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A u d i to r i a Empresa nasce com receita de R$ 156 milhões e quer reforçar área de “checagem de balanços”

Grant Thornton fará fusão com Directa
RÉGIS FILHO/VALOR

Lucena e Locateli (a partir da esquerda), que eram da Pryor, vão ficar só no conselho, que será presidido por Gelbcke; Betholini chefiará o negócio

Fernando Torres
De São Paulo

Após três anos tentando se res-
tabelecer por conta própria no
mercado de auditoria no país,
depois da perda de parceira Ter -
co para a EY em agosto de 2010,
os controladores da Grant
Thornton (GT) no Brasil decidi-
ram abrir a sociedade e apostar
na tradição da Directa Au d i t o r e s
para acelerar o processo de cres-
cimento nesse segmento.

“Não podemos mais errar. En-
tão em vez de trazermos uma
pessoa, trouxemos uma equipe”,
afirmou Jobelino Locateli, princi-
pal sócio da GT no Brasil, ao se re-
ferir à estratégia anterior, em que
a empresa tentou montar equi-
pes na área de auditoria a partir
de um líder trazido de uma das
quatro grandes do mercado.

Ao unir as operações com a Di-
recta, a Grant Thornton , que
também atua nos segmentos de
consultoria e terceirização, atrai
para seu time nomes conhecidos
e respeitados na profissão, como
os de Ernesto Rubens Gelbcke e
Artemio Bertholini, que têm 40
anos no setor de auditoria.

Junto com eles, uma equipe de
120 funcionários, que formarão
uma empresa de 1,1 mil profis-
sionais e faturamento combina-
do de R$ 156 milhões. Os dois nú-
meros já incluem a operação de
terceirização da KPMG no Brasil,
com receita anual de R$ 18 mi-
lhões e 80 pessoas, que a Grant
Thornton acaba de adquirir.

Segundo Gelbcke, a Directa vi-
nha muito bem em termos de

qualidade de trabalho e pessoal,
mas a falta de uma marca inter-
nacional mais forte “r e p r e s av a” a
firma em termos de tamanho.

A projeção de receita para o
exercício encerrado em setembro
de 2014 é de R$ 180 milhões, com
previsão de um ambicioso salto
para R$ 280 milhões em 2015.

Desde que se associou à Pr yor

no Brasil, em agosto de 2010, a
Grant Thornton cresceu vertigi-
nosamente, saindo de um fatura-
mento entre R$ 30 milhões e R$
40 milhões em 2009 para R$ 123
milhões em 2013. Mas o grosso
da receita — equivalente a R$ 83
milhões neste ano — continuou a
vir do segmento de terceirização,
que era a área de especialização

da Pryor até então, e cresce a ta-
xas anuais de 30%.

Apesar de esse ser um negócio
rentável e que interessa aos só-
cios, ter um time forte de audito-
ria no Brasil é fundamental para a
estratégia global da Grant Thorn-
ton International, que é sexta
maior rede do setor no mundo e a
quinta nos Estados Unidos, atrás

somente das quatro grandes —
Deloitte, PwC, EY e KPMG.

Assim, mais do que tamanho
— a Directa tem faturamento
anual de R$ 15 milhões —, a  GT
espera, ao fechar esse negócio,
contar com a senioridade e expe-
riência em auditoria da equipe
que será incorporada.

Entre companhias abertas, por

exemplo, a Directa já fez audito-
ria de empresas como a Itaúsa, e
tem na carteira atual nomes co-
mo os da holding da Te l e f ô n i c a
Brasil, Embratel, Net, Whirlpool
e Tr i u n f o. A GT tem as contas de
GeneralShopping, Eucatex e Ara -
puã, entre outras menores.

Embora os sócios originais da
Grant Thornton devam permane-
cer com a maior parte do capital
da nova sociedade no primeiro
momento, a estrutura de gover-
nança será compartilhada, com
os sócios vindos da Directa nos
principais cargos de direção, es-
pecialmente na área de auditoria.

Gelbcke, que integra o Comitê
de Pronunciamentos Contábeis
(CPC) como indicado da Fipecafi,
será o presidente do conselho de
administração, que será integrado
também por Locateli, que deixará
o cargo de presidente da GT, e seu
sócio José Tavares de Lucena.

