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Dez entre as 20 empresas com capital aberto que apresentaram maior lucro em dólar no segundo 
trimestre deste ano na América Latina são brasileiras, segundo estudo da empresa de consultoria 
financeira Economática. Dessas, a Petrobrás é, com folga, a primeira do ranking, com resultado 
líquido positivo de US$ 1,333 bilhão. A segunda colocada é a Teléfonos, empresa de 
telecomunicações mexicana, com lucro de US$ 593 milhões.  
 
O diretor-presidente da Economática, Fernando Excel, comenta que o ganho das empresas 
brasileiras foi turbinado pelo recuo de 14,3% da cotação do dólar no período. "Essas empresas 
têm parte da dívida em dólar e, com o recuo da moeda americana, há uma correção contábil que 
reduz o volume dessa dívida."  
 
Com a redução do passivo no trimestre, as companhias abertas apresentam um resultado líquido 
maior no período.  
 
Fazem companhia às dez empresas brasileiras mais lucrativas , na lista total de 20, sete 
mexicanas, duas argentinas e uma chilena. Álvaro Bandeira, da Ágora Corretora, atribui a forte 
presença do País no ranking ao número maior de empresas com capital aberto no Brasil em 
relação aos demais países. "É natural, portanto, que ocupemos grande parte desse ranking."  
 
São empresas que tiraram proveito também do aumento da produção ou do preço dos produtos 
por elas vendidos, explica Gregório Mancebo, da Socopa Corretora. O valor das commodities, 
principalmente dos minérios, subiu bastante no mercado internacional, comenta, levando o ganho 
da Vale do Rio Doce, por exemplo, para a terceira colocação, com lucro de US$ 444 milhões, e a 
Usiminas para a 15.ª posição entre os maiores ganhos, com US$ 163 milhões.  
 
Mancebo diz que o vistoso desempenho da Petrobrás era esperado, pois a produção da empresa 
tem aumentado constantemente e suas importações foram bastante reduzidas. Bandeira destaca 
que, apenas no primeiro semestre, o ganho da estatal foi pouco inferior ao lucro apurado em todo 
ano de 2002.  
 
Os bancos também lucraram bastante. São quatro entre os 20 primeiros, sendo três brasileiros: 
Itaú, Banco do Brasil e Bradesco, na 8.ª, 11.ª. e 12.ª posições, respectivamente. Bandeira aponta 
entre os fatores de sucesso desse setor no trimestre o ganho com investimentos em juros no País 
e a cobrança de taxas elevadas nos empréstimos. Excel diz que as instituições financeiras 
apresentam resultados positivos excepcionais já há algum tempo no País.  
 
Prejuízos - No fim da lista, entre os maiores prejuízos apurados em dólar, está a Eletrobrás, outra 
grande estatal brasileira, com perda de US$ 538 milhões. Bandeira explica que as indefinições do 
ambiente regulatório e o grande endividamento das empresas desse setor abalaram os resultados 
das companhias de energia elétrica. As demais empresas brasileiras da lista são Telesp Celular 
Participações, Telemar, Light e Bradespar, respectivamente, nas posições 3.ª, 6.ª 7.ª e 10.ª entre 
os maiores prejuízos.  
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