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E m p re s a s

Vale é a única
que ainda usa
padrão dos EUA
Contabilidade
De São Paulo

Entre as 27 empresas brasileiras
com ações negociadas em bolsas
de Nova York, a mineradora Va l e é
a única que segue usando o padrão
contábil americano, conhecido co-
mo US Gaap, no documento anual
de informações (20-F) entregue
para a Securities and Exchange
Commission (SEC), a comissão de
valores mobiliários americana.

Todas as outras passaram a usar
o modelo internacional IFRS, con-
forme permitido pelo regulador
americano desde o fim de 2007 pa-
ra empresas estrangeiras.

Ao apresentarem o balanço de
2011 no 20-F entregue este ano,
foi a vez de Pe t r o b r a s , Itaú e Bra -
desco se juntarem às demais em-
presas brasileiras, que já tinham
decidido abandonar o US Gaap.

A maioria das empresas nacio-
nais passou a usar apenas o IFRS
já para o balanço de 2010, entre-
gue no ano passado. Aquele tam-
bém foi o primeiro exercício em
que todas as companhias do Bra-
sil adotaram obrigatoriamente o
conjunto integral de normas
contábeis internacionais.

Procurada pelo Va l o r , a SEC in-
formou que mais de 300 empre-
sas, de um total de 965 emissores
estrangeiros registrados, já estão
usando o padrão internacional.

A Vale foi questionada sobre a
decisão de manter a divulgação
em US Gaap e se isso teria rela-
ção com o fato de a norma con-
tábil do IFRS sobre indústria ex-
trativa ainda estar em discussão.
Por meio de nota, a mineradora
negou que a decisão tenha rela-
ção com isso e ressaltou que
também traduz o balanço em
IFRS envia para a SEC, ou seja, di-
vulga nos dois padrões também
nos Estados Unidos. “A nossa
avaliação foi que os nossos in-

vestidores estavam mais acostu-
mados com o modelo US Gaap e
precisavam de tempo para se fa-
miliarizar com o novo modelo”,
afirmou a companhia.

Sem marcar data, a Vale diz, no
entanto, que a tendência é que
no futuro fique só com o IFRS.

Renê Coppe Pimentel, coorde-
nador acadêmico do MBA Rela-
ções com Investidores da Fipecafi
e do Ibri, diz que grandes empre-
sas e bancos chegam a ter equipes
com 15 a 20 pessoas só para aten-
der regras ligadas à contabilida-
de internacional e formulários da
SEC. “É bastante clara a economia
de custo para a empresa”, afirma,
sobre as companhias que ficaram
com um único balanço.

As empresas, por sua vez, até
admitem que existe redução de
gastos, mas garantem que esse
não foi o principal fator que de-
terminou a decisão de ficar ape-
nas com o IFRS.

“Se tem um processo a menos,
tem uma redução de custo. Mas é
a homogeneidade da informa-
ção que faz uma diferença enor-
me. Se tiver um conjunto de prin-
cípios que levam a números dife-
rentes, isso gera desinformação”,
afirma Rogério Calderon, diretor
de controladoria do Itaú.

Alexsandro Broedel, diretor de
controle financeiro do banco,
acrescenta que a busca pela con-
vergência também pode ser vista
no balanço brasileiro, que segue
as regras do Banco Central. “No
que as que as normas locais per-
mitem que se siga o IFRS, como
em instrumentos financeiros, a
gente aproxima”, afirma.

Em nota, a Petrobras disse que a
decisão não se deveu apenas a cus-
tos, mas para evitar o uso de dois
padrões e para a seguir a tendência
mundial de uso do IFRS. A compa-
nhia destacou, entretanto, que
apesar de não ser obrigatório, di-
vulgou o balanço em dólares. (FT)

Iasb critica
nova regra
para banco
Adam Jones
Financial Times, de Londres

Os bancos poderão reduzir a
concessão de empréstimos sob
uma nova abordagem para provi-
sões de créditos de difícil recupe-
ração que está sendo preparada
nos Estados Unidos, de acordo
com Hans Hoogervorst, presiden-
te do Conselho de Normas Interna-
cionais de Contabilidade (Iasb) .

A crítica é mais um sinal de que
as iniciativas para criar regras con-
tábeis globais perdem força.

O método, que prevê admitir
antecipadamente todas as perdas
previstas com a concessão de em-
préstimos poderia ter “sérias con-
sequências inesperadas”, disse.

