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Contabilidade pública Europa
discute adoção de novo padrão

Crise reforça
urgência de
balanço único

DANIEL WAINSTEIN / VALOR

Berger, da E&Y: “As pessoas querem saber para onde vai o dinheiro delas”

Mitchel Diniz
De São Paulo

A crise financeira que assola a
Europa fez com que os governos
do continente passassem a discu-
tir com mais urgência um tema
que costumava ser relegado ao
segundo plano: a necessidade de
um modelo de contabilidade pú-
blica mais transparente e inter-
nacionalmente aceito.

Atualmente, os 27 países da
União Europeia possuem méto-
dos contábeis bastante diferen-
tes. Mas, com a economia do gru-
po abalada, um estudo em curso
pela Eurostat, a agência de esta-
tísticas do bloco, está avaliando
essas diferenças para que um pa-
drão seja adotado.

Em entrevista ao Valor, o líder
global da área de contabilidade
do setor público da firma de con-
tabilidade Ernst & Young, Tho-
mas Müeller-Marqués Berger,
que ajuda a conduzir o estudo,
disse que os políticos europeus
estão mais dispostos a ouvir os
argumentos dessa discussão. “Na
Alemanha, por exemplo, as pes-
soas perguntam por que o gover-
no está financiando a Grécia, a
Espanha. Querem saber o que es-
tá sendo feito com o dinheiro de-
las. Isso realmente reforça o de-
bate sobre transparência na con-
tabilidade pública”, afirmou.

Berger explica que o estudo da
Eurostat avalia as diferenças na
contabilidade em vigor nos países
do bloco em relação às Normas In-
ternacionais de Contabilidade pa-

ra o Setor Público (ou Ipsas, na si-
gla em inglês). Essas normas são
emitidas pela Federação Interna-
cional de Auditores (Ifac) e visam
estabelecer um padrão internacio-
nalmente aceito para a contabili-
dade pública, semelhante ao que
já ocorre no setor privado com o
IFRS (International Financial Re-
porting Standards).

As Ipsas se baseiam na adoção
da contabilidade por regime de
competência que, na avaliação do
Ifac, facilita o acompanhamento
das obrigações e da dívida dos go-
vernos, sendo mais eficaz em ex-
por implicações econômicas.

“Regime de caixa não será a
base no futuro. Então será neces-
sário mudar. Se para as Ipsas ou
algo parecido, ainda não sabe-
mos, mas certamente está indo
nessa direção”, disse Berger, so-
bre o andamento do estudo da
Eurostat.

O líder global da Ernst & Young
esteve no Brasil para o um congres-
so regional sobre contabilidade
pública, em Santa Catarina. Esse ti-
po de encontro ficou mais fre-
quente no país, que está em pro-
cesso de convergência às Ipsas.

“O objetivo é discutir as nor-
mas com os atores da adequa-
ç ã o”, diz Luiz Mário Vieira,
membro do Conselho Federal de
Contabilidade (CFC), outro pa-
lestrante do evento do qual Ber-
ger participou.

Mas o coordenador geral de
Normas de Contabilidade aplica-
das à Federação do Tesouro Na-
cional, Paulo Henrique Feijó, re-

conhece que o processo de con-
vergência é complicado. “O setor
público é sempre mais complexo
para mudar uma cultura”, afir-
mou. O cronograma inicial, que
previa a implementação das no-
vas normas de contabilidade pa-
ra Estados e União em 2012, so-
frerá atrasos. “Não queremos
convergência da boca para fora”,
diz Feijó.

Estava prevista para hoje a di-
vulgação pelo Tesouro do Balan-
ço do Setor Público Nacional
(BSPN), referente ao ano de
2011. A demonstração consolida
os resultados contábeis de todas
as entidades do setor público.
No ano passado, quando foi di-

vulgado pela primeira vez, o
BSPN contou com dados de
4.949 municípios brasileiros.

No balanço deste ano, os ane-
xos explicativos trarão o resulta-
do de uma pesquisa de “maturi -
dade da gestão contábil” feita
com entes da Federação, com o
objetivo de qualificar as notas do
balanço e fazer um “d i a g n ó s t i c o”
dos municípios.

