
7 

70 

Sarney diz que Brasil 
v 4 A i ^ - 2 OUT1987 . abnra a sua economia 

São Paulo — O Brasil não terá 
um desenvolvimento autárquico e 
abrirá sua economia internacional
mente, disse ontem o presidente 
Sarney, ao afastar-se do discurso 
que escreveu previamente, em res
posta ao presidente da Rhodia, Ed
son Vaz Musa, empresa consi
derada como a "melhor do ano" 
pela classificação da publicação 
Melhores e Maiores da revista 
Exame. 

Ao discursar no Palácio dos 
Bandeirantes, Edson Musa ma
nifestou a preocupação de que o 
Brasil siga um caminho de desen
volvimento autárquico, voltado 
exclusivamente para o mercado in
terno. Sarney fez uma profissão de 
fé na iniciativa privada, que co
locou na linha de frente do desen
volvimento nacional. 
^ Maior 

O grupo Shell do Brasil man
teve a primeira posição no ranking 
das 500 maiores empresas privadas 
do País, de acordo com Melhores e 
Maiores. A Shell registrou fa
turamento global no ano passado 
de CzS 36,7 bilhões. Em segundo 
lugar, ficou a Volkswagen com Cz$ 
31,8 bilhões, seguida da Com
panhia Souza Cruz, com receita de 
CzS 30,5 bilhões, superando a Esso 
que este ano ficou em quinto lugar 
com CzS\ 21,5 bilhões. A quarta 
colocação f̂ oi obtida pelo grupo Pão 
de Açúcar;, que consolidou a po
sição de maior conglomerado 
nacional cornCzS 27,3 bilhões. 

A Petrobrás manteve, mais 
uma vez, a posição de maior em
presa do País, com faturamento 
global de CzS 191,5 bilhões — cinco 
vezes maior do que a receita gerada 
pela Shell no período. Entre as 50 
maiores empresas estatais o se
gundo lugar ficou com a Petrobrás 
distribuidora (CzS 60,9 bilhões), 
ficando em terceiro no ranking a 
Companhia Vale do Rio Doce, com 
receita de CzS 19,08 bilhões. 

No setor financeiro, o Banco do 
Brasil manteve o primeiro lugar 
entre os 50 maiores bancos do País 
por volume em depósito, alcançan
do o total de CzS 167,3 bilhões, 
ficando em segundo lugar o 
Bradesco (CzS 75,3 bilhões) e em 
terceiro o Itaú com CzS 51,9 bi
lhões. O Unibanco saiu do oitavo 
lugar ha lista dos Maiores e Me
lhores da revista Exame de 1985, 
para a quinta posição em termos de 
'depósitos, com total de 25,4 bi
lhões. 

üe acordo com a lista deste ano 
das Maiores e Melhores, a Volks
wagen do Brasil obteve o primeiro 
lugar no ranking do setor de au
tomobilístico, enquanto que a 
Souza Cruz ocupou a mesma 
posição no segmento de fumo e 
bebidas. A IBM do Brasil é a 
maior empresa no setor de infor
mática, enquanto que a Mendes 
Júnior ficou no primeiro lugar no 
ranking do ramo de construção 
pesada. 


