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As grandes firmas do setor de auditoria sempre se venderam como marcas globais, prontas para 
atender seus clientes multinacionais com um padrão único de qualidade.  
 
O discurso só mudava quando surgia algum escândalo em alguma parte do mundo. Para 
preservar seu ativo frágil baseado na credibilidade, a primeira reação era revelar o que elas 
realmente eram: firma individuais, com regras locais - e aparentemente nem sempre com práticas 
que correspondiam ao estado-da-arte da profissão.  
 
Agora, a Ernst & Young pretende mudar esse script. Anunciou, no mês passado, em Londres, uma 
fusão dos seus escritórios na Europa, Oriente Médio e Índia uma decisão que o jornal britânico 
Financial Times considerou a maior sacudida do setor desde o colapso da Arthur Andersen.  
 
De fato, é a mais ambiciosa iniciativa de unificação já tentada por uma das chamadas Big Four, 
que incluem ainda PricewaterhouseCoopers, Deloitte e KPMG. A audácia tem seu preço e a E&Y 
deve enfrentar dificuldades de peso.  
 
O que os clientes globais querem hoje é um atendimento uniforme no mundo todo, afirma Jorge 
Luiz Menegassi, presidente da E&Y América do Sul, em entrevista ao Valor Estamos espelhando 
essas organizações.  
 
Há um fator humano que foi levado em conta: uma nova geração de profissionais, criada no 
mundo sem fronteiras da internet, que quer fazer carreira em empresas globais.  
 
Essa mobilidade pode parecer algo trivial, mas não para os auditores. Eu entrei na E&Y faz 27 
anos e fiz um intercâmbio depois de seis anos, conta Luiz Guilherme Frazão, presidente da firma 
no Brasil. Na época, eu era o segundo a participar desse tipo de intercâmbio. Hoje temos mais de 
40.  
 
Esses motivos, somados ao fato de que os órgãos reguladores também estão cada vez mais 
conectados, foram os motores que impulsionaram o plano da E&Y - uma decisão que os chefes em 
Londres esperam que se transforme numa vantagem na briga com seus rivais.  
 
No América do Sul, a E&Y iniciou um processo semelhante há quatro anos, que ganhou força nos 
últimos dois. As entidades mantiveram suas estruturas legais, mas passaram a compartilhar 
custos e investimentos.  
A diferença é que na Europa uma regra recente (diretriz nº 8) retirou as restrições legais ao 
trabalho, permitindo a livre movimentação dos profissionais de um país para outro. Essa não é a 
realidade aqui, lembra Menegassi.  
 
Um exemplo prático dessa integração americana é o treinamento. Juntamos todas as equipes da 
América do Sul e dividimos os custos. Mas não é só. A unificação implica uma avaliação de 
desempenho comum e uma estrutura de remuneração dos sócios baseada nos mesmos critérios.  
 
Aí começam os problemas. Cada firma local tem seus sócios, muitos deles fundadores, que se 
consideram donos do negócio. Fazer com que esse sócio abra mão do poder de decisão sobre sua 
remuneração demanda uma boa dose de convencimento. É um trabalho árduo, admite Menegassi.  
 
A questão do risco também é uma preocupação, já que um problema local pode se espalhar mais 
rapidamente por toda a organização. Esse modelo reduz os riscos, afirma Menegassi. A integração 
garante a qualidade e a uniformização de procedimentos.  
 
Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 8 mai. 2008, Empresas/Serviços, p. B4. 


