
Horizonte próprio
para investimento
Pela primeira vez nos últimos anos, os ativos crescem mais do
que as vendas, sinal de que já se olha para prazos mais longos
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O
Brasil finalmente experimentou, em 2006,
os bons efeitos de uma economia estável.
Não teve, é verdade, um crescimento
excepcional. Mas apresentou uma visão

do que pode acontecer em um ambiente de baixa
inflação, responsabilidade fiscal, juros em queda,
expansão do crédito, aumento de emprego, melho-
ra da renda e firme demanda de mercadorias por
quase todo o planeta, onde os mercados esbanjam
liquidez. É num clima desses que as taxas de inves-
timento prosperam, realimentando positivamente
todo o ambiente de negócios.

Nem mesmo as deficiências de sempre - in-
fra-estrutura precária, carga tributária elevada
e Justiça lenta - anularam aqueles bons sinais:
o Produto Interno Bruto (PIB) avançou 3,7%; a
dívida externa líquida praticamente zerou; a
inflação, de 3,14%, ficou abaixo da meta e o risco-
país, medido pelo Banco JP Morgan Chase, caiu
para menos de 200 pontos, sinalizando que, em
algum momento, vai ser concedida a ambicionada
diplomação de investmentgrade. Isso tudo, em um
ano de eleições presidenciais, com muito ruído
político, que acabaria assistindo à derrubada do
ministro Antônio Palocci, o principal articulador
da política econômica. Nada impediu o fortíssimo
fluxo de recursos externos, responsável, aliás, pela
constante valorização do real perante o dólar (de
quase 9% no ano passado), pesadelo de alguns
setores que sofrem a concorrência asiática.

As empresas listadas em Valor 1000 expres-
sam bem essa melhora da economia. Tanto que
responderam à altura com mais investimentos.
Estes, medidos pelo crescimento dos ativos, regis-
traram uma evolução de 11,6% em relação ao ano
anterior - acima da expansão do faturamento,



de 9,4%. Se os ativos crescem mais que as vendas,
é sinal de que os empresários estão olhando para
o longo prazo, sentindo-se seguros em fazê-lo. O
que tende a traduzir-se em aumento da produção
de bens e serviços, da produtividade, do emprego,
da renda e da arrecadação fiscal.

A segurança para investir sempre começa com
faturamento em alta. E as vendas não faltaram:
houve aqui um crescimento de 9,4%, totalizando,
nas mil empresas, a cifra de R$ 1,257 trilhão. Poderia
ter sido ainda melhor se o dólar não tivesse caído
tanto, reduzindo o valor em reais obtido no exterior,
o que foi particularmente visível em empresas dos
setores de Alimentos, Metalurgia e Papel e Celulose.
O que compensou essa perda foi a força do mercado
interno, que beneficiou o Comércio Atacadista e as 
Indústrias Farmacêutica e de Cosméticos e Petróleo
e Gás. Apenas dois segmentos tiveram queda no
faturamento e outros dois aumentaram suas vendas
em níveis inferiores aos da inflação — a maioria (24)
registrou crescimento real.

Além de vender, as companhias lucraram.
Conseguiram manter suas margens na faixa de 10$
sobre o faturamento líquido. Em valores, o resultado
líquido somou RS 109,7bilhões,8,7%superioraode
2005, e 84% das empresas tiveram lucro líquido.

Registre-se também um avanço na geração de
valor, que mede a representatividade do Ebitda em
relação ao faturamento: subiu de 18,3% para 18,91

É interessante observar que as empresas termi-
naram o ano com uma redução do endividamento
geral - a relação entre dívida total e patrimônio
líquido caiu de 124,4% para 121,4%. O perfil de risco
das empresas nacionais, por sinal, mostrou-se ade-
quado, conforme o novo indicador de cobertura de
dívidas criado por Valor em 2007. Medindo-se a
relação entre o montante de dívida onerosa descon-
tada a disponibilidade financeira frente à geração
de caixa (pelo Ebitda), chega-se a 0,95. A dívida one-
rosa líquida consolidada, portanto, corresponde a
menos de um Ebitda apurado no ano.

QUEM SE SAIU MELHOR
A lista dos setores que se saíram melhor no

ano passado não mudou muito em relação a 2005,
Continuaram no topo Mineração, Açúcar e Álcool
e Petróleo e Gás. O que ocorre é que o rol está se
ampliando, com mais destaque para Metalurgia e
Siderurgia e Papel e Celulose.

O setor de Mineração registrou um aumento
nominal de vendas de 12, l % em relação ao ano an-
terior. A queda do dólar foi mais do que compen-
sada pela alta das cotações de suas commodities
- reflexo do crescimento mundial capitaneado
pela China. Foram especialmente expressivos os



números referentes à margem líquida (55,5%),
retomo sobre o patrimônio líquido (38,2%) e
geração de valor (39,4%). O montante do ativo
dobrou sob a influência da compra da canadense
Inco pela Vale do Rio Doce.

