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Petrobras sobe 68 posições e ocupa o 56º lugar no ranking das companhias mais valiosas do 
mundo. 
 
Em meio às rápidas mudanças tecnológicas e econômicas de nosso mundo hipercompetitivo, eis 
uma surpresa: as maiores multinacionais continuam surpreendentemente estáveis. Oito das dez 
companhias que encabeçaram este ano o Global 1200 da "BusinessWeek", um ranking de 
companhias globais que leva em conta o valor de mercado desses grupos, são as mesmas que 
estavam entre as dez maiores do ano passado. Na verdade, General Electric (GE), ExxonMobil e 
Microsoft, avaliadas coletivamente em US$ 1 trilhão, não saíram das três principais posições. 
 
A fabricante de produtos de higiene Johnson & Johnson e a de produtos de consumo Procter & 
Gamble, passaram a figurar entre as primeiras posições da lista, enquanto o HSBC, gigante dos 
serviços financeiros, e o grupo farmacêutico Pfizer perderam espaço. Um dos grandes motivos 
dessa estabilidade é que os gestores dos fundos de investimento gostam das ações dessas "mega 
caps" (empresas de valor de mercado muito grande) como meio de conter a volatilidade das 
ações de maior risco de seus portfólios. 
 

 
Fonte: Business Week/Standard & Poor’s Compustat. O valor de Mercado foi calculado com base no preço da 
ação em 30 de novembro multiplicado pelos números de ações em circulação, transformado em dólares pela 
taxa de câmbio de novembro. O valor de mercado pode incluir várias classes de ações.  
 
Uma olhada mais para o fim da lista, porém, deixa claro o quanto o mundo das empresas 
multinacionais é tumultuado. Pobres dos acionistas da companhia farmacêutica irlandesa Elan, por 
exemplo. A empresa despencou 462 posições no ranking, para a 1.009ª colocação, recebendo a 
nada honrosa distinção de ser a maior perdedora. As ações da Elan caíram 68% em um único dia 
negro de fevereiro, depois que ela retirou do mercado o Tysabri, um medicamento usado no 
tratamento da esclerose múltipla, que implicou na morte de três pessoas nos Estados Unidos. Este 
foi apenas o revés mais recente para a Elan, que já foi a maior companhia da bolsa de valores da 



Irlanda até que uma investigação sobre suas práticas contábeis a levou à beira da falência em 
2002. 
 
Mas para cada descida angustiante no ranking, há uma feliz ascensão. A principal vencedora deste 
ano foi a incorporadora imobiliária australiana Westfield, que ganhou 458 posições e foi para o 
285º lugar. A Westfield tornou-se uma favorita dos gestores de fundos com sua rede de shopping 
centers em rápido crescimento, com unidades que vão de Brisbane, na Austrália, a San Francisco, 
nos Estados Unidos. Logo atrás ficou a Alstom da França, que ganhou 419 posições e ficou com a 
751ª colocação. A Alstom, que recebeu um socorro financeiro de US$ 3,8 bilhões do governo 
francês em 2003, depois de quase ter ido à falência, retornou à lucratividade este ano com a 
venda de ativos, renegociação de dívidas e um número maior de pedidos de equipamentos para 
usinas geradoras de energia e ferrovias. 
 
O ranking Global 1200 confirma amplamente a idéia de que o capitalismo de livre mercado é um 
processo constante de destruição criativa, com histórias tristes e felizes - mas que, no final das 
contas, cria um mundo mais próspero. Em 2005, o valor de mercado total das empresas do Global 
1200, que é um ranking de companhias de capital aberto de 29 países, compilado pela Standard & 
Poor's, cresceu 10%, para pouco menos de US$ 24 trilhões. Uma vez que esta lista envolve 
apenas empresas do índice S&P, nem todas as grandes empresas estão incluídas. Um exemplo é o 
Google, que com um valor de mercado de quase US$ 128 bilhões não entra na lista porque não é 
parte do índice S&P. As ações são selecionadas para refletirem seus mercados, com base em 
critérios como tamanho, peso no setor, liquidez e viabilidade financeira. 
 
As companhias classificadas pela S&P deverão registrar outro ano muito bom em 2006. O Crédit 
Suisse First Boston (CSFB), por exemplo, prevê um retorno de 7% para os mercados mundiais de 
ações no ano que vem. O estrategista do CSFB, André Garthwaite, diz que, mesmo depois dos 
bons números de 2005, as ações continuam baratas com a aceleração modesta do crescimento e 
a inflação sob controle. 
 