O registro de perdas a partir do
“primeiro dia” com o novo método
poderia encorajar as instituições
financeiras, em tempos difíceis, a
tentar ampliar os lucros cortando
novos créditos, afirmou.

“Os créditos bancários pode-
riam se tornar ainda mais pró-cí-
clicos do que já são”, argumentou
em discurso em Bruxelas.

O Iasb, responsável pelas Nor-
mas Internacionais de Resultados
Financeiros (IFRS) usadas na União
Europeia, Canadá, Brasil e outros
países, defende que os bancos re-
servem provisões para as perdas
previstas com seus empréstimos
no ano e que promovam baixas
contábeis mais contundentes
quando surgirem evidências espe-
cíficas de inadimplência.

O Fasb, orgão que dita as nor-
mas americanas (US Gaap), ques-
tiona a complexidade e dificulda-
de de adaptação dessa abordagem
e desenvolve atualmente um mo-
delo alternativo que prevê a reser-
va, pelos bancos, de provisões com
base nos prejuízos esperados até o
vencimento do empréstimo, em
vez de apenas um ano.

Os dez anos de tentativas para
harmonizar os IFRS e os Gaap dos
EUA estancaram em meio
ao entusiasmo cada vez me-
nor pelo projeto nos EUA.

Deloitte
cresce 16%
na América
Latina
De São Paulo

A rede internacional de audi-
toria e consultoria Deloitte regis -
trou receita de US$ 31,3 bilhões
no ano fiscal encerrado em maio,
o que significa alta de 8,6% em
comparação com o valor apura-
do no exercício anterior.

Entre as quatro grandes do se-
tor, conhecidas como Big Four, a
Deloitte costuma disputar a lide-
rança com a PwC, que ainda não
divulgou seus números. As ou-
tras duas representantes do gru-
po são KPMG e Ernst & Young .

Em termos geográficos, a ope-
ração da Deloitte na área chama-
da de Ásia Pacífico liderou o rit-
mo, com expansão de 16,3%. A re-
gião Américas teve crescimento
de 7,9%, mas vale destacar que
enquanto o subgrupo formado
pelos países da América Latina
mostrou expansão de 16,3%, o
avanço foi de 9,1% nos EUA.

A divisão que reúne Europa,
Oriente Médio e África registrou
alta de 6,4% na receita.

Quando se analisa as linhas de
negócio, os segmentos de consul-
toria e de assessoria financeira se
destacaram, com crescimento de
13,5% e 15%, respectivamente, na
comparação com o ano fiscal an-
terior. Os serviços de auditoria e
tributos tiveram expansão mais
modesta, próxima de 5%.

No Brasil, conforme publicado
pelo Va l o r em julho, a Deloitte
registrou incremento de 12% na
receita em reais, para R$ 932 mi-
lhões. A firma brasileira tem or-
çamento de US$ 85 milhões para
investir no país pelos próximos
três anos. (FT)

Auditoria Brasil leva América do Sul
a liderar crescimento na rede global

Com receita
24% maior,
E&Y encosta
em rivais

CLAUDIO BELLI/VALOR

Jorge Menegassi e Steve Howe, da Ernst & Young: Apesar da desaceleração econômica, empresas estão otimistas

Fernando Torres
De São Paulo

A receita da Ernst & Young Ter-
co no Brasil cresceu 24% no ano
fiscal de 2012, encerrado em ju-
nho, o que levou a empresa a re-
gistrar faturamento pouco aci-
ma de R$ 900 milhões, segundo
Jorge Menegassi, presidente da
unidade brasileira da rede global
de auditoria e consultoria.

No exercício anterior, a expan-
são tinha sido maior, de 41%, mas
foi “i n f l a d a” pela aquisição da
Terco em outubro de 2010.

Segundo Menegassi, apesar da
desaceleração econômica, que é
uma realidade, as empresas bra-
sileiras continuam otimistas com
o médio e longo prazo, e querem
se preparar para o futuro. “Elas
querem ser mais eficientes, me-
lhorar processos e também a ca-
deia produtiva”, afirma ele.

Com o desempenho alcança-
do no último ano, a EYT se apro-
xima da concorrente Deloitte, a
segunda maior do mercado por
faturamento no Brasil, que teve
receita de R$ 932 milhões nos 12
meses do ano fiscal encerrado
em maio, depois de crescer 12%.

