
Empresas registram ganhos em 2008, apesar da retração no

para 2009, a expectativa é de resultados bem mais
trimestre;

POR CLAUDIA IZIQUE

S BALANÇOS DAS EMPRE-

sas brasileiras em
2008, que começaram
a ser publicados no

final de janeiro, revelaram o que já
era previsto: os excelentes resultados
acumulados nos três primeiros tri-
mestres do ano funcionaram como
um colchão para amortecer a freada
brusca da economia a partir de me-
ados de setembro, em decorrência
do agravamento da crise financeira
internacional. Muitas companhias
apuraram receitas recordes no ano
passado e a grande maioria fechou
no azul. Mas o cenário para este ano
é outro: cortes, adiamentos e demis-
sões já começaram, e ninguém se ar-
risca a dizer ao certo quando devem
terminar.

O setor de siderurgia foi um dos
primeiros a sentir os efeitos do estan-
camento dos negócios no mercado
externo. A Usíminas fechou o ano
com uma receita líquida recorde de

R$ 15,7 bilhões e um lucro líquido
de R$ 3,2 bilhões. A geração de cai-
xa, medida pelo Ebtida, alcançou
a cifra de R$ 6 bilhões, 20% supe-
rior ao registrado em 2007. No ano
passado, a empresa consolidou o
controle da Dufer, principal dis-
tribuidor independente de aços no
Brasil, e a Zarnprogna, rnaior fabri-
cante nacional de tubos com costu-
ra de pequeno diâmetro,

Esse desempenho poderia ter
sido ainda melhor se a retração
da demanda no último trimestre
do ano não tivesse interrompido o
ciclo de crescimento. A produção
global de aço em 2008, de 1,3 bi-
lhão de toneladas, registrou queda
de 1% em relação ao ano anterior,
a primeira na década. Em dezem-
bro, a queda foi de 24% em relação
ao mesmo período de 2007, já que
os fabricantes buscaram compen-
sar a queda no preço do aço com a
redução da produção.

"Nossas iniciativas voltam-se
neste momento para uma atuação
mais ágil e proariva em relação aos
movimentos de mercado e à nova
realidade internacional", afirmou
Marco Antônio Castello Branco,
presidente da Usiminas, ao divul-
gar os resultados. A empresa ini-
ciou, em setembro de 2008, um
amplo programa de melhoria da
eficiência que tem como meta re-
duzir RS 1,2 bilhão de custos e que
inclui, por exemplo, a instalação
de um novo laminador a quente na
usina de Cubatão. Alguns proje-
tos, como o da construção da nova
usina de placas, com capacidade
para 5 milhões de toneladas/ano,
está sendo revisto. "Sempre que
possível, contudo, temos procura-
do minimizar o custo social dessa
adaptação", informa.

A crise mundial provocou uma
queda de 67,1% no lucro líquido
consolidado da Gerdau no último
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trimestre de 2008, que fechou em
R$ 311 milhões. O lucro operacio-
nal antes da depreciação e amorti-
zação caiu 9,6%, para R$ 1,5 bi-
lhão; e a receita líquida só avançou
16,7% em razão do impacto cam-
bial de receitas obtidas no exterior

e da consolidação da aquisição de
empresas como, por exemplo, a da
norte-americana Macsteel. No acu-

mulado do ano, a empresa registrou
expansão de 14,9% no lucro, para

R$ 4,9 bilhões, e de 36,9% na re-
ceita líquida.

A queda do lucro operacional no
terceiro trimestre, agravada pelas in-
certezas em relação a 2009, levou a
empresa a rever os US$ 6,4 bilhões
de investimentos anunciados para a
expansão da produção no período

2008-2010. "Estamos revendo todos
os cronogramas", adiantou o diretor
presidente, André Gerdau Johannpe-
ter, durante teleconferência para a
divulgação do balanço de 2008.

O balanço da Gerdau também

foi prejudicado pela desvalorização
do real sobre a dívida em moeda es-
trangeira tomada pelas empresas do
grupo no Brasil, que corresponde
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a 34,4% do endividamento bruto
consolidado de RS 23,2 bilhões em
31 de dezembro. O efeito da desva-
lorização foi de R$ 683 milhões em
2008 e de R$ 384 milhões no tri-
mestre. A estratégia agora é cortar
custos, ajustar a produção e o qua-
dro de pessoal, segundo Johannpe-
ter. O grupo já recorreu a férias co-
letivas e parada para manutenção, e
fechou acordo com o sindicato para
a suspensão temporária de contra-
tos de trabalho de funcionários por
quatro a sete meses, com redução
de salários, nas unidades do Rio
Grande do Sul, São Paulo e Minas
Gerais, além do Peru, Colômbia e
América do Norte.

No setor de mineração, a Vale

apresentou lucro líquido de RS 10,5
bilhões no quarto trimestre, uma
alta de 136,9% em relação a 2007.
No resultado anual, a empresa con-
tabilizou lucro líquido recorde, de
RS 21,3 bilhões, 6,3% superior ao
período anterior.

A CPFL Energia divulgou lucro
líquido de RS 336 milhões no últi-
mo trimestre do ano passado. Com
o crescimento de 4,4% nas vendas
de energia para o mercado cativo
e de 2,3%, na área de concessão,
a empresa fechou o ano com uma
receita operacional bruta de RS 3,7
bilhões no trimestre e de RS 14,4
bilhões em 2008.

