
Em tempos de bonança no hori-
zonte econômico internacional,
o desempenho dos negócios

das grandes corporações presentes
no ranking dos 200 maiores de Valor
Grandes Grupos manteve-se bas-
tante positivo. Avançados modelos
de governança corporativa e gestão
profissionalizada garantiram a saúde
financeira desses grupos. E são agora,
na percepção de analistas, um pilar
sólido o bastante para sustentar uma
situação confortável mesmo em caso de
turbulências, num panorama de econo-
mia mundial em transformação.

Os bons resultados colhidos em
2006 e nos últimos anos por esse uni-

verso empresarial não deixam de ser
também uma conseqüência natural
da constante atualização tecnológica e
das boas jogadas concluídas no campo
das aquisições e das consolidações.
Outro motor de crescimento é a recente
escalada de internacionalização das
companhias que já esgotaram a sua pre-
sença no mercado doméstico e querem
realizar negócios lá fora.

A presente edição mostra que, em
relação a 2005, a receita bruta dos
200 maiores grupos cresceu 10,3%, de
R$ 1,4 trilhão para R$ 1,5 trilhão, e o
lucro líquido saltou 16,6%, de R$ 102,2
bilhões para R$ 119,2 bilhões. Um ce-
nário que deve se manter positivo nos
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próximos anos, pelo menos na visão
de especialistas como Andréa Calabi,
ex-presidente do Banco Nacional de
Desenvolvimento Econômico e Social
(BNDES) e atualmente consultor da
Roland Berger Strategy Consultants.
Para ele, a continuidade da estabili-
zação macroeconômica, o potencial
de crescimento do consumo do País
(por elevação de renda e facilidades
de crédito) e a já enraizada aversão da
população à inflação alta melhoram
ainda mais as chances de expansão
dos grandes grupos empresariais de
capital nacional ou estrangeiro com
atuação no Brasil.

Em 2006, a participação dos gru-
pos nacionais na receita bruta dos 200

maiores foi de 68,6%, em comparação
com 31,4% dos de capital estrangeiro.
Em patrimônio líquido, os nacionais
tiveram 77,1% de participação, contra
22,9% dos estrangeiros. E, por lucro
líquido, os nacionais ficaram com 82,5%
do total, enquanto o capitalestrangeiro
não ultrapassou 17,5%. No pelotão de
frente das empresas que mais cresce-
ram por receita bruta estão a mineira
Coteminas, do setor industrial, com
142,3% sobre 2005; a paulista (de capi-
tal francês) Guarani, também da área
da indústria, com 59,5%; e a paranaense
ALL-América Latina Logística, de servi-
ços, com 58,6%. Entre as maiores em
lucro líquido, destacam-se a Petrobras,
do ramo industrial e com sede no Rio de

Janeiro, com R$ 25,9 bilhões - quase o
dobro da Companhia Vale do Rio Doce,
da mesma área e com sede igualmente
no Rio, que apurou R$ 13,4 bilhões. Em
terceiro, mais distanciada, aparece a
paulista Itaúsa, da área financeira, com
lucro de quase R$ 6,8 bilhões.

Pelo critério de rentabilidade, o
Grupo Paranapanema (indústria) e o
Grupo Estado (serviços) aparecem qua-
se empatados, com 457,2% e 443,7%,
respectivamente. Em terceiro lugar, o
também paulista JBS-Friboi (indústria)
surge com 86,8%. Levando em conta a
atividade principal, a rentabilidade do
patrimônio dos 200 maiores na pre-
sente edição mostra a área financeira
na frente da industrial: 21,5% e 20,8%,
respectivamente. É preciso ressaltar, no
entanto, que esses números de renta-
bilidade dos bancos poderiam ser bem
mais expressivos. Eles ainda refletem
apenas o efeito contábil da amortiza-
ção - feita numa tacada só - dos ágios
pagos nas aquisições por parte dos
gigantes Bradesco e Itaú e da redução
de dez para cinco anos do período para
lançar todas as aquisições feitas pelo
Unibanco nos últimos anos.

Com base numa análise sobre o
desempenho dos 50 maiores grupos do
setor industrial de 1995 a 2005, Thomas
Kunze, também consultor da Roland
Berger, observa que o desempenho ni-
tidamente superior dos grandes grupos
no Brasil (faturamento maior que R$ 5
bilhões ao ano) em relação às empresas
de menor porte reflete tendências mun-
diais de concentração. Processo que fica
evidente pela expressiva mobilidade
apresentada por esses conglomerados:
somente 27 permaneceram entre os 50
maiores dez anos depois. "Ou seja, 23
novos líderes entraram nesse rol, e deles
14 nem sequer existiam em 1995", diz.