A primeira colocada do seg-

mento no Brasil, que é a única
das quatro grandes que não di-
vulga detalhes sobre os números
de receita, é a PwC, que já fatura
mais de R$ 1 bilhão.

A KPMG só fecha o ano fiscal em
setembro, então deve demorar pa-
ra divulgar seus dados de 2012. No
último exercício fiscal, terminado
em setembro de 2011, a firma ti-
nha registrado receita de R$ 662
milhões, com expansão de 23%.
Mas nos números entraram ape-
nas seis meses dos negócios da Tre-
visan (ex-parceira da BDO no Bra-
sil), adquirida em abril de 2011.

O desempenho registrado no
Brasil contribuiu decisivamente
para que a América do Sul fosse
a subregião de maior crescimen-
to no faturamento nos últimos
dois anos dentro da rede global
da Ernst & Young, revelou Steve
Howe, principal executivo da
empresa para as Américas. Ao
todo, a firma global de auditoria
e consultoria divide o mundo
em 29 subregiões.

Em visita ao Brasil para partici-
par da reunião de sócios da uni-
dades local, Howe destacou que
o país puxou o crescimento den-
tro do subcontinente.

“A América do Sul cresceu mais

do que as subregiões da Ásia. E
essa expansão foi liderada pelo
Brasil”, afirmou o executivo, em
entrevista exclusiva ao Va l o r .

Os números globais da empre-
sa devem ser divulgados nas pró-
ximas semanas, mas Howe
adiantou que a expansão regis-
trada pela região Américas no
fiscal de 2012 foi superior à taxa
de crescimento de 7,3% verifica-
da no ano anterior.

Segundo com Howe, o cresci-
mento foi puxado pelos serviços
de consultoria, mas mesmo os ne-
gócios tradicionais, de auditoria e
tributos, também tiveram desem-
penho satisfatório. “Conseguimos
esse resultado, apesar das condi-
ções desafiadoras do mercado.”

O executivo destacou ainda que,
desde o início da crise global, em
2008 e 2009, a Ernst & Young to-
mou a decisão estratégica de ser
uma “i nv e s t i d o r a”. “Temos sido in-
vestidores no Brasil, trazendo no-
vas talentos, com a aquisição da
Terco, e o mesmo vale para outros
mercados emergentes e alguns

países desenvolvidos considera-
dos estratégicos, como Estados
Unidos”, afirmou Howe, ao expli-
car o desempenho da empresa.

Questionado sobre a o posicio-
namento global da firma em re-
lação às concorrentes, o executi-
vo disse que a E&Y não tem como
meta ser líder de mercado em fa-
turamento. Enquanto PwC e De-
loitte já registram receita anual
global acima de US$ 30 bilhões
(veja mais nesta página), ele reco-
nhece que o número que sua em-
presa divulgará em breve ficará
na casa de US$ 25 bilhões.

A diferença, argumenta
Howe, se explica pelo fato de a
Ernst & Young, ao contrário das
rivais de maior porte, não atuar
nos segmentos de terceirização
e de implementação de sistemas
de gestão do tipo ERP. Segundo
ele, esses serviços, que no passa-
do já foram oferecidos pela fir-
ma, estão virando commodity e
por isso não a atraem mais.

“Nossa meta é sermos os me-
lhores e também líderes nos seg-

mentos em que atuamos. E se
você perguntar se estamos ga-
nhando mercado nesses negó-
cios, a resposta é sim.”

Apesar do otimismo com rela-
ção à demanda pelos serviços,
Howe ressaltou que os preços es-
tão pressionados, o que diminui
as margens da empresa.

Um dos pontos de pressão, se-
gundo Menegassi, decorreu da
realização do rodízio de audito-
ria na virada de 2011 para 2012.
“Quando saírem os dados, será
possível ver uma redução impor-
tante nos honorários”, disse o
executivo brasileiro.

A esse respeito, Howe disse
que esse é um ponto que os regu-
ladores europeus e americanos
estão observando nos debates
sobre adoção de rotação obriga-
tória de auditoria. A questão que
se coloca é como melhorar a qua-
lidade da auditoria se a receita
pelo serviço diminui. “Se você
não tem receita, não consegue
atrair e manter as pessoas mais
qualificadas”, diz Menegassi.

.
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Text Box
Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 21, 22 e 23 set. 2012, Empresas, p. B2




