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Balanços Instabilidade econômica exige aprimoramento de julgamento, dizem auditores

Turbulência testa normas contábeis
Natalia Viri
De São Paulo

A volatilidade que tomou
conta do mercado brasileiro
neste ano deve servir como um
teste para o sucesso da adoção
das normas internacionais de
contabilidade (IFRS) no país,
afirmaram especialistas presen-
tes em encontro sobre contabili-
dade e controladoria realizado
ontem pela firma de produtos
para gestão contábil SCA Syste-
ma em São Paulo.

Empresas e auditores devem
redobrar o cuidado com a prepa-
ração e a revisão das demonstra-
ções financeiras deste ano em
meio ao sobe-e-desce de indica-
dores e as incertezas que rondam
a economia. Esse é o primeiro
ano de nervosismo exacerbado
do mercado sob a vigência do
IFRS no país. O padrão interna-
cional passou a vigorar no Brasil
em 2008, mas sua adoção só se
tornou obrigatória para os ba-
lanços referentes a 2010.

“As empresas terão de ter mui-
to cuidado para estabelecer os
parâmetros para julgar itens co-
mo o valor justo de seus ativos e
passivos e realizar eventuais bai-
xas contábeis. Há uma resistên-
cia em realizar essas baixas em
tempos de resultados menores”,
afirmou Bruce Mescher, sócio de
auditoria da Deloitte.

Nesse contexto, os auditores
ressaltam a importância de práti-
cas de julgamento contábeis bem
estabelecidas dentro das compa-
nhias para que se possa tomar de-
cisões referentes à avaliação de
seus ativos e passivos, bem como
da situação patrimonial.

“É preciso estabelecer a que ins-
tâncias cabem decisões como ava-
liação das taxas de desconto utili-
zadas nos modelos. Os preparado-
res de balanços têm de se pergun-
tar se há um processo estabelecido
para isso e se há controle sobre
e l e”, ressaltou Paul Sutcliffe, sócio
da Ernst & Young (EY).

Para ele, muitas empresas ain-
da fazem esse tipo de avaliação
“no olho” e trabalham com con-

tas de chegar, ajustando os mo-
delos para obter o resultado fi-
nal desejado, sem estabelecer os
parâmetros prévios de avaliação
que dariam mais fidelidade ao
registro contábil.

Segundo Amaro Gomes, mem-
bro do conselho internacional de
normas contábeis (I a s b, na sigla
em inglês), a padronização dos
julgamentos contábeis dentro
das companhias exige uma
maior integração entre as áreas
de controladoria e as divisões
mais operacionais. “O IFRS foi de-
senhado para proteger e ampliar
a gama de informações financei-
ras aos investidores e não miran-
do o gerenciamento das empre-
sas. Mas o aprimoramento de
gestão é uma consequência im-
prescindível”, disse o executivo.

Cuidado
extra com
regra para
hedge
De São Paulo

A desvalorização do real frente
ao dólar e a instabilidade da moe-
da americana aumentaram o in-
teresse das companhias pela con-
tabilidade de hedge. A adoção da
prática que contrapõe dívidas em
moeda estrangeira e receitas com
exportações pela Petrobras e pela
Braskem também aguçou a cu-
riosidade dos empresários. “Di -
versos clientes têm nos procura-
do para entender melhor o mo-
delo e verificar qual a viabilidade
de implantação”, disse Bruce
Mescher, da sócio da Deloitte.

Mas a “p o p u l a r i d a d e” da medi-
da exige um tratamento cautelo-
so. Segundo ele, a contabilidade
de hedge exige uma estrutura
ampla e eficaz de controles inter-
nos e de preparação de documen-
tos para provar a eficácia do mé-
todo e, que, portanto, não está
acessível a todas as companhias.

Além disso, é preciso que os au-
ditores fiquem atentos na motiva-
ção das companhias em adotar a
medida: “Pode haver uma vanta-
gem momentânea com a redução
das perdas financeiras, mas, no
longo prazo, a regra é neutra em
termos de efeito no lucro. É preciso
observar para que a adoção não se-
ja meramente oportunista”.

Amaro Gomes, do I a s b, afirma
que o dispositivo, cuja adoção é
opcional, sempre esteve ao alcan-
ce das companhias e não vê em-
pecilhos à sua adoção, desde que
haja transparência por parte das
empresas em relação à estratégia
e o impacto sobre o patrimônio
líquido nas notas explicativas.

A contabilidade de hedge, cuja
adoção é opcional, permite que a
correção de parte da dívida em
moeda estrangeira pelo câmbio
seja diferida no patrimônio lí-
quido e não transite imediata-
mente pela demonstração de re-
sultados. Na Petrobras, a medida
evitou perdas de R$ 7,98 bilhões
no segundo trimestre. (NV)
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Para Paul Sutcliffe, sócio da Ernst & Young, não há mais espaço para avaliação de ativos “no olho”, sem parâmetros rígidos

Cenário Para professores do MIT, grupos têm a ganhar ao se aproximarem da universidade

Na crise, inovação aberta é opção
D I V U LG A Ç Ã O

Bill Aulet: empreendedores responderão algumas questões da humanidade

Gustavo Brigatto e
Guilherme Serodio
De São Paulo e do Rio

Abrir as portas dos laborató-
rios e associar-se a empreende-
dores e companhias de menor
porte no processo de criação de
novos produtos e solução de pro-
blemas. Esses são os caminhos
que grandes empresas precisam
seguir para se manterem inova-
doras. As conclusões são dos pro-
fessores Leon Sandler e Bill Aulet,
do Massachusetts Institute of Te-
chnology (MIT), considerado a
meca da inovação no mundo.

