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Um seleto grupo de companhias abertas já consegue obter rentabilidade melhor que a dos 
bancos. Empresas como a fabricante de cigarros Souza Cruz, a cervejaria AmBev, a produtora de 
papel Klabin, a Confab, que atua na área de tubos para dutos, e a mineradora Vale do Rio Doce 
deram retorno sobre o patrimônio que vai de 26% a 53%. É verdade que seus resultados não 
refletem o que ocorre no conjunto das companhias. A média de rentabilidade de 111 empresas 
com ações em Bolsa ficou em 7,85%, enquanto a média de 17 bancos que já haviam divulgado o 
balanço até a tarde de ontem ficou em 22%.  

Os dados foram elaborados pelo Valor Data e mostram a rentabilidade patrimonial no período de 
um ano, exatamente quando a economia do país registrou crescimento de apenas 2,2%, segundo 
o índice do PIB anualizado até junho.  

Os dados de algumas empresas variaram muito acima da média. A química Ciquine, que foi 
comprada recentemente pela Elekeiroz, e a Petroflex são exemplos. A primeira fechou o balanço 
do segundo trimestre com patrimônio líquido de R$ 47,4 milhões. Nos quatro trimestres 
anteriores a empresa tinha patrimônio a descoberto. Com o lucro de R$ 40,9 milhões obtido no 
segundo trimestre, alcançou rentabilidade de 86%. A Petroflex, que teve lucro no trimestre de R$ 
50 milhões, viu a rentabilidade do seu patrimônio de R$ 171 milhões passar dos 29%.  

Fatores conjunturais como a valorização do câmbio de abril a junho e a elevação das exportações 
deram um empurrão aos números, mas há casos de quem se beneficiou de ganhos 
extraordinários. A Klabin, que vendeu a Riocell para a Aracruz por cerca de US$ 570 milhões, teve 
rentabilidade de 50%.  
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Algumas companhias abertas vêm apresentando rentabilidade de fazer inveja até aos bancos. 
Empresas como Souza Cruz, AmBev, Klabin, Confab, Fosfértil, Embraer e Vale do Rio Doce 
mostraram retornos sobre o patrimônio que vão de 26% a 53%, enquanto a média de sete 
bancos que já divulgaram o balanço ficou abaixo de 24%. Isso tudo no período - de um ano, 
encerrado em junho - em que o Produto Interno Bruto (PIB) cresceu apenas 2,2%, e que o 
cenário econômico oscila entre recessão e estagnação.  
Os dados fazem parte de um levantamento elaborado pelo Valor Data com base nos balanços das 
empresas com ações em bolsa que entregaram o balanço do segundo trimestre até a tarde de 
ontem. O cálculo leva em conta o patrimônio líquido das empresas e bancos no fechamento de 
junho, em relação ao resultado apresentado nos 12 meses anteriores. Os dados foram foram 
fornecidos pela consultoria Economática.  
Entre as 111 companhias usadas como base para o trabalho, há casos inusitados, como a química 
Ciquine, que foi comprada pela Elekeiroz, do grupo Itaúsa, ou mesmo a fabricante de borracha 
sintética Petroflex. A primeira fechou o balanço de 30 de junho com um patrimônio líquido de R$ 
47,4 milhões, o que faz com que a rentabilidade do lucro de R$ 40,9 milhões atingisse mais de 
86%. A Petroflex, que teve um lucro no trimestre de R$ 50 milhões, viu a rentabilidade de seu 
patrimônio de R$ 171 milhões passar dos 29%.  
Esses dados fazem as companhias brilharem na comparação com a rentabilidade dos bancos. O 
Banespa, hoje nas mãos do espanhol Santander, cravou mais de 62%, segundo a pesquisa. É um 
indicador muito acima da média, de 23%, e deixa para trás até seus congêneres americanos. A 