Bertholini assumirá como exe-
cutivo-chefe e terá seus ex-com-
panheiros de Directa Antonio
Carlos Bonini e Clóvis Ailton Ma-
deira como diretor de operações
e sócio responsável pela área de
auditoria, respectivamente.

A área de terceirização conti-
nuará a ser comandada por De-
nis Satolo (GT), enquanto Edson
Pereira de Carvalho (vindo da Di-
recta) cuidará de tributos.

A nova Grant Thornton deve
romper com a concentração de
poder que era apontada como
uma das travas para o crescimen-
to na área de auditoria. A empre-
sa começará com 65 sócios e pre-
vê aumentar esse número para
110 no ano que vem.

Mensagens privadas chegam ao Instagram
Redes sociais
Gustavo Brigatto
De São Paulo

O Instagram lançou ontem uma
nova modalidade de compartilha-
mento de fotos e vídeos na rede so-
cial. Agora, usuários poderão se
comunicar diretamente por meio
de grupos pelo aplicativo, em vez
de compartilhar suas atualizações
com toda a rede. Batizado de Insta-
gram Direct, a nova funcionalida-
de permite que até 15 pessoas con-
versem de uma vez.

O Direct pode ser considerado
uma resposta do Instagram e de
seu controlador, o Fa c e b o o k , ao
avanço de aplicativos de troca de
mensagens para smartphones co-
mo o W h a t s A p p, o  Line e  o We -
Chat. Nesses programas, é possível
conversar com os amigos direta-
mente ou por meio de grupos e
compartilhar imagens, fotos e ou-
tros conteúdos facilmente.

Segundo a empresa de pesquisa
O vum, o número de mensagens
trocadas por meio desses aplicati-
vos terá um crescimento explosivo
nos próximos 12 meses, passando

de 27,5 trilhões em 2012, para 71,5
trilhões. Neste ano, o Facebook
tentou comprar o SnapChat, por
US$ 3 bilhões, mas a proposta foi
rejeitada pelos fundadores.

Empresas poderão usar o Direct
para conversar com os internautas,
mas o Instagram não deu detalhes
de como isso será feito. “Por en-
quanto, estamos preocupados em
fazer um produto muito bom para
os nossos usuários”, disse ao Va l o r ,
por telefone, Peter Deng, diretor
de produtos do Instagram. Na
companhia desde agosto, Deng
trabalhou por seis anos no Facebo-

ok, onde foi responsável pela cria-
ção de serviços como o Facebook
Messenger, o sistema de troca de
mensagens da rede social.

O Instagram foi comprado pelo
Facebook no ano passado, por
US$ 1 bilhão. Hoje, são 150 mi-
lhões de cadastrados, ou “instagra -
mers”, quase o dobro dos 80 mi-
lhões registrados no fim de 2012.
Mais da metade da base (60%) está
fora dos Estados Unidos. Do total
de usuários, a metade acessa a rede
uma vez por dia. O Brasil está na
lista dos cinco mercados mais im-
portantes para a companhia.

Google vai cobrar de anunciantes
apenas por anúncios que são vistos
I n t e r n et
Emily Steel
Financial Times, de Nova York

Não é preciso ser físico nuclear
para dizer que um anúncio não
funciona a menos que alguém o
veja. Ainda assim, o problema
atormenta o mercado mundial de
publicidade na internet, avaliado
em US$ 117 bilhões.

Estima-se que até metade dos
anúncios digitais não são vistos, sen-
do que uma boa parte não fica nem à
vista, a menos que o usuário do site
role a página para baixo.

Para enfrentar o problema, o
Google tornou-se, desde ontem, a
primeira grande rede on-line de
anúncios a cobrar dos anuncian-
tes apenas pelos anúncios que
realmente são vistos. O novo pro-
duto se aplica à compra em tem-
po real de anúncios em mais de 2
milhões de sites na rede de “dis -
play advertising”  — anúncios grá-
ficos, que incluem logos, imagens
e vídeos — do Google.

“Se você é um anunciante e um ser
humano não vir seu anúncio, então,
francamente, nada mais importa”,
disse Neal Mohan, vice-presidente
de publicidade de anúncios do Goo-
gle. “Isso deverá ser não apenas um

padrão de medição, mas uma refe-
rência para o setor. Se você é um
marqueteiro, por que pagar se um
ser humano não viu o anúncio?”

