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VITOR SALGADO/VALOR

Osvaldo Oliveira, diretor-geral do LinkedIn: serviços de recrutamento

Cibelle Bouças
De São Paulo

O cheiro da cola usada no piso
de madeira ainda está impregna-
do no escritório. Nos 1,7 mil me-
tros quadrados do andar de um
condomínio empresarial em Pi-
nheiros, na capital paulista, profis-
sionais correm para terminar de
instalar piso, cortinas, iluminação
e outros detalhes da nova sede do
LinkedIn. A rede social de contatos
profissionais começou a operar no
Brasil em 2011, em uma sala aluga-
da da Regus, em São Paulo, e um
único funcionário, Osvaldo Barbo-
sa de Oliveira, diretor-geral da
companhia no Brasil.

Agora, com 50 funcionários e
um projeto para dobrar a equipe
em alguns anos, o espaço aluga-
do ficou pequeno. “Faltava um
escritório para oferecer treina-
mento e realizar reuniões de ne-
gócios”, disse Oliveira. Nos próxi-
mos dias, a subsidiária do Linke-
dIn no Brasil fará a mudança de
sede. Além da expansão do espa-
ço físico, a unidade ganha im-
portância regional: a sede do

Brasil vai concentrar a gestão dos
negócios na América Latina.

A coordenação será feita por
Oliveira. “Quando o escritório foi
montado, em 2011, já se imagina-
va que a subsidiária seria no futuro
o centro de operação para a Améri-
ca Latina”, afirmou o executivo ao
Va l o r . A estimativa é que a coorde-
nação latino-americana seja trans-
ferida para o Brasil no segundo se-
mestre. Atualmente, a administra-
ção regional é feita pela matriz,
nos Estados Unidos.

A principal tarefa de Oliveira
será expandir os serviços de re-
crutamento e gestão de talentos
na região. Além de duplicar a
equipe no Brasil, o projeto prevê
a instalação de um escritório no
México, em 2014.

De acordo com Oliveira, o Bra-
sil é hoje a maior operação do
LinkedIn na América Latina, com
13 milhões de usuários. Em se-
guida estão o México, com 4 mi-
lhões de usuários, e a Argentina,
com 3 milhões. A região possui 27
milhões de internautas cadastra-
dos. No mundo, o número ultra-
passa 225 milhões de usuários.

Os serviços de gestão de talen-
tos respondem por 54% da recei-
ta global do LinkedIn, cuja sede
fica em Mountain View, na Cali-
fórnia. Outra fonte importante
de receita são os serviços de pu-
blicidade e marketing de conteú-
do para empresas.

Quando começou a operar no
Brasil, o LinkedIn oferecia os servi-
ços de recrutamento para empre-
sas que já mantinham contratos
globais com a rede social. A venda
de espaço publicitário era realiza-
do de forma terceirizada pela .Fox
Networks, que também respondia
pela negociação de anúncios em
toda a América Latina.

No ano passado, a equipe do
LinkedIn no Brasil passou a res-
ponder também pela área de
publicidade e marketing. Desde
então, segundo Oliveira, as ven-
das de anúncios no país aumen-
taram em mais de quatro vezes.
O total de anunciantes gira em
torno de 120 companhias. “A
.Fox Networks continuará res-
ponsável pelas vendas de anún-
cios no restante da América Lati-
na, mas agora a empresa vai se

reportar ao Brasil e não mais à
matriz”, afirmou.

Recentemente, a companhia
também lançou nos Estados Uni-
dos ferramentas que ajudam as
empresas a buscar negócios nas
redes de funcionários de compa-
nhias que são clientes. Essas fer-
ramentas também serão ofereci-
das na América Latina em breve.

A decisão do LinkedIn de trans-
ferir a operação latino-americana
deve-se ao sucesso obtido pela
unidade brasileira. Quando abriu
a subsidiária, em novembro de
2011, a rede social possuía no país
6 milhões de usuários. Cerca de
120 empresas adotavam as ferra-
mentas de recrutamento da com-
panhia. Atualmente, o LinkedIn
tem 13 milhões de usuários, 450
clientes empresariais na área de
recrutamento e 120 anunciantes.
O número de usuários cresceu
117% no período, bem acima da
média mundial, de 67%. Com essa
expansão, o Brasil ultrapassou o
Reino Unido e tornou-se a terceira
maior operação do LinkedIn no
mundo, ficando atrás apenas dos
Estados Unidos e da Índia.

Contabilidade Retorno exigido por investidores para comprar ações de companhias locais cai sete pontos-base

IFRS reduziu custo de capital, diz estudo
ANA PAULA PAIVA/VALOR

Alexsandro Broedel, ex-diretor da CVM e professor orientador da tese: impacto da migração não foi revolucionário para as empresas, mas foi “i m p o r t a n te ”

Fernando Torres
De São Paulo

Não foram só os leitores de ba-
lanços que se beneficiaram do
claro salto de qualidade no nível
informações prestadas ao merca-
do depois da adoção do padrão
contábil IFRS no Brasil.

O custo de capital próprio das
companhias brasileiras dimi-
nuiu em sete pontos-base como
decorrência da mudança do pa-
drão usado para elaboração das
demonstrações financeiras.

