




Análise balanço das 500
O bloco das 500 teve mais um ano

de crescimento, acima, por sinal, da ta-
xa registrada pela economia do país.
Enquanto o PIB avançou 3,7% em
2006, as maiores empresas em conjun-
to conseguiram crescer 5,8%. Nos dois
anos anteriores, o desempenho já ha-
via superado a média geral da econo-
mia (veja quadro na página 39). Um
exame mais abrangente revela que o
principal grupo de empresas brasilei-
ras acumulou em dez anos um cresci-
mento de 46% no valor das vendas, en-
quanto o PIB no mesmo período evo-
luiu apenas 24%. Por causa dessa di-
ferença, o faturamento das 500 agora
equivale a 64% do PIB, 10 pontos per-
centuais a mais do que em 1997.

Esse desempenho exibido pelas maio-
res empresas do país — e pelas melho-
res em 18 setores de atividade, confor-
me se verá nas páginas seguintes deste
anuário — reforça a percepção de que
há dois Brasis coexistindo. Um deles é
dinâmico e cada vez mais globalizado.
O outro é o velho país dos compadrios,
da burocracia excessiva, da lentidão das
decisões e, conseqíientemente, do cres-
cimento baixo. O bloco das 500, em sua
maioria, é representante da parcela que
está mais sintonizada com a prolongada
fase de pujança da economia mundial.
É o Brasil das empresas mais competi-
tivas, mais empenhadas no aumento con-
tínuo da produtividade, mais atentas à

melhoria da gestão e mais plugadas nos
avanços tecnológicos.

A prosperidade, evidentemente, não
se distribui de maneira uniforme. O se-
tor de energia — liderado pela Petrobras
(primeira do ranking de MELHORES E
MAIORES), responsável por metade de
suas receitas — e o de mineração mos-
tram os lucros mais robustos. A área de
energia teve ganho de 15,7 bilhões de dó-
lares e a de mineração de 9,5 bilhões. Em
ambos os casos, as explicações para os
retornos polpudos estão ligadas a fenó-
menos mundiais. Na de energia, pesa sig-
nificativamente a manutenção do preço
do petróleo nas alturas — a cotação do
barril dobrou de 35 dólares em 2004 pa-
ra 70 dólares em meados de 2006. No ca-
so do setor de mineração, capitaneado
pela Vale do Rio Doce (oitava na lista de
MM), o que há por trás dos resultados
positivos é o prolongado período de de-
manda elevada—e, por isso mesmo, de
preços inflados — chamado de superci-
clo das commodities. Iniciado há quatro
anos, o ciclo de alta é estimulado pela vo-
racidade da expansão produtiva da Chi-
na, e beneficia o Brasil também como
fornecedor de alimentos. Ainda no caso
da mineração, merece destaque a alta ren-
tabilidade obtida pelas empresas sobre
as receitas: o lucro correspondeu a 51%
do faturamento do setor. Outro ramo de
lucro expressivo é o de siderurgia e me-
talurgia, beneficiado pelo aumento do

consumo no país. As empresas dessa área,
como CSN (31a da lista de MM) e Ger-
dau (38a), somaram um ganho de 6,3 bi-
lhões de dólares no ano passado. Um úni-
co setor registrou prejuízo: o têxtil, que
congrega toda a cadeia do vestuário e dos
calçados. A perda conjunta foi de 95 mi-
lhões de dólares, em boa medida atri-
buída pelas empresas à apreciação do
real e à dificuldade em concorrer com
produtos chineses.

É interessante notar que também nos
Estados Unidos as grandes corporações
acumulam quatro anos seguidos de for-







135 as companhias que faturam mais de
l bilhão de dólares anualmente. Na Ar-
gentina, apenas 30.

Ainda assim, pode-se dizer que as em-
presas brasileiras estão apenas começan-
do a ganhar corpo para a disputa mun-
dial. Basta uma comparação com o ran-
king das 500 da Fortune para compro-
var quanto chão ainda precisa ser per-
corrido. O conjunto das maiorais ame-
ricanas faturou no ano passado quase l O
trilhões de dólares, mais de 14 vezes a
receita obtida pelo conjunto das brasi-
leiras. O próprio lucro consolidado pe-
las companhias nos Estados Unidos, de
785 bilhões de dólares, supera o valor
total das vendas das 500 maiores no Bra-
sil. A última colocada na lista america-
na, a Sungard, do setor de serviços de
informação financeira, apresentou fatu-
ramento de 4,32 bilhões de dólares, o
que a colocaria, caso estivesse instalada
no Brasil, no 29a lugar da lista das 500
—posto ocupado pela Usiminas. No sen-
tido inverso, apenas 28 empresas brasi-
leiras — uma elite que começa com a
Petrobras e termina com a Cemig — te-
riam lugar no ranking americano.

