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Resultado da estatal em 2008 superou o de 28 instituições do País 
 
O setor de petróleo e gás desbancou os bancos no ranking dos maiores lucros do País em 
2008. O resultado foi impulsionado pelo ganho recorde da Petrobrás, de R$ 32,99 bilhões, no 
ano passado. Sozinha, a estatal superou com folga o lucro de R$ 29,25 bilhões de 28 
instituições financeiras, segundo levantamento feito pela empresa de informação financeira 
Economática com 326 companhias negociadas na BM&F Bovespa. 
 
Se excluída a Petrobrás, no entanto, os bancos continuam na liderança. Embora o lucro tenha 
caído 2,8% no ano, o resultado está longe de ser considerado ruim para as instituições de 
grande porte. Apenas os três maiores bancos de capital aberto no País (Banco do Brasil, Itaú-
Unibanco e Bradesco) foram responsáveis por 90% do lucro do setor. Juntos, eles ganharam 
R$ 26,42 bilhões. 
 
No ranking da Economática, o terceiro melhor resultado foi verificado no setor de mineração, 
especialmente por causa do ganho da Vale, de R$ 21,28 bilhões. Na soma das outras seis 
companhias do segmento, o resultado foi negativo. O lucro foi revertido em prejuízo, de R$ 
1,276 bilhão. 
 
O setor de energia elétrica, com 40 companhias, teve um resultado bastante positivo, apesar 
da queda no consumo de energia verificado no último trimestre de 2008. De acordo com o 
levantamento, o lucro das elétricas subiu 19,4%, de R$ 16,34 bilhões para R$ 19,50 bilhões. 
 
"O setor energético, assim como a área de telecomunicações, tem dívida mais comportada, por 
isso não sentiram tanto impacto do câmbio", ressaltou o presidente da Economática, Fernando 
Exel. 
 
Segundo ele, os balanços de 2008 mostram que a queda do lucro das empresas não teve 
relação com o desaquecimento da economia, já que o efeito sobre as receitas foi pequeno. "A 
principal causa foi o reflexo do câmbio no endividamento."  
 
Na Petrobrás, por exemplo, o recuo da atividade econômica não se traduziu em consumo 
menor de gasolina no último trimestre de 2008, destaca o analista de investimentos da 
Corretora Spinelli, Max Bueno. "Os números da ANP (Agência Nacional de Petróleo, Gás 
Natural e Biocombustíveis) mostrou uma queda marginal."  
 
O resultado da estatal foi influenciado pelo aumento na produção de petróleo, pelas altas 
cotações do início do ano e pelo reajuste de preços da gasolina e do diesel realizado em abril. 
O bom desempenho reflete a venda de combustíveis a preços bem superiores que os 
verificados no mercado externo, uma vez que não houve ajustes de acordo com a queda no 
preço do barril, que saiu de US$ 147 em julho para a casa dos US$ 40. 
 



 
 
Fonte: O Estado de S.Paulo, São Paulo, 3 abr. 2009, Economia & Negócios, p. B9. 


