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Vitória da persistência 
Os ganhadores do ranking FORBES 200 Economática explicam por que ainda preferem 
manter o capital aberto apesar dos altíssimos custos e das inúmeras dificuldades do mercado 
brasileiro 
 
Por Leandro Modé* 

Entra ano, sai ano e a discussão sobre o fortalecimento do mercado de capitais parece 
continuar na mesma estaca, a zero. De uns tempos para cá, felizmente,essa situação mudou 
um pouco. Movimentos como o Plano Diretor para o Mercado de Capitais ganharam 
defensores e chamaram a atenção do primeiro escalão do governo federal. Simultaneamente 
a esse trabalho,a própria Bolsa de Valores de São Paulo (Bovespa) deu a partida em projetos 
para difundir o mercado de ações. Bovespa vai à Fábrica e Bovespa vai à Escola são alguns 
dos programas criados para estimular o investidor pessoa física a aplicar ao menos parte de 
suas economias no mercado de ações.  

De outro lado, é impossível fugir da realidade: a quantidade de empresas que solicitam à 
Comissão de Valores Mobiliários (CVM) o fechamento do capital supera, e muito, o número 
daquelas que pedem registro para ter acesso ao mercado de capitais (veja tabela).O 
presidente da Associação Brasileira das Companhias Abertas (Abrasca), Alfried Plöger, 
lembra que,nos últimos cinco anos, apenas quatro empresas promoveram lançamento de 
ações na Bovespa:Globo, IdeiasNet,Ultra e CCR."A primeira razão para isso é a de sempre: 
as altíssimas taxas de juros praticadas no país levam o investidor para a renda fixa", diz 
Plöger. "A segunda tem a ver com o enorme custo Brasil, que inclui CPMF, IOF (Imposto 
sobre Operações Financeiras), registro em bolsa, despesas de corretagem e taxas que 
devem ser pagas à CVM."  

Apesar de tudo isso, alguma vantagem existe para aqueles que insistem em manter o capital 
aberto. Afinal de contas, bem ou mal, ainda há 388 empresas listadas na Bovespa. Juntas, 
elas valiam R$ 463,2 bilhões no início de junho. "Ser uma empresa de capital aberto é uma 
opção histórica. No momento em que precisarmos recorrer ao mercado, fica mais fácil. Numa 
situação dessas, já teremos um nome conhecido na praça e um histórico de informações 
abertas sobre o nosso desempenho", diz Roberto Martins, diretor administrativo e financeiro 
das Lojas Americanas. A empresa tem 74 anos e abriu o capital na década de 40.Hoje, 43% 
de suas ações ordinárias, que dão direito a voto, estão no mercado. As Lojas Americanas 
também têm papéis negociados no mercado de balcão dos Estados Unidos.  

Carlos Aguiar, diretor-presidente da Aracruz Celulose, afirma que a bolsa de valores,além de 
ser um canal de financiamento, é um bom medidor de excelência da empresa - já que a 
companhia tem de seguir regras contábeis,de transparência na divulgação de informações, 
ser auditada etc."A empresa de capital aberto tem de arcar com certos custos, mas também 
tem seus benefícios", diz ele. A Aracruz foi a primeira empresa brasileira a lançar American 
Depositary Receipts (ADRs) na bolsa de Nova York. "Naquele ano, 1992, estávamos às voltas 
com uma dívida pesada e o ADR resolveu nosso problema", revela. "Conseguimos 
financiamento relativamente barato e solucionamos nosso problema." Os papéis da Aracruz 
também são negociados na Latibex,o mercado de ações com sede em Madri destinado a 
empresas latino-americanas.  
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A metodologia criada por FORBES BRASIL e Economática para a escolha das Melhores 
Empresas leva em conta os critérios de desempenho mais adequados à economia moderna 



A pesquisa FORBES 200 Economática está calçada em dois pilares de desempenho. O 
primeiro deles é o desempenho operacional da empresa. O segundo, o comportamento de 
suas ações na Bolsa de Valores de São Paulo (Bovespa). Para selecionar as empresas 
participantes do ranking deste ano, foi levado em conta o valor de mercado de cada uma 
delas em 31 de dezembro de 2002. Os 200 maiores valores de mercado formaram a 
amostra. Houve, ainda, um pré-requisito: a empresa precisaria dispor, naturalmente, de 
todas as informações necessárias para a análise dos exercícios de 2000, 2001 e 2002.  