O setor sucroalcooleiro, que ho-
je amarga queda nos investimentos,

fechou o ano com receita recorde. A
Açúcar Guarani, por exemplo, regis-
trou um aumento de receita líquida
de 37,7% nos últimos três meses do
ano — em razão, sobretudo, do au-
mento dos preços - e um incremen-
to na margem do Ebtida (ganhos
antes de taxas, juros, depreciação
e amortização, na sigla em inglês)
de 32,3%. Não fosse um prejuízo
líquido de RS 113 milhões, resulta-
do do efeito não-caixa da desvalori-
zação do real e da amortização do
ágio sobre aquisições, o resultado lí-
quido seria positivo em RS 14,3 mi-
lhões. "A companhia se beneficiou
em 2008 das melhores condições
do mercado e de preços", afirmou o
presidente da Açúcar Guarani, Jacyr
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Costa. Em 2 de fevereiro, o conse-
lho de administração da companhia
aprovou um aumento de capital en-
tre RS 188,2 milhões e RS 301,6
milhões. O principal acionista, o
Tereos, confirmou seu compromis-
so de longo prazo com a Guarani
garantindo integralmente o valor
mínimo da operação. O aumento
de capital deverá contribuir para
fortalecer a empresa nesse período
de turbulência.

e ferramentas. A Romí encerrou
2008 com uma receita operacio-
nal líquida de RS 696,1 milhões,
10,1% superior a 2007, a maior de
toda a sua história.

Os resultados foram positivos
nos três segmentos em que a em-
presa atua - máquinas para plás-
ticos, peças fundidas e usinadas
de ferro, e máquinas e ferramen-
tas. Impactado pela desaceleração
no último trimestre, no entanto,

A expectativa é de um déficit
no balanço mundial de açúcar para
as safras 2008/2009 e 2009/2010,
com a redução da produção da Índia
e União Européia. Além de um ce-
nário positivo para os preços, as ex-
portações da commodity poderão se
beneficiar da. desvalorização do real.

O Grupo São Martinho, um
dos maiores produtores de açúcar
e etanol do País, registrou receita
líquida de RS 221 milhões no mes-
mo período — o último trimestre da
safra 2008/2009 - o que significou
um aumento de 73,5% em relação
ao ano anterior. Preço e volume de
vendas contribuíram para esses re-
sultados, assirn como para o cresci-
mento do Ebtida ajustado, que so-
mou RS 64,4 milhões, 182% acima
do registrado no terceiro trimestre
da safra anterior.

A boa perfomance da economia
brasileira no ano passado também
beneficiou o setor de máquinas

o lucro líquido da empresa foi de
R$ 113,83 milhões, com queda de
8,8% em relação ao mesmo perío-
do de 2007. "As vendas no quarto
trimestre foram afetadas pela crise
de confiança no Brasil que provo-
cou uma retração nos negócios",
avaliou o presidente da Romi, LÍ-
valdo Aguiar dos Santos.

No setor de Tecnologia da In-
formação, a Totvs, empresa de de-
senvolvimento e comercialização de
softwares de gestão empresarial inte-
grada e prestação de serviços, anun-
ciou receita líquida de R$ 233,4 mi-
lhões no terceiro trimestre de 2008,
26,3% superior ao período anterior.
No ano, o aumento foi de 27,6%,
totalizando RS 844,8 milhões. O
Ebtida somou R$ 178,9 milhões no
ano, cifra 24,1% superior à de 2007.
"Esse semestre foi especial por apre-
sentarmos não só a aceleração das
vendas, mas também pela significa-
tiva redução de custos e despesas",

disse o vice-presidente executivo fi-
nanceiro e diretor de relações com
investidores da companhia, José
Rogério Luiz.

A NET, operadora de multisser-
viços via cabo, encerrou 2008 com
um aumento de 27% da receita lí-
quida, de RS 2,9 bilhões para R$ 3,7
bilhões, e um Ebtida consolidado
de RS 982 milhões, 22% superior
ao do ano anterior. A empresa teve
um crescimento recorde de 24% em
sua base de clientes, fechando o ano
com 3,1 milhões de assinaturas nos
serviços de TV, e de 2,2 milhões
em banda larga. Em telefonia fixa,
a NET Fone via Embratel contabi-
lizou 1,8 milhão de clientes.

A GVT, empresa de telefonia
fixa e internet, também registrou
recordes de receita, com crescimen-
to de 34,6%, totalizando R$ 365,6
milhões no quarto trimestre; o Eb-
tida ajustado cresceu 33,5% em re-
lação ao mesmo período do ano an-
terior, atingindo RS 502,7 milhões
no ano, o que por sua vez represen-
tou aumento de 40,4% em relação
aos resultados de 2007

Também o mercado da cons-
trução civil se manteve aquecido.
A Rossi fechou o ano com R$ 2,2
bilhões de vendas contratadas, 38%
superior ao ano anterior. Já os lan-
çamentos cresceram 10%, soman-
do RS 2,7 bilhões. "Cumprimos a
meta de lançamentos anunciada em
2008", diz o diretor financeiro e de
relações com investidores da empre-
sa, Cássio Audi, antes da divulgação
dos resultados de 2008. Em 2009, a
empresa pretende reforçar sua atu-
ação regional e aumentar o lança-
mento no segmento econômico,
que deve representar 50% do Valor
Geral da Vendas (VGV) no ano.
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