Em visita ao Brasil nesta sema-
na para participar de um seminá-
rio sobre inovação e empreende-
dorismo, promovido pelo Insti-
tuto Tecnológico Va l e (ITV), man-
tido pela mineradora brasileira,
os especialistas conversaram
com o Va l o r sobre os temas.

Na opinião de Sandler, que é
diretor-executivo do Centro
Deshpande para Inovação Tecno-
lógica do MIT, as empresas têm
muito a ganhar ao se aproxima-
rem de universidades e até de
empresas iniciantes (‘startups’)
quando o assunto é inovação.

De acordo com Sandler, inves-
tir em projetos ao lado de centros
de pesquisa ou companhias no-
vatas pode significar também um
ganho financeiro, desde que o
projeto seja aplicável à realidade
da empresa. Nas contas de San-
dler, especialista em transformar
projetos de inovação em resulta-
dos concretos nas empresas, cada
US$ 1 investido por uma compa-

nhia em projetos de inovação to-
cados em parceria com universi-
dades ou ‘startups’ equivale a um
investimento entre US$ 10 e
US$ 100 em uma pesquisa pró-
pria. O pesquisador diz acreditar
que esse modelo de pesquisa,
também conhecido como inova-
ção aberta, é o caminho para
manter investimentos em tem-
pos de crise econômica.

Para Aulet, a aproximação en-
tre empresas de grande porte e
companhias novatas é muito im-
portante em áreas como o setor
de energia e de sustentabilidade
em que a inovação custa muito
caro. Segundo o especialista,
mais acordos desse tipo serão fei-

tos nos próximos anos. “São os
empreendedores que vão respon-
der algumas das grandes ques-
tões da humanidade”, disse.

De acordo com diretor do Mar-
tin Trust Center for MIT Entrepre-
neurship, as pessoas — principal -
mente os jovens— querem investir
em seus próprios negócios para ter
mais liberdade e deixar sua marca
no mundo. Além disso, diz que o
mercado de trabalho mudou mui-
to nos últimos anos: “O emprego
ideal não existe mais.”

Aulet acaba de lançar o livro
“Disciplined Entrepreneurship
(Empreendedorismo Disciplina-
do, em tradução livre)”, no qual
defende que as habilidades para

montar nova empresa podem ser
ensinadas a qualquer pessoa. Pa-
ra ele, é preciso profissionalizar o
empreendedorismo e acabar
com a percepção de que isso seja
algo que apenas algumas pessoas
“iluminadas” conseguem fazer.

Para defender sua tese, Aulet
cita o próprio MIT. De acordo com
ele, mais de 900 empresas são
criadas por alunos da instituição
todos os anos. Ao todo, mais de
26 mil novos negócios surgiram
pela iniciativa de quem estudou
por lá. Muitos dos quais, nem
chegaram a concluir seus cursos.
É o caso de Sonny Vu, fundador
da Misfit Wearables, companhia
que se dedica a criar computado-

res de vestir, ou “wearables”. Isso
significa embutir tecnologia em
peças de roupa e acessórios para
monitorar a saúde das pessoas.
Vu abandonou o MIT duas vezes
para fundar novas empresas. “O
ambiente é muito propício para
i s s o”, disse o executivo em recente
entrevista ao Va l o r .

Para Aulet, ser empreendedor
não é uma questão de ter boas
ideias, nem de ter dinheiro. Na vi-
são do especialista, o que conta é a
capacidade da pessoa de fazer com
que seus objetivos se concretizem.
“É preciso ter o espírito e a deter-
minação de um pirata, e a capaci-
dade de fazer as coisas acontece-
rem de um fuzileiro naval”, disse.

D I V U LG A Ç Ã O

Leon Sandler: investir com parceiros também leva a ganho financeiro

Te l e m a r
vai fazer
aumento
de capital
Te l efo n i a
Cibelle Bouças
De São Paulo

O conselho de administração da
Telemar Participações, que contro-
la a Oi com 25,6% de participação,
aprovou o aumento de capital da
companhia no valor de R$ 100 mi-
lhões. O aumento será feito por
meio da emissão de 252,7 milhões
de ações ordinárias, a um preço de
R$ 0,396 por ação. Esse valor, se-
gundo a companhia, equivale ao
valor patrimonial por ação da Tele-
mar Participações atualmente. A
Telemar também vai extinguir
66,6 mil ações preferenciais nomi-
nativas e resgatáveis.

Analistas de mercado já espera-
vam um aumento de capital pela
Telemar Participações, para refor-
çar o seu caixa. A companhia tem
como fonte de receita os dividen-
dos distribuídos pela Oi. A opera-
dora informou neste mês que fará
uma distribuição de até R$ 500 mi-
lhões em dividendos. No início do
ano, a expectativa era de uma dis-
tribuição de R$ 2 bilhões, incluin-
do dividendos extraordinários.

A Telemar Participações tem
uma dívida líquida de R$ 3,2 bi-
lhões, dos quais R$ 600 milhões
vencem neste ano. Em caixa, tem
menos de R$ 200 milhões. Analis-
tas estimam que a companhia fará
outras ações para sanar as dívidas.
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