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Petroquímica

André Magnabosco

OAmsterdam Arena,
usado pelo clube
holandês Ajax, será
o primeiro estádio

do mundo a utilizar assentos
feitos usando cana de açúcar.
O material será fornecido pe-
la Braskem, maior produtora
mundial de resinas fabricadas
com fontes renováveis. O pro-
jeto da Amsterdam Arena, em-
presa responsável pela gestão
do estádio holandês, é substi-
tuir dentro dos próximos dois
anos um total de 54 mil assen-
tos.

O anúncio da parceria será fei-
to hoje, na Holanda, e é cercado
de simbologias. A previsão da or-
ganização do evento é de que a
cerimônia ocorra às 11h11
(08h11, no horário de Brasília).
Além da escolha do número 11,
presente também no dia e mês
do ano, a data também foi esco-
lhida por representar o Dia da
Sustentabilidade na Holanda,
país no qual o tema tem dimen-
sões culturais. “O objetivo da
prefeitura é tornar Amsterdã o
município mais sustentável do
mundo”, destaca o diretor de
marketing corporativo da Bras-
kem, Frank Alcântara, que repre-

sentará a companhia brasileira
durante o evento.

A parceria também marcará
simbolicamente a entrada do po-
lietileno produzido com a cana
de açúcar no universo futebolís-
tico. “Temos o desejo de forne-

cer o produto para as arenas da
Copa no Brasil. E esperamos que
o anúncio na Holanda influencie
as negociações aqui”, diz o dire-
tor de negócios de químicos ver-
des da Braskem, Marcelo Nunes.

As conversas sobre a utiliza-

ção do chamado plástico verde
em estádios ainda estão em fase
inicial e, dentre os projetos em
construção no Brasil, a Arena
Fonte Nova seria uma candidata
natural a adotar a novidade. A
obra baiana está sendo construí-
da pelo Consórcio Arena Salva-
dor, constituído pela Odebrecht
Infraestrutura e Construtora
OAS. Além do envolvimento do
grupo Odebrecht (controlador
da Braskem) com o projeto, a are-
na conta com a consultoria da
Amsterdam Arena.

Imagem. A utilização do plásti-
co verde em estádios de futebol
traz pouco ganho à Braskem do
ponto de vista comercial – serão
utilizadas cerca de 100 tonela-
das do produto no estádio holan-
dês. Há, por outro lado, a atrativi-
dade da divulgação do material,
também utilizado na fabricação
dos troféus entregues aos pilo-
tos no Grande Prêmio Brasil de

Fórmula 1 em 2009.
A produção comercial da re-

sina teve início em setembro
do ano passado, após meses
de testes. A fabricação aconte-
ce em uma unidade localizada
no município de Triunfo
(RS), com capacidade anual
de 200 mil toneladas de eteno
verde, produto posteriormen-
te convertido em polietileno.
Desde então, a Braskem anun-
ciou acordos de fornecimen-
to do material para diversas
empresas, entre elas Nestlé,
Natura e Tetra Pak.

A divulgação do produto
brasileiro será facilitada por-
que a cerimônia na Holanda
reunirá outras 34 empresas,
com as quais a Amsterdam
Arena anunciará parcerias. O
objetivo é tornar o campo do
Ajax o estádio mais sustentá-
vel do mundo, com a previsão
de emissão zero de gás carbô-
nico até 2015.

O efeito da alta do dólar nos
resultados das empresas bra-
sileiras não pode, de acordo
com economistas, ser compa-
rado à catástrofe causada pe-
la valorização da moeda em
2008. Há três anos, o dólar
chegou a ser negociado aci-
ma de R$ 2,40, na esteira do
pânico que se seguiu à que-
bra do banco Lehman Bro-
thers. Na época, empresas
como Sadia e Aracruz, que
tinham feito operações finan-
ceiras que apostavam no real
valorizado, viram-se perto da
falência e foram obrigadas a
se unir a concorrentes – Per-
digão e VCP, respectivamen-
te. A aposta nos chamados
derivativos cambiais afetou o
desenho da economia brasi-
leira, criando dois novos gru-
pos: a Fibria e a Brasil Foods.
Agora, a situação é diferente,
segundo o economista Ale-
xandre Mendonça de Barros:
“Não há especulação, não
tem derivativo. É só o efeito
do câmbio nas dívidas que as
empresas carregam.”

Negócios

Alexandre Mendonça de Barros, economista

‘O câmbio afeta principalmente balanços de empresas com alto endividamento em dólar’

FONTE: ECONOMÁTICA

Bebidas. Starbucks compra
fabricante de sucos naturais
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● Lucros e prejuízos (R$ milhões)
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PLÁSTICO ‘VERDE’
CHEGA AOS ESTÁDIOS
Amsterdam Arena vai usar produto da Braskem

Efeito câmbio. Na Vale, a valorização do dólar frente ao real foi decisiva para a queda de 25% no lucro no terceiro trimestre

Empresas brasileiras têm queda de
51% no lucro no terceiro trimestre

O ‘efeito dólar’,
em 2008 e hoje

Mercado. Amsterdam Arena investe em ‘sustentabilidade’

Fernando Scheller
Marina Gazzoni

O terceiro trimestre foi um pe-
ríodo de forte retração dos re-
sultados das empresas nacio-
nais. Um estudo da consulto-
ria Economática, que reúne
127 balanços divulgados até
ontem, mostra que o lucro acu-
mulado por companhias brasi-
leiras ficou em R$ 7 bilhões en-
tre julho e setembro de 2011 –
uma queda de 51% em relação
aos R$ 14,3 bilhões contabiliza-
dos em igual período do ano
passado.