Apesar das taxas de crescimento
vertiginoso, a publicidade digital
ainda representa cerca de 20% dos
gastos totais. Ajudar os profissio-
nais de marketing a medir a efeti-
vidade das campanhas de anún-
cios é crucial para conquistar mais
investimentos; e saber se um
anúncio é visto ou não é o primeiro
passo, disse Mohan.

Isso vem sendo um problema há
muito tempo, tanto para a publici-
dade digital quanto para a televisi-
va. Na TV, o pessoal de marketing
pode acompanhar se um comer-
cial é exibido, mas têm grandes di-
ficuldades para saber se alguém
realmente viu o anúncio ou se foi
pegar um lanche na cozinha.

Para desenvolver o produto, o Go-
ogle trabalhou de perto com uma
iniciativa setorial de mensuração,
que considera um anúncio “visível”
se mais de 50% dele ficar em exibição

por um segundo ou mais na tela. O
Google desenvolveu suas próprias
tecnologias para detectar não ape-
nas se o anúncio está visível, mas que
parte dele está visível.

Ainda assim, o Google não tem
como saber se uma pessoa real-
mente olhou para o anúncio ou
outras partes do site.

O Google não quis comentar
que porcentagem dos anúncios
em suas redes não é “visível”, mas
destacou que os preços deverão
subir, à medida que o volume de
anúncios disponível for restringi-
do pelo descarte dos anúncios
“não visíveis”.

Os profissionais de marketing
também se deparam com outros
problemas com os anúncios digi-
tais, como a onda de fraudes na
publicidade on-line, em que com-
putadores são “sequestrados” pa -
ra falsificar visitas a sites e clicar
em anúncios.

Em termos gerais, contudo, os
gastos em anúncios digitais vêm ti-
rando participação da mídia tradi-
cional, como TV e publicações im-
pressas. Previsões setoriais divul-
gadas nesta semana indicaram
que a participação da TV na publi-
cidade mundial deverá chegar ao
pico neste ano, após
30 anos de crescimento.
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Neal Mohan, vice-presidente de publicidade do Google: referência para o seto r

Tensão sem repouso

Os quadros de medo e pâni-

co, por sua vez, têm igualmente

a ansiedade como característi-

ca comum, mas são fenômenos

diferentes. Enquanto o medo

envolve algo concreto, como

objetos, animais, pessoas ou si-

tuações, e gera uma reação que

geralmente desaparece quando

cessa a exposição, o pânico ca-

racteriza-se por ataques súbitos

de ansiedade sem desencadeante

específico e pelo temor prolonga-

do de recorrência. As queixas se

parecem com as relatadas pelos

ansiosos, acrescidas da sensação

de perda de controle.

Ansiedade
constante

exige atenção

Fora de controle
Saiba reconhecer quando as

emoções extrapolam

T
odo mundo já se entris-

teceu, ficou ansioso ou

teve medo, já que essas

emoções fazem parte da nature-

za humana. Mas elas merecem

avaliação profissional quando

passam a nos acompanhar o

tempo todo.

A ansiedade exige atenção

quando se torna constante, sem

causa justificável. A pessoa pas-

sa a temer, principalmente, per-

das futuras, imprevisíveis, o que

gera grande desconforto e inse-

gurança. O estado constante de

alerta provoca sintomas como

boca seca, diarreia, náusea, pal-

pitação e sensação de bolo no

estômago, só para citar alguns.

A depressão pode até ter a

ansiedade como manifestação,

mas é bem distinta. Embora

também impacte o corpo, o

transtorno muda mesmo o hu-

mor. A tristeza e a melancolia,

que muitas vezes até derivam

de perdas reais — morte de

um ente querido, demissão ou

separação —, aumentam com

o tempo, tomando o lugar de

qualquer sensação de prazer.

De todos esses transtornos,

somente o medo pode ser com-

batido apenas com psicoterapia.

Os demais exigem medicamen-

tos, além de acompanhamento

psicológico. Como sempre, é

essencial mudar o estilo de vida,

com atividade física, sono repa-

rador, convívio social, pouco

estresse e dieta equilibrada. Afi-

nal, cuidar do corpo favorece

não só a saúde do corpo, mas

também a mental.

Bradesco Seguros apresenta
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Text Box
Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 13, 14 e 15 dez 2013, Empresas, p. B7.




