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Confab lidera ranking das 200 melhores companhias da Forbes/Economática  
 
Uma fabricante de tubos de aço, a Confab, foi a grande campeã do ranking 2002 da Revista 
Forbes Brasil, deixando para trás companhias renomadas como Petrobrás, Companhia Vale do Rio 
Doce e Ambev. O trabalho, elaborado pela Economática, apresenta as 200 melhores empresas 
brasileiras de capital aberto no ano passado, quando valiam, juntas, US$ 100 bilhões. A campeã 
de 2001, a Weg, caiu para a 6.ª colocação, enquanto a grande vencedora de 2002 subiu nada 
menos que 98 posições.  
 
Segundo o presidente da Economática, Fernando Exel, um fato marcante que contribuiu para o 
resultado das dez melhores companhias no ano passado foi o baixo endividamento, seja em em 
moeda estrangeira ou local. Essas empresas, diz ele, conseguiram administrar bem a questão dos 
juros altos e da valorização do dólar, que apenas em 2002 subiu 53%. "Elas usaram a 
competência para suportar as pressões do período, diminuíram a exposição ao dólar e fizeram 
operações de hedge (proteção)."  
 
No caso da Confab, ressalta Exel, a empresa também foi beneficiada pelo bons contratos de 
fornecimento de tubos para construção de gasodutos. Já a segunda colocada, a Souza Cruz, 
acumulou pontos positivos no ranking por ser uma boa pagadora de dividendos ao mercado, 
completou o presidente da Economática.  
 
Segundo ele, o ranking é resultado da combinação de seis indicadores: o crescimento da receita, 
que mede o quanto a empresa se expandiu no período; o lucro operacional próprio, que reflete a 
melhora de produção da empresa; a rentabilidade sobre o patrimônio, que mostra a grandeza do 
lucro frente ao patrimônio líquido; o preço por ação na bolsa de valores; a valorização da ação ao 
longo do ano; e os dividendos pagos pelas empresas.  
 
O trabalho também mostra as melhores companhias de 13 setores da economia.  
 
Na área de energia, por exemplo, a campeã foi a AES Tietê; veículos e autopeças, a Marcopolo; 
alimentos, a Seara; têxtil, a Karsten; e telecomunicações, a Tele Centro Oeste Celular.  
 
No ranking geral, a Petrobrás ficou em 28.º lugar, a Vale do Rio Doce em 15.º e a Ambev em 
21.º. Mas no critério valor de mercado, as companhias são campeãs. O preço das três empresas 
na bolsa de valores é, respectivamente, de US$ 14,3 bilhões, US$ 10,7 bilhões e US$ 5,9 bilhões. 
A integra do trabalho está na edição da 2.ª quinzena de junho da Forbes Brasil. 
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