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Fontes: Serasa Experian, anuário Valor 1000 e Banco Central do Brasil, para o PIB. Elaboração: Valor Data. Obs.: exceto pelos anos de 2010 e 2011, a receita líquida dos períodos anteriores foi extraída dos rankings das 1000 maiores publicados entre as edições 
de 2001 e 2010 (para os anos entre 2000 e 2009). Os dados de 2010 e 2011 foram obtidos do ranking da edição 2012 de Valor 1000. PIB a preços correntes.   

Desempenho das grandes companhias 
Evolução dos números das 1000 maiores em 2011 - R$ bilhões
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Receita líquida das 1000 maiores e PIB
Dados em R$ trilhões

Participação da receita líquida das 1000 maiores empresas no PIB
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Valor 1000 Dos 15 setores da economia em que houve redução dos ganhos no ano passado, 10 são da indústria

Cai lucro das 1.000 maiores empresas
Edson Pinto de Almeida
De São Paulo

O mau desempenho da indús-
tria foi a principal causa da redu-
ção de R$ 14 bilhões no lucro das
mil maiores empresas brasileiras,
na comparação dos balanços de
2011 e 2010. A receita líquida,
por sua vez, cresceu 15,5%, totali-
zando R$ 2,3 trilhões — equiva -
lente a 55% do Produto Interno
Bruto (PIB). Os números fazem
parte da 12a edição do anuário
“Valor 1000”, que circulará em
agosto, quando serão conhecidas
as empresas que tiveram o me-
lhor desempenho em 25 setores
da economia analisados pela Es-
cola de Administração de Empre-
sas da Fundação Getulio Vargas
(SP), em parceria com a Serasa Ex-
perian, num trabalho coordena-
do pelo Valor Data.

Dos 15 setores que apresenta-
ram redução de lucro, 10 inte-
gram o segmento industrial. No
conjunto das mil maiores, a re-
dução da última linha do balan-
ço no ano passado foi de 7,6%
— de R$ 185 bilhões, em 2010,
para R$ 171 bilhões. Em valores
absolutos, três setores respon-
dem por 77% das perdas: meta-
lurgia e siderurgia (R$ 3,8 bi-
lhões), química e petroquímica
(R$ 3,9 bilhões), papel e celulose
(R$ 3,1 bilhões).

O que mais pesou no desem-
penho desses três setores, segun-
do o economista Márcio Torres,
responsável pela avaliação de ris-
co de grandes empresas da Sera-
sa Experian, foi a variação dos

preços das matérias-primas ao
longo do ano. No caso do setor de
papel e celulose, cujo lucro apre-
sentou o maior recuo de todos
(133%), as cotações da celulose
caíram 4,1% em 2011, sem que
houvesse redução dos custos de
produção. O preço do minério de
ferro subiu 23,9%, prejudicando
as empresas de metalurgia e side-
rurgia, de um lado, mas, de ou-
tro, empurrando para cima os lu-
cros do setor de mineração, que
cresceram 22,5%. As empresas de
química e petroquímica, por sua
vez, sofreram com a alta de 25,3%
no preço da nafta.

O endividamento total das mil
maiores cresceu 16,6% em 2011 e
o endividamento oneroso (aque-
le em que há crédito dos bancos)
aumentou 19,6%. As empresas
mais endividadas com os bancos
pertencem, pela ordem, aos seto-
res de comércio atacadista e exte-
rior, alimentos, açúcar e álcool e
veículos e peças. Em sentido con-
trário, as empresas de bebidas e
fumo reduziram em 22,2% as dí-
vidas bancárias, compensando a
menor geração de caixa, o que fez
saltar em 31,9% a rentabilidade
sobre o patrimônio líquido.

O setor que apresentou o maior
aumento no lucro (67,6%) foi o de
serviços médicos, embalado pelo
nível de emprego e ascensão da
classe C. A receita líquida do seg-
mento cresceu 24,3% em 2011. O
bom desempenho dos hospitais
está associado à expansão dos pla-
nos de saúde, cujas operadoras re-
gistraram um crescimento de
102,6% no lucro em 2010.

Sete indicadores que revelam campeãs
William Eid Junior
Para o Valor , de São Paulo

O anuário “Valor 1000” está
prestes a entrar na adolescência
no seu 12o ano. Nesse momento
é interessante fazer uma análise
dos nossos critérios de avaliação,
que sofreram alterações míni-
mas ao longo do tempo.

Avaliamos as empresas com ba-
se em diversos indicadores finan-
ceiros. Nosso objetivo é, através da
análise de múltiplas facetas finan-
ceiras dos negócios, indicar quais
foram as melhores no ano. E é fun-
damental analisar esses diferentes
aspectos, já que não há um núme-
ro ou indicador único que consiga
sintetizar de forma eficiente o de-
sempenho financeiro de uma
companhia. E é esse o motivo de
utilizarmos diversos indicadores.
Buscamos ver questões como equi-
líbrio financeiro, rentabilidade,
crescimento, risco e valor criado
pela administração do negócio.

Os principais indicadores usa-
dos no anuário são a receita lí-
quida, a geração de valor e o cres-
cimento sustentável, cada um
deles com peso dois na avaliação.
Os outros critérios, que têm peso
um, são rentabilidade, margem
da atividade, liquidez corrente e
giro do ativo. Vamos analisar ca-
da um deles.

A receita líquida é um indicador
do tamanho da empresa e, portan-

to, da sua evolução passada. Em-
presas nascem todos os dias, mas
só algumas vão se desenvolver e
crescer, dadas certas característi-
cas, entre elas a aptidão dos gesto-
res. Companhias com maior recei-
ta líquida apresentaram uma evo-
lução melhor que as outras.