Então, quais serão os grandes temas de 2006? Se você respondeu "petróleo", parabéns. A 
obtenção de lucros com a contínua alta dos preços do petróleo não é algo tão certo quanto pode 
parecer. Em 2005 a maioria das gigantes petrolíferas ganharam posições no ranking. A Royal 
Dutch/Shell subiu duas posições, um avanço significativo levando-se em consideração que ela já 
estava entre as dez maiores. Mais abaixo na lista, a Petrobras galgou 68 posições e passou para o 
56º posto, já que seu valor de mercado de US$ 72,3 bilhões a tornou a companhia mais valiosa 
da América Latina. 
 



 
Fonte: BusinessWeek/Standard & Pooris Compustat ND = Não disponível. 
 
No ano que vem as gigantes do petróleo poderão não ter um desempenho tão bom. Seus custos, 
dos tubos de aço às despesas trabalhistas, estão crescendo na medida em que o setor aumenta 
os investimentos em exploração e refino. Enquanto isso, os preços do petróleo deverão 
permanecer estáveis (a média de preço do petróleo bruto leve do Texas ficou em US$ 57 o barril 
em 2005 e a previsão para 2006 é de US$ 56 o barril). 
 
Por esse motivo, as companhias que prestam serviços para a indústria do petróleo poderão ser 
mais interessantes do que as próprias companhias de petróleo. Várias delas já se saíram bem em 
2005. A Schlumberger, que fornece tecnologia e serviços para campos de exploração de petróleo, 
ganhou 39 posições, subindo para a 90ª colocação. "A aposta mais fácil é o setor de serviços para 
a indústria do petróleo", diz Klaus Kaldemorgen, diretor do departamento de ações da DWS, uma 
administradora de fundos de Frankfurt e braço do Deutsche Bank. "Os pedidos estão surgindo, e a 
preços muito maiores." 
 
Talvez. Mas a palavra que os analistas mais vêm mencionando para 2006 é mais ampla: 
"recursos". O aumento da demanda não só pelo petróleo, mas também por commodities como o 
cobre, minério de ferro ou platina ajudaram as companhias mineradoras anglo-australianas a 
melhorarem suas posições no ranking. A BHP Billiton subiu 9 posições, para a 37ª colocação , 
enquanto a Rio Tinto ganhou 36, indo para a 84ª posição. Poderá haver um maior potencial de 
alta para as ações de empresas de commodities se, conforme calcula o CSFB, o mercado estiver 
subestimando a demanda por matérias-primas pela China e outras economias emergentes que 
estão em processo acelerado de crescimento. 
 
A outra megatendência de 2006 está intimamente relacionada à primeira. A demanda por toda 
essa energia e produtos minerais está sendo liderada pela mudança da produção para a China, 



Índia, Leste Europeu e vários outros países que passaram a se destacar nos últimos anos. Isso, 
por sua vez, está beneficiando outras regiões emergentes. Na América Latina, um dos principais 
vencedores do Global 1200 foi a Tenaris da Argentina, que fornece tubos de aço para a indústria 
do petróleo e ganhou 322 posições no ranking, ocupando o 478º posto. 
 
A Vale do Rio Doce subiu 68 posições e está em 114º lugar graças à forte demanda da China por 
minério de ferro. 
 
Os mercados emergentes deverão ser outra boa aposta em 2006. O CSFB vê os mercados 
emergentes globais apresentando retornos de 11% em 2006, liderados pelo Brasil, Taiwan, Rússia 
e Coréia do Sul. O problema é como lucrar com o crescimento. Uma maneira poderá ser ficar 
atento à ligação entre os mercados emergentes e as commodities. A Companhia Vale do Rio Doce, 
por exemplo, ganhou 68 posições no ranking, saltando para a 114ª colocação, graças à grande 
demanda da China por minério de ferro. 
 
Uma aposta também pode ser feita na China e no petróleo ao mesmo tempo, por meio da 
CNOOC, a companhia de petróleo de Hong Kong que é controlada pelo governo chinês. Ela subiu 
164 posições, para o 204º posto no ranking Global 1200. A companhia está bem posicionada para 
se beneficiar das tentativas da China de trocar o carvão mineral como fonte de energia pelo 
petróleo e o gás. 
 
Para aqueles prejudicados pelas incertezas políticas da China, há outras maneiras de fazer 
dinheiro com o crescimento do país, que deverá continuar em ritmo acelerado em 2006, muito 
embora analistas discordem sobre sua intensidade. Um exemplo é a fabricante japonesa de 
escavadeiras e outras máquinas Komatsu, que ganhou 302 posições no ranking, passando para o 
447º posto, beneficiada em parte pela enorme demanda da China. 
 



 
Fonte: Business Week/Standards & Poor’s Compustat. * Incluindo outros.  
 
