
31 empresas brasileiras estão entre as 100 mais castigadas na América 
Renée Pereira 
 
Segundo levantamento feito pela Economática, setor imobiliário no Brasil foi o que mais 
perdeu na bolsa 
 
O ranking das 100 maiores quedas nas bolsas de valores da América Latina e nos Estados 
Unidos tem 31 empresas negociadas na BM&F/Bovespa. Levantamento feito pela Economática 
no período entre 31 de dezembro de 2007 e 30 de setembro de 2008 mostra que o mercado 
acionário brasileiro perdeu apenas para a Bolsa de Nova York, que detém 46 companhias entre 
os maiores prejuízos. No ano, esse grupo de empresas viu seu valor de mercado encolher US$ 
522 bilhões - de US$ 618 bilhões para US$ 96 bilhões. 
 
No Brasil, as empresas do setor imobiliário foram as mais castigadas pelo mau humor dos 
investidores com a crise internacional. Das 31 companhias incluídas no ranking, oito são 
construtoras e incorporadoras. O pior desempenho foi verificado nas ações ordinárias da 
construtora Inpar, que despencaram 93,6%. Em dezembro, a companhia valia US$ 1,032 
bilhão, e na terça-feira, apenas US$ 61 milhões. No ranking das 100 maiores perdas, a 
empresa ficou com o 10º. O mesmo ocorreu com Abyara, cujas ações recuaram 89,8% no 
período; Even e Rossi, 76%; Trisul, 72%; Eztec, 69,7%; e Helbor, 69,4%.  
 
Uma das explicações para o péssimo desempenho dessas empresas durante a crise é o fato de 
elas serem estreantes na bolsa de valores. A maioria lançou ações no mercado a partir de 
2006 e foi alvo dos estrangeiros em busca de altos rendimentos. Na média, a participação 
desses investidores nos IPOs (Oferta Pública Inicial) esteve em torno de 70%. No caso da 
Trisul, por exemplo, 91% das ações foram compradas por estrangeiros. Os papéis da empresa 
recuaram 72%, o 58º pior desempenho do ranking das 100 maiores perdas. 
 
"Os estrangeiros foram os primeiros a sair da bolsa brasileira com o agravamento da crise 
internacional. Como essas empresas tinham muita participação desses investidores, a queda é 
potencializada", diz Jayme Alves, analista especializado no setor imobiliário da Corretora 
Spinelli. 
 
Ele explica, no entanto, que as ações das construtoras e incorporadoras foram lançadas com a 
relação preço/lucro (preço da ação sobre lucro por ação) muito elevado. Enquanto esse 
indicador era de 14 vezes nas demais empresas da bolsa, no setor imobiliário era de 40 vezes. 
"Era um momento de euforia. O sentimento era de que a economia mundial continuaria a 
crescer", diz o analista.  
 
Mas a crise se agravou e a liquidez foi reduzida drasticamente. Quase todo o dinheiro 
conseguido com os IPOs foi usado para comprar terrenos, diz Alves. As empresas acreditavam 
que mais tarde, quando chegasse a fase da construção, conseguiriam se financiar no setor 
bancário nacional ou por meio de novas captações. 
 
Com isso, boa parte das empresas começou a revisar suas projeções para baixo, o que atraiu a 
atenção dos investidores, explica a equipe de análise da Planner Corretora. "Entendemos que 
não se pode traçar todas as suas expectativas baseado apenas num cenário positivo. É preciso 
ter dois ou mais cenários." 
 
O economista da corretora Souza Barros Clodoir Vieira acrescenta que as empresas do setor 
têm mostrado muita dificuldade para conseguir cumprir seus prazos nos empreendimentos por 
causa de problemas no fluxo de caixa, o que já provocou baixa de algumas ações antes 
mesmo da crise. Além disso, o aumento da taxa de juros, efeito tanto da política monetária 
interna como da crise internacional, deverá impactar o caixa das companhias. 
 
CAMPEÕES 
 
O campeão de perdas do ranking das 100 maiores foi o Lehman Brothers, cujas ações caíram 
99,8%. O segundo lugar ficou com o Washington Mutual, com queda de 98,8%. Entre as 



brasileiras, o pior desempenho foi verificado nas ações ordinárias da Agrenco, que caíram 
97,3%. A empresa teve a quarta maior queda do ranking. A Laep, do setor de alimentação, 
ficou com a 5º posição. Seus papéis recuaram 96,7%. 
 

 
 

Artigos complementares: 
 
''Não dá nem frio na barriga'', diz Eike 
Alberto Komatsu 
 
OGX e MPX valem menos US$ 26 bi 
 
A crise internacional e as perdas bilionárias em valor de mercado de algumas das suas 
empresas parecem não preocupar Eike Batista. Pelo menos, é o que garante o empresário, 
dono da 142ª maior fortuna do mundo (US$ 6,6 bilhões), segundo a edição de março da 
revista Forbes. Ele vê com apreensão o cenário mundial, mas diz que seu grupo, o EBX, não 
precisa de crédito e continuará a investir.  
 