Paulo Henrique Feijó antecipa
que o nível de maturidade da
gestão contábil no Brasil é baixo.
“Tem um viés muito orçamentá-
rio, não olha o aspecto patrimo-
nial. Apenas o que entra e sai. É
[uma gestão contábil] meio
m í o p e”, conclui.

nar a transferência de controle,
bem como a aquisição pela Tele-
mar Norte Leste de uma partici-
pação na Portugal Telecom de
até 10%.

Devido a essa distância de da-
tas, a superintendência de em-
presas da CVM entendeu que a
informação sobre as negocia-
ções “tinha o condão de influen-
ciar as cotações das ações de
emissão das companhias e a de-
cisão dos investidores de nego-
ciar os seus papéis”.

Na época, Zornig já era dire-
tor de relações com investidores
da Oi, e Pedro Jereissati, diretor
de relações com investidores da
Telemar Participações.

Ambos já haviam oferecido pro-
posta de acordo com a CVM, com o
pagamento de R$ 50 mil cada um.
O valor foi elevado em quatro ve-
zes por sugestão da CVM, com base
em casos anteriores.

Alex Zornig, de acordo com o
relatório da CVM, alegou que a
divulgação de fato relevante foi
adequada à lei e à regulamenta-
ção. Considerou que o mercado
foi devidamente informado
acerca das negociações, não ten-
do havido reclamação à CVM re-
ferente a eventual assimetria de
informações.

Em sua defesa ao órgão regu-
lador, Jereissati afirmou que
muitos antes de serem iniciadas
negociações concretas a impren-
sa já publicava especulações so-
bre os planos da Portugal Tele-
com, que teriam sido intensifi-
cados com sua saída do capital
da Vivo. Na ocasião, a Oi era
uma das alternativas “óbvias”.
Ele afirmou não ter havido osci-
lação atípica dos papéis da Tele
Norte Leste Participações, en-
quanto a Telemar Participações,
da qual era diretor, sequer era
cotada em bolsa.

Procurada pelo Va l o r , a Oi pre-
feriu não se pronunciar. (Colabo -
rou Juliana Colombo, de São Paulo)

Executivos da Oi
pagam para encerrar
processo na CVM
Te l efo n i a
Juliana Ennes
Do Rio

Dois executivos da Oi vão pa-
gar o total de R$ 400 mil à Co-
missão de Valores Mobiliários
(CVM), que fiscaliza o mercado
de capitais, para encerrar um
processo administrativo.

Pedro Jereissati, membro do
conselho de administração, e
Alex Zornig, diretor de relações
com investidores da Oi, vão de-
sembolsar R$ 200 mil cada um.

Eles foram acusados de não
divulgar um comunicado ao
mercado (“fato relevante”, no
jargão da autarquia) sobre a in-
tenção de associação entre a
Portugal Telecom e o grupo Oi,
após divulgação dessa informa-
ção pela imprensa.

A CVM considerou a aceitação
da proposta como “c o nv e n i e n t e
e oportuna”, sendo assim “sufi -
c i e n t e” para desestimular con-
dutas semelhantes.

De 8 de junho a 21 de julho de
2010 , foram divulgadas diversas
notícias sobre as negociações
para a criação da então chama-
da “s u p e r t e l e”.

Até então, de acordo com rela-
tório da CVM, Zornig teria “dei -
xado claro” desconhecer qual-
quer negociação entre as duas
empresas e que, se ela existisse,
seria no bloco de controle, ou se-
ja, sem que ele tivesse acesso.

Apenas em 28 de julho a Tele -
mar Participações, a Telemar
Norte Leste e a Tele Norte Leste
Participações publicaram fato
relevante divulgando a celebra-
ção com a Portugal Telecom de
um termo de intenções, em que
o objetivo era fixar as bases e os
princípios para a negociação de
eventual aliança industrial, en-
volvendo a participação direta e
indireta da Portugal Telecom na
Telemar Norte Leste, sem ocasio-

Cinco anos após ser lançado, iPhone confirma visão de Jobs

Unidades 
vendidas 
no ano

Fonte: Apple e Bloomberg. Elaboração: Valor Data. *Até o segundo semestre fiscal; ** Até o dia 28.