Os dados, que excluem o lu-
cro de R$ 7,9 bilhões obtido pela
mineradora Vale, para evitar que
apenas uma companhia distorça
o cenário geral, são fortemente
afetados pela valorização do dó-
lar no terceiro trimestre. De acor-
do com a Economática, a moeda
americana acumulou alta de
18,8% frente ao real entre julho e
setembro. O dólar, lembra a con-
sultoria, afeta os resultados das
companhias por dois lados: au-
menta os custos dos insumos im-
portados e também o valor das
dívidas tomadas no exterior.

As companhias com alto endi-
vidamento na moeda americana
foram responsáveis pelos princi-
pais impactos negativos na com-
pilação. Somente a produtora de
celulose Fibria, que carrega um
grande endividamento em dólar
– ainda reflexo dos prejuízos da
Aracruz com derivativos cam-
biais em 2008 –, viu seu resulta-
do sair de um lucro de R$ 302
milhões, no terceiro trimestre
de 2010, para um prejuízo supe-
rior a R$ 1,1 bilhão em igual perío-
do deste ano.

Empresas dos setores quími-
co e de papel e celulose – segmen-
tos que incluem gigantes como a
Braskem e a Suzano Papel e Celu-
lose, além da Fibria – também
fecharam o trimestre no verme-
lho. Somadas, as empresas do se-
tor químico tiveram prejuízo de
R$ 779 milhões entre julho e se-
tembro, enquanto as papeleiras
perderam quase R$ 1,8 bilhão no
mesmo período.

Câmbio. Para o economista Ale-
xandre Mendonça de Barros,
professor da Fundação Getúlio
Vargas (FGV), um alto passivo

em moeda estrangeira pode anu-
lar o efeito positivo da valoriza-
ção do dólar para as empresas ex-
portadoras. “As exportadoras fa-
turam mais quando o dólar sobe,
mas o efeito do câmbio geral-
mente é mais forte nas dívidas”,
afirma Barros. Ele ressalta, po-
rém, que o dólar já começou a
ceder, o que deve contribuir pa-
ra melhorar os balanços neste fi-
nal de ano.

O movimento do real no ter-
ceiro trimestre foi um “solavan-
co” pontual, na avaliação do eco-
nomista Silvio Campos Neto, da
consultoria Tendências. O dólar
iniciou o mês de julho a R$ 1,56 e
fechou setembro a R$ 1,85, mas
chegou a ser negociado a R$ 1,95
durante o trimestre. No início
do quarto trimestre, com a situa-
ção europeia parecendo estar ca-
minhando para uma solução – ce-

nário que, agora, voltou a ser
uma incógnita –, a moeda ameri-
cana voltou a ceder frente ao
real. A desvalorização acumula-
da é de quase 5% desde o início
de outubro – ontem, o dólar fe-
chou cotado a R$ 1,76. “O movi-
mento de depreciação do real foi
muito rápido. Muitas empresas
não fizeram ‘hedge’ (seguro) pa-
ra se proteger e foram pegas na
contramão”, diz Campos Neto.

Margens. Embora o câmbio te-
nha tido forte contribuição para
a piora dos resultados das empre-
sas brasileiras entre julho e se-
tembro, ele não foi o único “vi-
lão” nos resultados das compa-
nhias nacionais. Os dados da
Economática mostram também
que houve redução de margens
no terceiro trimestre em relação
a igual período de 2010. Isso por-

que a receita das 127 empresas
analisadas cresceu 11,4% na com-
paração, atingindo R$ 131 bi-
lhões, enquanto o lucro opera-
cional (antes do pagamento de
impostos e taxas) caiu 4,8%, so-
mando R$ 19,2 bilhões.

Para a consultoria, isso signifi-
ca que as margens estão mais
apertadas, influenciadas por um
mercado mais competitivo. A no-
ção é corroborada por análise da
corretora Planner, que aponta
um aumento generalizado nos
custos das empresas que não pô-
de ser repassado integralmente
aos preços. “Existe uma grande
concorrência nos mercados e as
empresas estão com dificulda-
des em repassar os custos para
os preços. A consequência é que
as margens estão mais aperta-
das”, afirma a Planner.

Se os analistas dizem que os

problemas cambiais não devem
se repetir com a mesma intensi-
dade nos balanços do quarto tri-
mestre, eles alertam que as mar-
gens de lucro devem permane-
cer em patamares mais baixos
do que os percebidos em 2010.

Segundo a análise da Planner,
a retração dos ganhos deverá re-
fletir o novo patamar da econo-
mia global, que caminha para
uma desaceleração, afetando
também o Brasil. O PIB brasilei-
ro, que teve crescimento de 7,5%
em 2010, deve ter expansão abai-
xo de 4% este ano, segundo as
projeções mais recentes do mer-
cado financeiro.

Resultados. Estudo da consultoria Economática mostra que redução de margens e valorização de 18,8% do dólar reduziram
o ganho de 127 grandes empresas de R$ 14,3 bilhões no terceiro trimestre de 2010 para R$ 7 bilhões no mesmo período deste ano

RESULTADOS
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Empresa 3º tri/2010 3º tri/2011

Vale 10.553 7.892

Ambev 1.815 1.687

Souza Cruz 401 407

Brasil Foods 211 365

Cielo 488 457

CSN 736 1.118

TIM 146 316

Redecard 324 343

Oi 559 386

Tractebel 322 332

Usiminas 477 103

Ultrapar 202 223

Natura 191 201

Vale Fert. 34 37

Weg 142 154

Braskem 535 -1.050

Cosan 439 63

Embratel 192 -21

BR Malls 90 9

Copel 279 341
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Text Box
Fonte: O Estado de S. Paulo, São Paulo, 11 nov. 2011, Economia & Negócios, p. B16.