O setor Sucroalcooleiro, de seu lado, viu crescer
o faturamento líquido em 32% e a geração de valor
era 20,8%. Este é um dos pólos de grande atração
de investimentos - comprovada pelo aumento de
26% no ativo - em razão da elevada demanda e do
aumento dos preços de açúcar e álcool. São inves-
timentos feitos em grande parte com fontes one-
rosas, uma vez que o endividamento com recursos
bancários ou emissão de títulos subiu de 57,7% em
2005 para 77,7% em 2006 - o que, é claro, produz,
no momento, um retorno menor.

Em Metalurgia e Siderurgia não houve au-
mento de faturamento, mas, em compensação,
a rentabilidade foi vigorosa: de 19,5% sobre as
vendas e de 22,9% sobre o patrimônio líquido.
A geração de valor é bem superior à média das
1000 empresas. O que explica esse desempenho
é o aumento da demanda interna: primeiro, do
setor automotivo; depois, mais para o fim do
ano, da construção civil. Do lado das exporta-
ções, houve queda de receita. Além do mais, no
primeiro semestre o setor registrou perdas na
produção, durante a paralisação temporária de
um alto-forno da CSN.

Petróleo e Gás não teve suas vendas aceleradas
no mesmo ritmo de 2005, mas permaneceu com
excelentes indicadores — os preços internacionais
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continuam ajudando. Papel e Celulose teve ren-
tabilidade de 14,5% e crescimento de 19,4% dos
ativos, bem acima da média de 11,6%. O setor, com
demanda aquecida e acirrada concorrência inter-
na e externa, está investindo bem em manutenção
e na ampliação das plantas industriais.

O CÂMBIO ATRAPALHOU
A valorização do real deu um breque no

desempenho das atividades exportadoras, em
especial naquelas ligadas ao agronegócio, que,
depois das secas, gastou parte do ano empenhado
na renegociação de dívidas.

As vendas do Agronegócio encolheram 5,7%
sob o impacto da queda dos preços de algumas
commodities e perdas na conversão do dólar para
reais. No entanto, quando avaliado por rentabili-
dade sobre o patrimônio líquido, o setor não es-
teve tão mal assim (10,8%). Melhor, por exemplo,
que Comércio Varejista, Transporte e Logística e
Têxtil, Couro e Vestuário.

Comércio Varejista e Transporte e Logística
seguiram a melhora da atividade econômica
do país e viram o faturamento crescer 10,6%
e 14,4%, respectivamente. Foram bastante
beneficiados pela expansão do crédito e pela
ampliação da renda. No entanto, o retorno
não foi assim tão bom. No caso do Comércio,
porque os preços unitários de mercadorias de
peso muitas vezes declinaram ou nem seguiram
a inflação por causa da forte concorrência. No
de Transporte, principalmente, pela crise aérea,
com alta de custos advindos de atrasos e cance-
lamentos de vôos.

A valorização cambial também está afetando
sensivelmente o setor Têxtil. Além de prejudicar
inicialmente as exportações, agora facilita a im-
portação e abre caminho para concorrentes da
China e da índia. As moedas desses países não
foram valorizadas e, em conseqüência, preser-
varam a competitividade.

O MELHOR ESTÁ POR VIR
Ao que tudo indica, 2006 foi apenas um

aperitivo. A tendência é de que 2007 seja ainda
melhor. A começar pela manutenção da inflação
abaixo da meta, que tem aberto espaço para cortes
sucessivos das taxas de juros e ampliação nos pra-
zos dos empréstimos bancários. Fora isso, a taxa
de emprego continua aumentando. Ao mesmo
tempo, a valorização do real não está reduzindo
o saldo da balança comercial. O crescimento ro-
busto da demanda externa por commodities gera
um superávit na conta corrente e um forte fluxo
de moeda estrangeira.

As empresas listadas em Valor 1000, ao que
tudo indica, continuarão na rota do fortalecimento.
O que assegura essa previsão é o indicador de cres-
cimento sustentado que aponta para um aumento
das vendas compatível com a expansão de recursos
próprios. Nos indicadores de investimentos, a uti-
lização de capital próprio ê superior ao recurso de
capital de terceiros. Mesmo com ligeira queda no
indicador crescimento sustentável geral, que ficou
em 0,9424, pouco abaixo de 0,9621 obtido no ano
anterior. Quanto mais próximo de l, melhor será o
crescimento sustentado. É uma diferença muito sutil
que pode ser recuperada e melhorada caso o cresci-
mento econômico ganhe vigor como se espera.

Dinheiro para investir é o que não falta. Há
recursos próprios, financiamentos disponíveis
no Banco Nacional de Desenvolvimento Econô-
mico e Social (BNDES) e um grande apetite do
mercado de capitais por debêntures e ações das
companhias. Não é por outra razão que em 2006
foi possível o lançamento de ações de 29 empresas
na Bolsa de Valores de São Paulo, num total de
R$ 14,2 bilhões. Emjulho de 2007, os lançamentos
já somavam 45, no valor de R$ 23,6 bilhões. i
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