rentabilidade do patrimônio do New Century Financial, de acordo com dados da Economática, 
ficou em 46,7% em 12 meses até o último balanço.  
Fica claro que fatores conjunturais ajudaram no desempenho das companhias abertas, como é o 
caso da Klabin, mas outras, como Souza Cruz e Embraer figuram entre as melhores rentabilidades 
do PL nos últimos 17 anos.  
Em meio a um processo de reestruturação, a brasileira Klabin negociou a Riocell com a Aracruz 
por US$ 570 milhões no segundo trimestre deste ano. O negócio ajudou a provocar um lucro 
líquido de R$ 1,031 bilhão no segundo trimestre, sendo que R$ 1,026 bilhão decorreram de 
receitas não-operacionais. Além disso, a operação provocou uma redução no endividamento.  
O lucro antes de juros, impostos, depreciações e amortizações (lajida) foi de R$ 297 milhões, 
contra R$ 169 milhões de igual período de 2002, melhorando a relação entre dívida líquida e 
lajida da Klabin, que saiu de 3,8 vezes para 1,6 vezes no período.  
Mas a presença da Klabin, e sua rentabilidade de 50,8%, não foi isolada no levantamento. O setor 
de papel e celulose teve uma participação expressiva. A Aracruz, que exporta mais de 90% da sua 
produção, teve um índice de 25,06%. E a Suzano, que controla a Bahia Sul, alcançou 23,67%.  
Mesmo com as receitas não-operacionais da Klabin, a rentabilidade do patrimônio líquido das 
cinco companhias - Votorantim Celulose e Papel (VCP), Suzano, Bahia Sul, Aracruz e Klabin - 
pulou de 4,7% para 26,6% no trimestre.  
A petroquímica Petroflex também surpreendeu e apareceu com um desempenho de 29,63%. Há 
um ano, o indicador da fabricante de borracha sintética era de 8,47%. "É o melhor momento da 
companhia. Tanto que a relação entre geração de caixa e endividamento bruto da empresa foi de 
0,88 vez no primeiro semestre deste ano, contra 2,98 vezes em igual período de 2002", afirma 
Vítor Mallmann, vice-presidente da Unipar, que controla 10,1% da companhia.  
Os números da Petroflex comprovam a recuperação citada por Mallmann. O lucro líquido do 
primeiro semestre pulou de R$ 5,07 milhões para R$ 26,1 milhões. E a receita líquida saltou de 
R$ 316,3 milhões para R$ 543,9 milhões no acumulado do ano até junho.  
Contudo, os preços da borracha sintética recuperaram-se no mercado mundial. No caso da 
Petroflex, o incremento foi superior a 69% entre a cotação de junho deste ano e de 2002. Estima-
se que o preço da tonelada do produto no mercado americano aproximou-se de US$ 1 mil em 
junho deste ano.  
A companhia ainda contou com uma boa dose de exportação para aproveitar a valorização da 
borracha sintética. Cerca de um terço das suas vendas, conta Mallmann, destinam-se ao mercado 
externo, tendo como destinos principais os mercados americano e sul-americano. 
 
A fabricante de tubos e equipamentos Confab, do grupo Tenaris, fornecedora da Petrobras, 
acumulou um lucro de R$ 33,3 milhões no primeiro semestre deste ano. No segundo trimestre, 
obteve ganho de R$ 12,1 milhões, abaixo do resultado apresentado nos respectivos períodos do 
ano passado. A rentabilidade da empresa chegou a mais de 30%, para um patrimônio de R$ 483 
milhões. "Se tirarmos alguns efeitos pontuais, achamos que estamos muito bem", disse Mario 
Lalla, diretor financeiro da companhia, ao comentar o balanço. Entre esses efeitos pontuais o 
diretor relaciona as perdas que a Confab teve por conta da valorização do real, de R$ 19 milhões 
no trimestre, por conta do descasamento entre a compra de insumos em dólares e o faturamento 
em reais.  
De qualquer forma, a receita líquida da companhia nos primeiros seis meses alcançou R$ 638,2 
milhões, diante dos R$ 683,6 milhões de janeiro a junho de 2002. Apenas no segundo trimestre a 
receita foi de R$ 346,4 milhões. 
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