Essa mobilidade não é prerrogativa
apenas da área industrial. Ela se esten-
de também a outras, como serviços,
finanças e comércio, e é registrada ano
a ano por Valor Grandes Grupos. Um
movimento que pode ser um reflexo
das mudanças ocorridas na estrutura
empresarial brasileira nos últimos
tempos e, mais recentemente, espelhar
considerável transferência de renda



com foco na demanda crescente das
camadas populares e no uso do crédito
ampliado. Mas que reflete, também, a
nova disposição de alguns dos gran-
des - entre eles, aqueles às voltas com
a abertura de capital - de revelar seus
números. E o caso de alguns dos que
debutam nesta edição.

Num plano global, o experimenta-
do Calabi não descarta a hipótese de
que a crise dos mercados de crédito

norte-arnericanos em meados de 2007
possa vir a ter desdobramentos futuros.
"Mas, mesmo que isso signifique uma
crise internacional aguda e, portanto,
possa produzir impactos sobre nossa
economia, não terão a intensidade dos
provocados por outras crises mundiais
do passado", diz. Além disso, a proxi-
midade da obtenção do grau de inves
timento (categoria que indica um país
com baixa tendência ao calote), de cuja

rota ele acha que o Brasil não se desviou,
contribui bastante para prognósticos
otimistas. Ao atingi-lo, o País poderia
iniciar, um novo ciclo - de crescimen-
to sustentado, com juros civilizados
- e encerrar a histórica dependência
da economia à variação de humores do
mercado mundial.

"Ainda que haja uma percepção da
falibilidade das agências internacionais
de classificação de risco, o ritual do
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'investment grade' continua sendo um
fator importante de barateamento do
capital", sustenta Calabi, acrescentando
que isso será, por sua vez, um grande
promotor de novos investimentos, tan-
to nacionais quanto estrangeiros.

A expectativa de que o grau de
investimento poderá significar uma
segunda abertura dos portos ao ingres-
so de capitais estrangeiros em volume
ainda maior no Brasil fundamenta-se
em fatos concretos ocorridos em outros
países que atingiram recentemente
essa categoria. A partir de um levanta-
mento feito pela Sociedade Brasileira
de Estudos de Empresas Transnacionais
e da Globalização (Sobeet) com nove
países - Chile, Israel, Tunísia, Polônia,
África do Sul, México, Rússia, Bulgária e
Romênia -, pode-se constatar que o au-
mento do investimento direto estran-
geiro (IDE) no biênio imediatamente
anterior à classificação subiu 45% em
média. "Depois da obtenção do grau
de investimento, o aumento médio
do IDE no biênio seguinte apresentou
uma velocidade ainda mais elevada,
de 174%", confirma Luiz Afonso Lima,
presidente da entidade.

No caso brasileiro, Lima entende
que a entrada recorde de investimen-
tos diretos estrangeiros até julho de
2007 (mês em que ingressaram US$ 3,6
bilhões) pode ser uma antecipação do
investment grade. O IDE acumulado em

12 meses (de julho de 2006 a julho de
2007) atingiu US$ 34,3 bilhões, o maior
volume já registrado desde o início da
série histórica do Banco Central, em
1947. "Mas a surpresa maior foi que a
superação do recorde de ingressos de
IDE no País e, portanto, as expectativas
otimistas dos mercados mundiais em re-
lação ao Brasil ocorreram em meio a um
ajuste de liquidez global", aponta Lima,
para quem isso é uma indicação muito
valiosa diante da incerteza em relação
ao cenário global. "Ou seja, segue positi-
va a percepção do investidor estrangeiro
acerca das condições de crescimento
sustentável da economia brasileira em
um horizonte de longo prazo."

O Brasil já ê uma das economias
mais internacionalizadas em termos
de investimentos. Das 100 maiores
empresas transnacionais do mundo,
praticamente todas estão instaladas
aqui. O estoque de IDE, se comparado
com o Produto Interno Bruto (PIB), é
superior ao dos demais países do grupo
denominado Bric. Segundo a edição
2006 do World Investment Report (WIR),
da Conferência das Nações Unidas
para o Comércio e Desenvolvimento
(Unctad), o Brasil tinha naquele ano
um estoque de IDE de US$ 201,2 bilhões
(25,4% do PIB), em comparação com
US$ 132,5 bilhões da Rússia (17,3%),
US$ 45,3 bilhões da índia (5,8%) e
US$ 317,9 bilhões da China (14,3%).

O presidente da Sobeet acredita que
um fator que tem muito a ver com o vi-
gor do investimento estrangeiro no Bra-
sil é que nosso crescimento é maior em
relação aos países centrais. Ele explica
que tanto Estados Unidos como países
europeus já têm mercados amadureci-
dos, que não crescem; apenas disputam,
na verdade, market share. "Para as em-
presas desses países é uma estratégia
interessante, portanto, voltar-se para os
emergentes como o Brasil, que acaba se
tornando um candidato forte a receber
esses investimentos."