Seriamente endividada poucos anos atrás, a Komatsu acabou se transformando em um exemplo 
de crescimento ao se movimentar além do Japão e vender equipamentos pesados para 
companhias mineradoras e construtoras no Brasil, Rússia, Índia e África do Sul, além da China. 
Esses mercados "têm muito mais potencial", diz o principal executivo da Komatsu, Masahiro 



Sakane. "Eu acho que eles serão maiores que os Estados Unidos até 2010." Uma maneira da 
Komatsu se proteger dos riscos inerentes aos mercados em desenvolvimento: as escavadeiras 
podem ser eletronicamente desativadas à distância se um cliente não cumprir com os 
pagamentos. 
 
Certamente os investidores não se esqueceram dos EUA e dos países ricos da Europa. As 
companhias americanas ainda respondem por mais da metade das 50 melhores do ranking, e as 
companhias européias e japonesas respondem pela maioria das demais. Mas há sinais claros de 
uma mudança no equilíbrio global do poder corporativo. A Samsung Electronics da Coréia do Sul 
subiu 16 posições, para a 32ª colocação, tornando-se a companhia asiática mais valiosa fora do 
Japão. 
 
Os investimentos da Samsung em pesquisa e desenvolvimento deverão superar US$ 5,2 bilhões 
este ano - enquanto porcentagem das vendas, isso é mais do que o empregado por potências 
como a IBM, Motorola, Sony e Canon. "Qualquer um pode fazer produtos eletrônicos de 
consumo", diz o principal executivo Yun Jong-Yong. "A diferença está no controle das principais 
tecnologias, marketing e melhoria da imagem da marca." 
 
Enquanto isso, muitas companhias outrora poderosas despencaram na lista. A General Motors caiu 
270 posições, para a 506ª colocação, enquanto a Ford recuou da 215ª para a 406ª posição. Uma 
pena para qualquer companhia lenta demais na adaptação às mudanças tecnológicas. A Konica 
Minolta, fabricante japonesa de câmeras fotográficas e copiadoras, caiu 198 posições, para o 946º 
posto, por ter demorado demais na mudança para as câmeras digitais. Em novembro a companhia 
anunciou que terá despesas de US$ 750 milhões para fechar fábricas, dar baixa em ativos e 
demitir parte de sua força de trabalho. Isso vai significar perda líquida de US$ 390 milhões para 
este ano - duas vezes o total previsto anteriormente pela companhia. 
 
Grandes companhias de telecomunicações também estão perdendo o encanto. Entre as que 
perderam espaço no ranking estão a Telstra da Austrália, a Verizon Communications dos Estados 
Unidos, e os ex-monopólios europeus Telecom Italia, France Telecom, Deutsche Telekon e 
Telefónica da Espanha. A mensagem: os serviços de voz tradicionais estão caminhando para ter o 
mesmo destino dos dinossauros. A maioria das companhias de telecomunicações que ganharam 
posições no ranking são operadoras de telefonia móvel, como a O2 do Reino Unido e a América 
Móvil - a gigante controlada pelo bilionário mexicano Carlos Slim, que ganhou 91 posições 
passando para o 152º posto. 
 
Um terço dos 83,6 milhões de clientes da empresa na América Latina estão no México, onde os 
juros baixos e a acelerada expansão do crédito ao consumidor têm alimentado a demanda pelos 
telefones celulares e outros aparelhos eletrônicos. Enquanto isso, a China Mobile, a principal 
companhia chinesa da lista, ganhou 24 posições, ocupando a 36ª colocação , com um valor de 
mercado de US$ 97 bilhões. 
 
Conseguirão os consumidores continuar gastando em telefones celulares e outros produtos de 
consumo? Os investidores não estão certos - e é por isso que qualquer companhia que depende 
principalmente dos gastos do consumidor em um mercado maduro está sendo vista com cautela 
pelos mercados. Isso poderá ser confirmado em 2006, na medida em que o mercado imobiliário 
dos Estados Unidos for esfriando. "Todos os que estão atados ao consumidor de baixa renda estão 
sob pressão", diz Christian Schneider, um gestor de fundos da Deutsche Investment Trust, o 
braço de gestão de ativos do grupo alemão Allianz. 
 
O Reino Unido já deu uma amostra do que poderá acontecer aos gastos do consumidor quando o 
boom imobiliário terminar. O grupo varejista Kingfisher, que opera na linha do "faça-você-
mesmo", despencou 241 posições no ranking Global 1200, para o 675º posto. "O ambiente de 
varejo não esteve fácil", diz Colin Pratt, analista de investimentos da Morley Fund Management de 
Londres. Os investidores temem uma queda do consumo nos EUA. De fato, o Wal-Mart, maior 



grupo varejista do mundo, perdeu uma posição no ranking, recuando para a 7ª colocação . Nem 
mesmo as maiores companhias do mundo podem baixar a guarda. 
 
Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 28 dez. 2005, Empresas S.A, p. B-3. 
 
 