Além da vitamina proporcionada pe-
lo crescimento natural dos mercados, pe-
sam no processo de fortalecimento das
empresas outros fatores. Um dos mais
importantes é a onda de fusões e aquisi-
ções, tanto entre companhias localiza-
das dentro do país como também as tran-
sações de corporações globais, que
ecoam em suas subsidiárias. De acordo
com acompanhamento realizado pela
consultoria KPMG, o número de negó-
cios anunciados no Brasil bateu recorde
em 2006: foram 473. O mercado já vi-
nha aquecido dos anos anteriores. "Des-
de 2004 o movimento se intensificou,
com mais empresas no Brasil sendo ad-
quiridas por concorrentes locais ou de
fora, e com o reflexo de grandes opera-
ções das matrizes em suas filiais brasi-
leiras", afirma Cláudio de Leoni Ramos,
sócio da KPMG. "As razões para a con-
solidação são as boas perspectivas de re-
torno dos investimentos e a grande liqui-
dez mundial, que favorece a captação de
recursos." Entre os setores que geraram
mais negócios estão os de alimentos e
bebidas, produtos químicos e petroquí-
micos, siderurgia e metalurgia e tecno-
logia da informação. Recentemente, o
país passou a viver também ondas de
consolidação de usinas de açúcar e ál-
cool, construtoras e frigoríficos. A con-
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centraçao é acompanhada de um aumen-
to do nível de internacionalização do se-
tor produtivo. O levantamento feito com
as 500 maiores empresas indica que a
participação do capital estrangeiro no
controle acionário cresceu mais de 5 pon-
tos em dez anos, para quase 42% em
2006. As empresas nacionais privadas
também avançaram, de 36,7% para
39,2%, enquanto as estatais diminuíram
a participação para 21,4%.

Outras contribuições importantes vêm
da ampliação do mercado de capitais e
do aumento do interesse de fundos de in-
vestimento estrangeiros pelo Brasil, dois
movimentos também nutridos pela far-
tura de dinheiro em busca de retorno no
mundo. A expansão da Bolsa de Valores
de São Paulo (Bovespa) evidencia isso.
Em 2006, o índice Bovespa, que reflete
a valorização dos principais papéis no
pregão, subiu 45,5% em dólares. ''Foi um
ano fabuloso", diz Fernando Excel, pre-
sidente da Economática, consultoria es-
pecializada em dados do mercado acio-
nário. "E não se trata de uma euforia fi-
nanceira, como ocorreu em outras oca-
siões, porque o crescimento do preço das
ações está bem fundamentado nos lucros
das empresas." O resultado, segundo a

Economática, é que o valor total de 284
empresas com ações negociadas alcan-
çou 1,5 trilhão de reais ao final de 2006,
quase quatro vezes o de 1996. No que diz
respeito ao maior interesse dos investi-
dores e companhias internacionais pelo
setor produtivo no Brasil, um sinal claro
é o aumento do investimento direto es-
trangeiro (IDE). Em 2006, o valor do IDE
alcançou quase 19 bilhões de dólares. Ex-
cetuando-se 2003, o Brasil vem manten-
do uma média de recepção anual de IDE
acima de 15 bilhões de dólares desde

1997. Até 2000, as privatizações joga-
vam muita lenha nessa fornalha. Mas,
nos últimos anos, o fogo é mantido ape-
nas por negócios de compra e por aber-
tura de novas operações. Nesse campo,
o melhor parece estar por vir agora. Com
a caminhada do Brasil para receber o grau
de investimento, selo que agências inter-
nacionais de classificação de risco con-
ferem a um país que não oferece perigo
de dar calote na dívida, os investimentos
iniciaram 2007 em alta. Estima-se que
neste ano deve ser ultrapassado o recor-



de do IDE, registrado em 2000 com a en-
trada de 32,8 bilhões de dólares. Até ju-
nho, o acumulado de 12 meses já atingia
32,3 bilhões. "Os investidores já se an-
tecipam à obtenção do grau de investi-
mento e, depois de alcançado esse sta-
tus, os fluxos devem continuar a aumen-
tar", diz Lima, da Sobeet.

A saúde do mundo corporativo mos-
tra que existe uma maturação da eco-
nomia do país. Mas essa boa forma não
está garantida, mesmo porque as em-
presas não podem funcionar como ilhas

num mar de problemas. Para continuar
a crescer, elas precisam que seu entor-
no também evolua. "Até aqui, o Brasil
vem crescendo com a liderança das em-
presas e com a ajuda financeira do mun-
do, mas avançamos pouco nas refor-
mas", diz Excel. Seria o caso de apro-
veitar melhor o momento para resolver
problemas de fundo, como o caos tri-
butário, a burocracia paralisante, a in-
fra-estrutura digna de país subdesen-
volvido. Sairiam ganhando tanto as em-
presas quanto o país. •
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Text Box
Fonte: Exame Melhores e Maiores, p. 32-39, ago. 2007.