No caso de um futuro cenário mun-
dial de maior volatilidade do crédito,
Lima acha que a situação não mudaria
qualitativamente. "Mas quantitati-
vamente haveria uma desaceleração
da tendência de investir em países
emergentes", observa. Isso porque não
são mais apenas as próprias empresas
transnacionais as que investem no Bra-
sil ou outros países do Bric, por exem-
plo. Mais da metade dessas compras
de participação em empresas é feita
por meio de fundos de private equity.
"E os capitais desses fundos são muito
mais 'medrosos' do que as próprias
transnacionais, daí a possibilidade de
refluxo parcial de investimentos para



países emergentes nos próximos dois
ou três anos", diz, acrescentando que
esses fundos têm um horizonte de
longo prazo de retorno que não passa
de cinco ou seis anos. "Ao contrário das
empresas, que costumam ter 20 anos
de horizonte para imaginar o retorno
do investimento."

Mas há o outro lado da moeda.
Segundo grandes autoridades inter-
nacionais no assunto ouvidas recen-
temente pelo jornal Valor Econômico,
as empresas brasileiras em processo
de internacionalização terão grandes
vantagens em disputas por aquisições
e fusões até o fim de 2007. Justamente
porque esses grandes farejadores de
oportunidades de compra no mundo
todo, os fundos de private equity,
estão com sua capacidade de ataque
enfraquecida pelo aperto internacional
de crédito. A pouca alavancagem que
caracteriza as empresas brasileiras vai
permitir que elas levantem recursos
sem grandes dificuldades. Além disso,
o real forte acabou barateando o preço
das empresas do norte do continente
americano. Não por acaso, tem-se
visto muita consolidação em setores
como alumínio e aço, com empresas
de mercados emergentes adquirindo
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companhias de países desenvolvidos.
Essa relação "moeda local fortalecidal/
dólar enfraquecendo" poderá trans-
formar as companhias brasileiras e as
dos mercados emergentes em geral em
compradores mais competitivos.

Ainda no campo das previsões, o
consultor Kunze, da Roland Berger,
acha que hoje, em busca de escala
mundial - e cobertura cambial -, gru-
pos com diferencial tecnológico (como
Embraer, WEG e Embraco), mercadoló-
gico (a exemplo dos grupos Camargo
Corrêa/Alpargatas/Santista e Cotemi-
nas) ou com modelos de gestão supe-
riores (como Gerdau e Votorantim)
deverão prosseguir firmemente na sua
expansão internacional. "Em paralelo,
empresas da exploração primária,
como a Petrobras e a Vale
do Rio Doce, aumentarão
sua presença internacional
aproveitando competências
específicas", diz.

Outra boa notícia - de
âmbito interno - é que o
índice de confiança dos em-
presários, medido pela Fun-
dação Getulio Vargas (FGV)
- especificamente no setor
industrial -, aumentou 1%
em setembro de 2007 em
relação a agosto e atingiu
123,1 (o índice varia de O a
200), seu maior nível desde
1995. Mais um dado, por-
tanto, sinalizando que o

empresariado brasileiro não foi afe-
tado em suas expectativas pela crise
internacional de liquidez e de que não
acredita que possíveis desdobramen-
tos possam vir a prejudicar o Brasil de
forma mais grave, especialmente no
que se refere ao setor produtivo. Ou
seja, um indício de que sentem uma
economia brasileira mais forte e que a
geração de saldos comerciais e a acu-
mulação de reservas seriam capazes de
fornecer adequada proteção contra a
instabilidade externa.

E na seara do Instituto de Estudos
para o Desenvolvimento Industrial
(ledi), o clima também não é diferen-
te. Segundo a entidade, em agosto de
2007 a indústria voltou a dar mostras
de seu recente dinamismo. A produção

industrial elevou-se 1,3% (série des-
sazonalizada) em relação a julho. No
confronto com agosto de 2006, o setor
registrou acréscimo de 6,6%, atingindo
patamar recorde. Na avaliação do ledi,
o nível atual de utilização da capaci-
dade instalada não vem ameaçando
as metas de inflação, mas tem sido
alto o bastante para incentivar novas
decisões de investir.

Na percepção de Calabi, por seu
lado, a expansão do crédito para ativi-
dades produtivas das pessoas jurídicas
deverá ser tão grande proximamente
que as instituições financeiras estão
concentradas atualmente em ampliar
sua base de capital, necessária para fa-
zer frente a essa demanda. "Os grandes
lucros que os bancos estão percebendo

- tão criticados por alguns
- são o que vai permitir que
eles participem de um merca-
do creditício bem maior", diz.
Pelo lado da pessoa física, ele
lembra que importantes gru-
pos financeiros nacionais - e
também estrangeiros, como
Santander e HSBC - que antes
não participavam de determi-
nados segmentos, como de
crédito ao consumidor, con-
signado, financiamento de
automóveis e crédito imobi-
liário, passaram a levar a sério
esses nichos. "E a tendência é
que eles mergulhem cada vez
mais dentro deles."

Text Box
Fonte: Valor Grandes Grupos, ano 6, n. 6, p. 16-22, nov. 2007.