Geração de valor é um termo
bastante utilizado no meio empre-
sarial. Através dele buscamos iden-
tificar se as atividades da empresa
criam valor. Claro, é um conceito
abrangente. Valor compreende to-
dos os aspectos que os “stakehol -
ders” consideram importantes e,
como tal, merecedores da atenção
dos administradores.

No “Valor 1000”, procuramos
um indicador de geração de valor
para um “stakeholder ”, o acionis-
ta. Ele é simples e objetivo, e não
demanda estimativas externas.
Também buscamos construir esse
indicador utilizando uma métri-
ca de ampla aceitação no meio
empresarial, o Ebitda ou Lajida. O
lucro antes de juros, impostos,
depreciação e amortização repre-
senta a geração operacional de
caixa. Isto é, quanto a empresa
gera de recursos através apenas
das suas atividades operacionais,
sem considerar tributos e efeitos
financeiros.

É claro que podemos discutir
se o caixa operacional é um indi-
cador de geração de valor. Aqui
buscamos identificar se as ativi-

dades operacionais geram resul-
tados que serão convertidos em
valor para o acionista, porque te-
mos outros indicadores comple-
mentares que vão cobrir outros
quesitos de desempenho. Dividi-
mos o Ebitda pela receita opera-
cional de forma a obtermos um
dado que nos permite comparar
as diferentes empresas de um
mesmo setor.

Crescimento sustentável é outro
indicador. Para crescer, uma em-
presa necessita que diversos dos
seus pilares cresçam juntos. Um
dos principais é o patrimônio lí-
quido. Assim, observamos se o pa-
trimônio líquido cresceu em rela-
ção à receita. Quanto mais próxi-
mo do crescimento da receita,
mais sustentável é o crescimento.

Rentabilidade é o resultado da
divisão do lucro líquido pelo pa-
trimônio líquido. A rentabilida-
de sobre o patrimônio líquido é,
na verdade, um dos principais in-
dicadores de desempenho, já
que nos diz quanto a empresa es-
tá rendendo em relação ao capi-
tal que seus sócios detêm.

Margem da atividade indica se a
atividade da empresa é lucrativa, já
que é o resultado da divisão do lu-
cro operacional pela receita líqui-
da do exercício. Nenhuma empre-
sa pode ser considerada um suces-
so, se a sua atividade não é lucrati-
va, isto é, se ela sobrevive apenas de
operações financeiras.

Já a liquidez corrente nos indica
a capacidade de solvência a curto
prazo da empresa. Consideramos
que os prazos e qualidades dos ati-
vos e passivos são razoavelmente
similares. Assim, podemos consi-
derar que uma empresa com liqui-
dez corrente igual ou superior a
um tem boa solvência de curto
prazo, com recursos disponíveis
superiores às obrigações de mes-
mo prazo. As que têm esse indica-
dor inferior a um não apresentam
o mesmo comportamento.

Finalmente, o giro do ativo,
que é calculado dividindo a re-
ceita líquida pelo valor do ativo
total, nos mostra se a empresa
usa adequadamente os seus ati-
vos. Uma companhia que tenha
giro do ativo superior a outra do
mesmo setor está gerando mais
receitas por recurso investido
nos ativos, isto é, está utilizando
melhor seus ativos.

Através desses sete indicadores,
elaboramos no “Valor 1000” a clas-
sificação das empresas e, portanto,
as campeãs setoriais. Buscamos
com eles abranger os diferentes as-
pectos financeiros envolvidos na
gestão das empresas, o que é fun-
damental para classificá-las.

William Eid Junior é professor titular e
coordenador do Centro de Estudos em
Finanças da Escola de Administração de
Empresas de São Paulo (Eaesp-FGV) e
orientador técnico do “Valor 1000”

Anuário usa método inovador
De São Paulo

Pelo segundo ano consecutivo,
“Valor 1000” incluirá em seu ran-
king o balanço consolidado das
empresas. O objetivo é dar maior
transparência ao resultado eco-
nômico, o que, por sua vez, se re-
flete na classificação final dos 25
setores de atividade analisados.
Nesta 12a edição, que circulará
em agosto, 446 companhias
apresentaram dados segundo es-
se critério. São 44 a mais do que
em 2010. Para William Volpato,
gerente do Valor Data, essa meto-
dologia “é inovadora no merca-
do brasileiro e vai permitir no fu-
turo a comparação entre as com-
panhias brasileiras e seus pares
internacionais”.

Outra característica que dá ao
anuário mais precisão como ferra-
menta de análise do desempenho
das companhias é apresentar, no
ranking das mil maiores, o concei-

to de crescimento sustentável. O
indicador é medido dividindo-se a
variação do crescimento da receita
líquida pela variação do cresci-
mento do patrimônio líquido
ajustado. “O conceito indica o
aproveitamento dos recursos pró-
prios na geração de receita pelas
empresas”, explica Volpato.

No resultado apurado, quanto
mais próximo de um, melhor. Em
2011, o índice de 1,0160, obtido
no conjunto das mil maiores,
mostra que as grandes empresas
brasileiras atuaram com eficiên-
cia. Três setores se destacaram:
tecnologia da informação — que
tem empresas como Getnet,
To t v s , UOL e Stefanini —, energia
elétrica, bebidas e fumo.

Mesmo com redução nas mar-
gens e na rentabilidade, segundo
Volpato, os números de 2011 in-
dicam relativa folga financeira
para a maior parte das empresas
cujos balanços foram analisados.
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Text Box
Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 3 jul. 2012, Primeiro Caderno, p. A16.