iPhone ano a ano
Vendas do telefone da Apple colocaram a companhia entre as principais fabricantes de telefones do mundo

2007 2008 2009 2010 2011

24,01 32,48 36,54
65,22

108,25

Impacto no mercado - receita em US$ bilhões Variações acumuladas das ações - em %
(base: dez/06)
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2007
iPhone
Em janeiro, Steve Jobs subiu ao 
palco da Macworld para anunciar 
um produto que ia “revolucionar o 
telefone”. O executivo apresentou 
as principais características do 
iPhone, que começaria a ser 
vendido cinco meses depois com 
exclusividade pela operadora 
americana AT&T

1,46 milhões

2008
iPhone 3G
A segunda versão do aparelho 
recebeu recurso de GPS, 
suporte às redes de telefonia 3G 
e introduziu a loja de aplicativos 
App Store, que permitia a 
compra de aplicativos para 
equipar o telefone. Foi o 
primeiro iPhone a ser lançado 
no Brasil custando R$ 2 mil

7,6 milhões

2009
iPhone 3GS
Trouxe poucas mudanças na 
comparação com seu antecessor. 
A câmera foi melhorada de 2 
para 3 megapixels e os fones de 
ouvido ganharam função de 
controle remoto. Mas a principal 
evolução foi o processador mais 
rápido, daí a letra S, de “speed” 
(velocidade), no nome do modelo

20,73 milhões

2010
iPhone 4
A quarta versão do aparelho 
ganhou uma antena externa que 
trouxe críticas à Apple. Usuários do 
telefone viram o sinal das chamadas 
ficar mais fraco dependendo de 
como ele era segurado. O caso ficou 
conhecido como "Antennagate". 
Segundo a Apple, foi tudo um  
problema de software

40 milhões

2011
iPhone 4S
Considerada uma versão 
melhorada do modelo anterior. 
O telefone mais recente da 
companhia trouxe como 
principal novidade o sistema 
de reconhecimento de voz 
Siri, que responde perguntas, 
faz recomendações e não 
fala português

72,3 milhões

2012
Novo iPhone
Com expectativa de lançamento 
no segundo semestre, o novo 
modelo poderá ser mais rápido e 
contar com a Retina Display, tela 
de alta definição do novo iPad e 
dos novos notebooks MacBook 
Pro. Especula-se também que ele 
terá uma tela maior e acesso 
às redes celulares 4G 

72,1 milhões*

2007 2008 2009 2010 2011

69,99 74,59
57,15 56,31 53,83
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-89,72
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Análise
Gustavo Brigatto e João Luiz Rosa
De São Paulo

Assistir à apresentação que Ste-
ve Jobs fez do primeiro iPhone,
em janeiro de 2007, sugere que o
cofundador da Apple tinha um
atributo secreto — capacidade
mediúnica. “Estamos cinco anos à
frente dos nossos concorrentes”,
afirmou Jobs durante seu discur-
so, em San Francisco, ao falar dos
softwares do aparelho. Hoje,
quando o iPhone completa exatos
cinco anos desde que começou a
ser vendido, as palavras de Jobs
parecem uma profecia.

Com 250 milhões de unidades
entregues ao mercado desde en-
tão, o iPhone já gerou um fatura-
mento de US$ 150 bilhões à Apple,
tornando-se um dos maiores su-
cessos da história da tecnologia.
No ano passado, a criadora do Ma-
cintosh — que até 2007 nunca fora
associada aos celulares — tor -
nou-se a terceira maior fabricante
do setor, atrás apenas da Nokia e
da Samsung, segundo a empresa
de pesquisa Strategy Analytics. De-
talhe: enquanto as rivais lançam
dezenas de opções a cada ano, a
Apple conquistou seu lugar no
ranking com um único modelo.

Muitas das características que se
tornaram padrão no mercado apa-
receram primeiro no iPhone. É o ca-
so da tela de múltiplos toques, do te-
clado virtual e da loja on-line de apli-
cativos. Nem todas foram bem rece-
bidas a princípio. Muita gente, em
especial os usuários do BlackBerry,
estranharam a falta de um teclado
físico. E havia, claro, a questão do
preço. O iPhone estreou nos Estados
Unidos com preço fixado em US$
600 e exclusivamente para os clien-
tes da AT & T. Os críticos foram a pú-
blico menosprezar os fãs da Apple

por aceitarem pagar esse valor e ficar
amarrados a uma única operadora.