O valor de mercado foi calculado considerando-se a multiplicação da base acionária total pela 
cotação do tipo de ação mais negociado na Bovespa – fórmula de cálculo aceita pelo 
mercado. As informações dos balanços foram usadas em dólar, pois se trata de uma moeda 
mais estável que permite comparações ao longo do tempo. A taxa de câmbio é a Ptax 
(calculada pelo Banco Central) do último dia útil de 2002. Recolhidos os dados para o 
preenchimento dos campos nos seis critérios de desempenho, foram aplicados pontos em 
ordem decrescente. Assim, a mais bem colocada receberia 1 ponto, enquanto a última seria 
penalizada com 200. Finalmente, as companhias foram agrupadas por um padrão criado pela 
Economática, que distingue a economia em 21 grupos de atividades. Posteriormente, foi 
realizada uma alteração editorial que resultou em 13 setores. Seguem-se os critérios: 

1 Vendas sem impostos  

Para o cálculo do crescimento ou da queda percentual nesse quesito, foi considerada a 
receita líquida operacional, ou seja, o valor total das vendas, descontado o pagamento de 
impostos diretos. No caso dos bancos, a análise se baseou na receita de intermediação 
financeira. A pontuação foi feita a partir da variação percentual da receita líquida operacional 
entre os biênios 2000/2001 e 2001/2002.  

2 Além das finanças 

Para o cálculo do lucro operacional próprio, foi levada em conta a receita líquida menos o 
custo dos produtos vendidos, subtraídas também as despesas operacionais. Portanto, esse 
quesito não inclui o resultado financeiro, a equivalência patrimonial e outros resultados 
provenientes de operações distintas da natureza do negócio. No caso dos bancos, esse 
campo foi preenchido pelo resultado da intermediação financeira – tarifas, por exemplo. Aqui 
também a pontuação foi feita segundo a variação percentual do lucro operacional entre os 
biênios 2000/2001 e 2001/2002. 

3 Êxito econômico  

O último dado do balanço considerado na pesquisa é a rentabilidade sobre o patrimônio, ROE 
(em inglês). Esse indicador refere-se à divisão do lucro líquido pelo patrimônio líquido na 
data de encerramento do balanço. Para o ranking, foi utilizado o ROE em cada um dos anos 
da amostra, e, quanto maior, mais bem pontuada foi a empresa nesse quesito. 

4 Prêmio em dividendos 
 
O critério utilizado para definir esse quesito foi o dividend yield, que é calculado a partir da 
soma dos dividendos pagos por ação ao longo de cada ano da amostra, dividida pelo preço 
do papel no fim desses mesmos anos. Quanto maiores os retornos que os acionistas 
puderam ter com a ação em forma de dividendos, melhor foi a pontuação obtida pela 
companhia no ranking. 

5 Voto de confiança  



No critério que avalia a expectativa dos investidores quanto ao futuro da empresa foi 
utilizado o índice P/VPA, que representa o preço sobre o valor patrimonial. Ele foi calculado – 
tanto para 2001 quanto para 2002 – pela última cotação do ano, dividida pelo patrimônio 
líquido por ação da companhia no encerramento de cada ano. Quanto mais alto esse 
indicador, mais os agentes econômico-financeiros acreditam que a empresa tem valor 
superior a seu patrimônio na data em que foi calculado. Os maiores índices obtiveram a 
melhor pontuação no critério. 

6 Tobogã de preços  

O último critério utilizado no levantamento deste ano foi a rentabilidade da ação. O raio X do 
preço do papel foi a cotação do ano – em dólar – comparada à cotação do ano anterior. O 
cálculo da variação nos anos está ajustado por proventos, ou seja, pelo pagamento de 
dividendos, bonificações e desdobramentos.  

 

 