Apesar de a OGX (empresa do grupo voltada ao setor de petróleo e gás) ter perdido tanto a 
ponto de hoje, com R$ 12,5 bilhões, representar pouco mais de um terço do que alcançou na 
oferta inicial de ações (IPO, na sigla em inglês), há menos de quatro meses, Eike revela que a 
empresa tem em caixa US$ 4,5 bilhões (R$ 8,6 bilhões, ao câmbio de ontem). O empresário, 
usa o dólar como cifra oficial, diz que até 2012 pretende investir o equivalente a R$ 5,7 bilhões 
na exploração e produção de petróleo e anuncia, para o mês que vem, um aumento de capital 
em sua empresa de logística, a LLX, controladora do Porto do Açu.  
 
"O que eu fico triste é que o mundo em volta da gente vai diminuir o crescimento. Mas acho 
que o Brasil vai ter a menor redução em relação a todos os outros países. E vai passar a ser 
uma ilha de destino de investimentos em várias áreas", disse Eike. Para ele, os bancos 
brasileiros estão capitalizados e já são alvo de investidores em busca de novas fontes de 
recursos.  
 



Levantamento da consultoria Economática mostra que duas empresas de Eike tiveram grandes 
perdas com a turbulência. A MPX, do setor de energia, valia R$ 4,8 bilhões em dezembro de 
2007, mas até o dia 30 seu preço, em bolsa, despencou para R$ 1,6 bilhão. A OGX, por sua 
vez, valia R$ 35,7 bilhões, mas até anteontem seu valor caiu para R$ 12,5 bilhões. Mesmo 
assim, Eike garante não sentir nem "frio na barriga" com essas perdas.  
 
"A criação de valor numa empresa listada em bolsa nunca é negócio de seis meses ou um ano. 
Quem investe em bolsa tem de ter um horizonte de, no mínimo, três a cinco anos", disse o 
empresário. Segundo ele, o grupo EBX está "megacapitalizado", acumulando US$ 14,4 bilhões 
(R$ 27,6 bilhões) desde dezembro.  
 
A OGX vai investir em estudos para definir reservas em áreas nas bacias de Pará-Maranhão, 
Campos, Santos e Espírito Santo. Levantamentos sísmicos preliminares indicam, segundo ele, 
que só na Pará-Maranhão há potencial de até 5 bilhões de barris. As primeiras perfurações vão 
ocorrer nos campos das bacias de Campos e Santos a partir de setembro de 2009. Na Bacia de 
Pará-Maranhão os trabalhos começam em 2010. Por fim, virão as perfurações na Bacia do 
Espírito Santo, a partir de 2011.  
 
Os planos de Eike para a LLX incluem aumento de capital por subscrição de ações prevista 
para o mês que vem. O empresário diz que faltam cerca de R$ 570 milhões para concluir 
investimentos no Porto do Açu. O terminal, conta ele, vai absorver o transporte de cargas que 
seria feito no Porto Brasil (Peruíbe, litoral paulista), cujo projeto está parado por causa de uma 
ação do Ministério Público Federal. 
 

 
Artigos complementares: 
 
CVM quer mais transparência nos dados das companhias 
Ana Paula Ribeiro 
 
A presidente da Comissão de Valores Mobiliários (CVM), Maria Helena Santana, disse ontem 
que a autarquia vai regulamentar a norma que prevê maior detalhamento da utilização de 
instrumentos financeiros pelas companhias abertas. Para que isso aconteça, a autarquia 
espera a manifestação do Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC).  
 
De acordo com a presidente, esse formato de divulgação das operações feitas pelas empresas 
dará aos investidores maior clareza sobre a situação financeira das companhias abertas. No 
entanto, ela ponderou que o maior volume de informação não evitará mudanças de cenários 
financeiros nas empresas. 
 
As mudanças de regras na divulgação de instrumentos estão previstas na convergência para o 
padrão internacional de contabilidade (IFRS, na sigla em inglês). Esse tema será discutido em 
duas partes, e a primeira deve entrar em audiência pública, segundo informação de Haroldo 
Levy Neto, vice-coordenador de relações institucionais do CPC, órgão formado por entidades 
como a Associação Brasileira das Companhias Abertas (Abrasca), Associação dos Analistas e 
Profissionais de Investimento do Mercado de Capitais (Apimec), Bolsa de Valores de São Paulo 
(Bovespa), Conselho Federal de Contabilidade, Fundação Instituto de Pesquisas Contábeis, 
Atuariais e Financeiras (Fipecafi) e Instituto dos Auditores Independentes do Brasil (Ibracon). 
 
A presidente da CVM não quis comentar os questionamentos da autarquia em relação às 
empresas que fizeram operações no mercado de derivativos e apresentaram grande exposição 
a riscos, como ocorreu com a Sadia e a Aracruz. 
 
Sobre alterações na instrução 202 da CVM, que trata das informações que as empresas devem 
atualizar na autarquia, Maria Helena disse que essa operação entrará em audiência pública em, 
no máximo, um mês. Segundo ela, o objetivo é deixar os registros das companhias mais 
próximos das informações dos prospectos de IPOs no lançamento das ações. 
 
Fonte: O Estado de S.Paulo, São Paulo, 2 out. 2008, Economia, p. B6. 