Mas o que o iPhone mostrou é
que, às vezes, o todo é maior que a
soma das partes. Ao juntar várias
novidades, e alinhavá-las com
softwares intuitivos, a Apple tornou
o smartphone um objeto fácil de
usar por qualquer um — e não ape-
nas pelos executivos e profissionais
liberais que até então constituíam o
público desse tipo de aparelho. Já
era esperado que essa massificação
ocorresse em algum momento. O
mérito da Apple foi ocupar o papel
de catalisadora do movimento.

Ao transformar o smartphone
em um produto de consumo — e
não apenas uma ferramenta de tra-
balho —, a Apple desequilibrou o
equilíbrio de forças entre os fabri-

cantes de celular. A mais afetada foi
a finlandesa Nokia. Líder de merca-
do quando o iPhone foi lançado, a
companhia tinha sua força basea-
da no grande volume de telefones
mais baratos. Quando o filão de te-
lefones mais caros, como o iPhone,
mostrou-se atrativo, a companhia
não conseguiu fazer as mudanças
necessárias a tempo de salvar sua li-
derança, perdida recentemente pa-
ra a coreana Samsung. Chegou-se a
especular que a Nokia seria vendi-
da para a Microsoft. Isso não acon-
teceu, mas a empresa deixou em se-
gundo plano seu sistema operacio-
nal próprio — o Symbian — e fe-
chou um acordo para disseminar o
Windows Phone, da Microsoft.

No fogo cruzado, a canadense
Research in Motion (RIM) também

foi atingida. Com o BlackBerry, a
companhia parecia imbatível no
mercado empresarial. Esse público
resistiu inicialmente ao iPhone,
que parecia mais associado à hora
da diversão, com seus recursos pa-
ra baixar música e ver filmes. Mas
não demorou para que softwares
destinados ao trabalho entrassem
na loja de aplicativos do iPhone.
Ao mesmo tempo, tomou corpo
um fenômeno conhecido por dois
palavrões: consumerização ou
byod (de “bring your own device”).
É a tendência de as pessoas usarem
no trabalho seus equipamentos
particulares. Quem já usava iPho-
ne em casa, passou a utilizá-lo
também no escritório.

No Brasil, não há dados recen-
tes sobre o volume de iPhones

vendidos. Operadoras e varejistas
dizem que a quantidade de pro-
dutos disponível é pequena dian-
te da demanda. O smartphone da
Apple está entre os mais caros do
mercado — custa cerca de R$ 2 mil
— e muitas inovações demoram a
chegar ao país. É o caso do Siri, o
sistema de reconhecimento de
voz do modelo mais recente, que
não fala português.

Neste ano, a Apple começou a fa-
bricar iPads e iPhones no Brasil, por
meio da Fo x c o n n , parceira taiwa-
nesa de produção sob encomenda.
A expectativa, agora, é quando os
produtos feitos na unidade de Jun-
diaí (SP) chegarão ao varejo.

Se a visão inicial de Jobs se con-
cretizou, a pergunta é qual será o
futuro do iPhone. “Há sinais de

que os próximos cinco anos serão
mais difíceis. Algumas operadoras
estão ficando preocupadas com o
nível elevado de subsídios que são
obrigadas a gastar com o iPhone,
enquanto a Samsung está am-
pliando o portfólio do [modelo]
Galaxy e oferecendo uma competi-
ção mais acirrada à Apple”, escre-
veu Neil Mawston, da Strategy
Analytics, em um relatório divul-
gado nesta semana.

A Apple tem concorrentes for-
midáveis pela frente. O Google,
que era um aliado cinco anos atrás,
tornou-se adversário com o siste-
ma Android. Já a Microsoft vai lan-
çar o sistema Windows Phone 8
até o fim do ano. Em um cenário
como esse, nenhuma bola de cris-
tal parece clara o suficiente.A ut
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Text Box
Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 29, 30 jun. e 1 jul.  2012, Empresas, p. B2.