A conclusão consta da tese de
doutorado do pesquisador Ricar-
do Luiz Menezes da Silva, recém-
defendida pelo Programa de Pós-
Graduação em Controladoria e
Contabilidade da FEA-USP. O tra-
balho contou com a orientação do
professor Alexsandro Broedel, ex-
diretor da Comissão de Valores
Mobiliários (CVM) e atual diretor
de controle financeiro do Itaú.

Além dessa conclusão, o estudo
confirmou indicações anteriores
de que o IFRS aumentou a relevân-
cia e a tempestividade da informa-
ção contábil, o que significa que os
balanços têm uma relação maior
com o valor de mercado e as cota-
ções das ações na bolsa.

Não é preciso nenhum cálculo
sofisticado para saber que a tran-
sição para o padrão contábil IFRS
tirou o sono de inúmeros execu-
tivos no Brasil nos últimos anos,
além de ter custado caro. Agora o
estudo mostra que, ao menos, as
horas de trabalho também bene-
ficiaram as próprias empresas.

“Muita gente assume que as
coisas são verdade, mas eu prefi-
ro testar. E essa é uma evidência
empírica de que um efeito contá-
bil afeta a realidade”, afirma
Broedel, ao comentar que tanto a
teoria como estudos realizados
em outros países indicavam que
um padrão contábil mais trans-
parente teria como consequên-
cia a redução do custo de capital.

O professor reconhece que a
queda de sete pontos-base não
tem um efeito “r e v o l u c i o n á r i o”
para as empresas, mas considera
o resultado “i m p o r t a n t e”. “Sem -
pre que a gente consegue mos-
trar que algo contábil tem efeito
no mundo não contábil, isso é re-
l e v a n t e”, afirma Broedel.

Para medir a diferença no custo
de capital, o estudo conduzido por
Silva usou um banco de dados com
informações contábeis e de merca-
do do período entre 2000 e 2011,

considerando os anos de 2010 e
2011 como pós-adoção.

Para cálculo do custo de capi-
tal foi usado o método que leva
em consideração o crescimento
estimado do lucro por ação, co-

nhecido pela sigla em inglês PEG
(Price Earnings Growth).

Silva comparou então o com-
portamento do custo de capital de
30 companhias abertas que adota-
ram o IFRS completo voluntaria-

mente antes de 2010 e outras 93
(integrantes do IBrX, mas sem so-
breposição e excluindo institui-
ções financeiras) que fizeram a mi-
gração de padrão apenas naquele
ano — como era exigido pela CVM.

“Eu não poderia apenas compa-
rar a variação do custo de capital
entre 2009 e 2010 e dizer que o
IFRS explicava a diferença”, afirma
o pesquisador, ao justificar o uso
da metodologia, que seguiu um

padrão usado em trabalhos acadê-
micos publicados no exterior. A
principal base foi um estudo da
pesquisadora Siqi Li, feito com em-
presas europeias, que apontou
queda de 48 pontos-base no custo
de capital próprio com base em
metodologia semelhante.

Na visão de Silva, entre os mo-
tivos que podem explicar a dife-
rença de impacto está o fato de a
adoção no Brasil ter ocorrido em
etapas. “Não fiz nenhum trata-
mento para considerar a anteci-
pação das normas de 2008 e
2009. Talvez o efeito pudesse ser
maior ”, afirma o pesquisador.

De acordo com o professor
Broedel, o resultado da tese so-
bre IFRS vai na mesma linha de
outro estudo acadêmico que
provou que as empresas mais
transparentes tem um custo de
capital próprio inferior às de-
mais. O trabalho, assinado pelo
próprio Broedel e por Roberta
Carvalho de Alencar, foi publica-
do em 2010 pelo The Internatio-
nal Journal of Accounting.

Os autores partiram da hipóte-
se de que a baixa associação en-
tre transparência e redução de
custo de capital verificada em es-
tudos realizados nos EUA se de-
via ao ambiente regulatório
americano, que já exige, como
divulgação mínima, um grande
volume de informações.

E consideraram que em am-
bientes com nível de transparência
mínimo menor, como no Brasil, a
divulgação adicional de informa-
ções poderia ter um impacto rele-
vante no custo de capital.

Os autores construíram, então,
com base em uma amostra de 50
empresas mais líquidas da
BM&FBovespa, um índice de
transparência com base em 47
itens que as empresas divulga-
ram ou não entre 1998 e 2005.

A conclusão do trabalhou foi
de que quanto maior o índice de
transparência menor o custo de
capital próprio das companhias.

Para as empresas com menor
cobertura de analistas de mercado
e para aquelas com controle difu-
so, os resultados foram os mais
pronunciados, com reduções de
26 e 27 pontos base no custo de ca-
pital, respectivamente.

“Esse discurso de que transpa-
rência nem sempre é bom merece
a t e n ç ã o”, diz o ex-diretor da CVM,
que acredita que a abertura de in-
formações beneficia as empresas
especialmente no longo prazo.
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Rede social Desde 2011, número de usuários no país mais que dobrou

LinkedIn transfere para o
Brasil sede regional da AL
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Text Box
Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 23 maio 2013, Empresas, p. B2.




