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De olho em um segmento de empresas com taxa de crescimento superior a 30% ao ano, com 
potencial para se transformar em grandes players globais em sua área de atuação e influentes 
em seus mercados, a Ernst & Young amplia esforços na área de consultoria com foco na 
expansão dos negócios neste nicho. A consultoria prevê crescer 20% este ano, ante os 14% 
registrados em 2009. "Este é um dos cinco grandes mercados que escolhemos para crescer, e 
estamos investindo em profissionais que possam se dedicar a identificar estas empresas e 
prospectar clientes", afirma Luiz Guilherme Frazão, presidente da Ernst & Young. 
 
Atualmente, a empresa atende 150 contas nesta área, chamada de Mercados de Crescimento 
Estratégico (SGM, na sigla em inglês para Strategic Growth Markets) e que é operada em cem 
filiais da Ernst & Young em todo o mundo. Além dele, outros mercados potenciais em que a 
empresa quer ampliar o seu foco são as áreas de finanças e seguros, grandes empresas 
brasileiras, empresas de capital aberto e governamental. Para isso, destaca o investimento em 
contratações e capacitação profissional. "Investimos 5% da nossa receita bruta em 
desenvolvimento de profissionais, enquanto o investimento médio de grande parte das 
empresas não passa de 0,7%", garante o empresário. 
 
O responsável pela área de GSM no Brasil é Carlos Alberto Miranda, que avalia, em média, 
cerca de 50 empresas com este perfil por ano. "Essas empresas são indicadas a participar de 
um prêmio que realizamos anualmente, em que um júri independente escolhe as cinco mais 
representativas e escolhe uma delas para representar o Brasil em uma competição global que 
envolve 9 mil empresas de 55 países", explica. 
 
A premiação foi criada em 1986 por um escritório da Ernst & Young nos Estados Unidos, com o 
objetivo de motivar novos empresários. Graças aos bons resultados, a prática passou a ser 
adotada pelas filiais do Reino Unido, do Canadá e da Austrália. A etapa internacional, que 
ocorre anualmente em Monte Carlo, em Mônaco, foi promovida pela primeira vez em 2001. 
 
A etapa brasileira, promovida na semana passada, em São Paulo, chegou à sua 12ª edição 
anual e reuniu empresas de diversos segmentos, como a Ale Combustíveis (distribuição de 
combustíveis), Magazine Luiza (varejo), Traffic (mídia e marketing), Doria Associados (varejo, 
mídia e marketing) e Laboratório Sabin (análises clínicas), entre outras. "Uma características 
dos empreendedores brasileiros, em comparação aos de outros países, é que geralmente são 
pessoas que não tiveram uma formação voltada ao empreendedorismo, que se destacaram por 
ações práticas, no dia a dia dos negócios", pontua. "E que, em geral, são muito criativos", 
completa Frazão. 
 
A premiação destacou ainda toda a trajetória do empresário Marcelo Alecrim, da Ale 
Combustíveis, que já havia sido eleito Jovem Empreendedor do Ano pela consultoria, cerca de 
dez anos atrás. "O Brasil mostrou que está blindado contra a crise, o mercado de automóveis 
cresceu muito, por isso, a nossa expectativa em relação a 2010 é a melhor possível", 
comentou o empresário. Ele também destacou os resultados do patrocínio ao clube Flamengo, 
no ano passado. "Foi nosso primeiro investimento de massa, e obtivemos um retorno de R$ 30 
milhões nos R$ 5 milhões que investimos", disse. 
 
 
Outra empresa destacada foi o Laboratório Sabin, de Brasília, criado há 26 anos pelas amigas 
Sandra Costa e Janete Vaz. Com faturamento de R$ 119 milhões ano passado e 900 
funcionários, pretende, até o fim do ano, expandir a sua atuação ao Estado de Minas Gerais. 
 
"Estamos avaliando uma possível aquisição", afirma Sandra Costa, sócia e fundadora da 
empresa. No ano passado, a empresa entrou nas áreas de vacinas e análise de água e 
alimentos. 
 



A empresária afirma que vem recusando muitas propostas para vender seu negócio nos 
últimos dez anos. "Estamos muito otimistas. Embora o mercado esteja em consolidação, 
acreditamos que ainda existe espaço para crescer", comentou Sandra. 
 
Governo 
 
Nas outras áreas que a Ernst & Young definiu como prioritárias, a governamental está prestes 
a ganhar impulso, com a abertura de um escritório em Brasília, o que deve ocorrer até o mês 
que vem. "O Brasil está em um momento importante e precisa se planejar a longo prazo e 
receberá um volume de investimentos considerável nos próximos 5 a 7 anos", justifica o 
presidente operacional da consultoria, que está de olho nas demandas do Programa de 
Aceleração de Crescimento, Copa do Mundo e Olimpíadas. "O Brasil deve receber por volta de 
R$ 100 bilhões em investimentos por conta dos eventos esportivos", avalia. 
 
Fonte: DCI, São Paulo, 10, 11 e 12 abr. 2010, Serviços, p. A9. 


