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Os ganhos e o endividamento das empresas de capital aberto não financeiras foram duramente 
afetados pela retração da economia no ano passado e a situação empresarial se aproxima à de 
1999, quando a desvalorização do câmbio fez minguar os balanços empresariais. Embora a 
Petrobrás apresente resultado espetacular e permaneça em primeiro lugar entre as 500 maiores 
sociedades anônimas - posição que ocupa por nove anos consecutivos - a rentabilidade média 
despencou para 2,76% em 2002, menos da metade dos 5,74% alcançados em 2001.  

A rentabilidade do patrimônio líquido é um dos critérios mais utilizados para medir o desempenho 
das empresas nas análises econômico-financeiras. No ano passado, 214 companhias, entre as 500 
maiores, fecharam o exercício com prejuízo, de acordo com os dados do Ranking 2003 das 
Empresas de Capital Aberto (S/As), divulgado ontem pela Fundação Getúlio Vargas (FGV), que 
toma como referência os dados de balanço do exercício anterior.  

Desde a criação da pesquisa, em 1970, esta é a segunda maior proporção de empresas no 
vermelho. O pior resultado foi em 99, por causa da desvalorização cambial: 219 empresas 
tiveram saldo negativo, apenas cinco a mais do que o da pesquisa atual.  

As principais companhias nacionais também atingiram, no exercício do ano passado, o maior nível 
de endividamento desde 1970. Os economistas da FGV classificam como "frustrante" o 
desempenho de 2002 para as instituições não financeiras de capital aberto. "Esperamos 
resultados melhores em 2003", comentou o economista Aloisio Campelo Júnior, que coordenou o 
estudo.  

No ano passado o grau de endividamento foi, em média, de 1,46 vez o valor do patrimônio líquido 
da companhia. Isto significa que para cada R$ 1,46 de capital próprio investido, há R$ 1,46 de 
capital de terceiros, que podem ser fornecedores ou bancos. Em 2001 o nível já era alto, de 1,19 
vez. "O endividamento está pesando um pouco mais para as empresas brasileiras", afirmou 
Campelo Junior, que observa uma certa "asfixia" nas empresas, em termos financeiros, devido à 
falta de capital de giro e taxas de juros altas.  

Os piores - Os setores de Serviços de Transporte, Eletricidade e Telecomunicações responderam 
pelos piores resultados. As empresas de aviação puxaram o desempenho negativo do setor de 
transporte, de acordo com Campelo Júnior, "influenciados principalmente pelo impacto do câmbio 
sobre o endividamento e por resquícios do racionamento".  

Entre os 10 maiores prejuízos de 2002, 5 são de empresas de eletricidade - e o pior é da Cesp, 
um saldo negativo de R$ 3,4 bilhões. A Eletropaulo Metropolitana, única distribuidora de 
eletricidade a integrar o rol das dez maiores empresas do ano passado, saiu do topo da lista e 
ocupa a décima segunda posição. A geradora Furnas é uma exceção e ocupa a quinta posição 
entre as dez maiores empresas.  

Ainda entre os piores prejuízos, a BCP aparece em segundo lugar, com resultado negativo de R$ 
2,35 bilhões. Em terceiro lugar está a Varig com prejuízo de R$ 2,14 bilhões em 2002.  

As exportações nos setores de extração mineral, metalurgia, açúcar e álcool e química foram os 
principais destaques positivos entre 500 maiores empresas. Na lista de maiores lucros do ano 
passado, Petrobrás (R$ 9,8 bilhões), Vale (R$ 2,043 bilhões) e Embraer (R$ 1,202 bilhões) 
ocupam as primeira, segunda e terceira posições.  



O ranking da FGV é formado pela análise de dois quesitos principais: ativos e renda operacional 
líquida. A Petrobrás só não foi a primeira nos anos de 1980, 1992 e 1993. Eletrobrás e Companhia 
Vale do Rio Doce (CVRD, duas vezes) consecutivas) ocuparam o topo da lista nestes anos.  
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