


POR LEA DE LUCA 

veu no Rio de Janeiro a maior parte 
dos seus 55 anos -, apesar de morar 
em São Paulo há mais de uma dé
cada. Principal executivo da Ernst 
& Young (E&Y) na América Lati
n a — é C E O do Brasil e da região 
há um ano -, Menegassi está mais 
do que otimista. As perspectivas pa
ra a E & Y no Brasil (onde a firma 
está desde 1959), segundo ele, são 
de um crescimento de mais de 20% 
neste ano fiscal - que termina em 
30 de junho próximo, obedecendo 
ao calendário da matriz, nos Esta
dos Unidos. 

"O Brasil é o mercado interna
cional mais importante para a Ernst 
& Young depois da China", diz. 
Não foi à toa que a E & Y , que é uma 
das quatro maiores firmas de audi
toria do mundo, comprou a brasi
leira Terco em outubro últ imo, ape
sar da crise americana, e em plena 
disputa eleitoral pela presidência no 
Brasil. 

Mas o executivo não deixa de 
apontar o que considera as três prin
cipais dificuldades que as empresas, 
nacionais ou estrangeiras, enfren
tam para fazer negócios aqui: além 
do crônico gargalo na infraestrutura 
e da pesada carga tributária brasilei
ra, nos últimos anos o crescimento 
acelerado da economia evidenciou 

também a falta de mão de obra es
pecializada. Quanto aos dois pri
meiros, os esforços para mitigação 
cabem exclusiva ou principalmen
te ao Estado; em relação ao último 
ponto, a iniciativa privada pode co
laborar, e a E & Y vem fazendo sua 
parte. "Anualmente, perdemos cer
ca de 700 dos nossos 3,5 mi l fun
cionários; como estamos crescendo 
20% ao ano, precisaríamos contra
tar cinco novos por dia. Mas não en

contramos gente disponível no mer
cado, por isso decidimos formar" e 
treinar", diz, referindo-se a uma in-
citativa lançada há três anos, a U n i 
versidade Corporativa E & Y . 

Leia a seguir os principais tre
chos da entrevista exclusiva concedi
da por Menegassi à Razão Contábil 
no começo de dezembro, quando o 
executivo falou das perspectivas para 

os negócios, da adoção das normas 
internacionais de contabilidade (co
nhecidas como IFRS, ou Internatio
nal Financial Reporting Standards) e 

da recente incorporação da Terco: 

Razão Contábil — Recentemente, 
vocês divulgaram os resultados 
de um estudo realizado em par
ceria com a BM&FBovespa e a 
AmCham, a Câmara de Comércio 
Americana, sobre empresas bra
sileiras com grande potencial de 
crescimento e intenção de abrir o 
capital na Bolsa. Qual o interesse 
da E & Y nesse mercado? 
Jorge Menegassi — Temos uma vi
são muito clara de que o empreende-
dorismo, o crescimento de empresas 
no Brasil, é muito importante nes
te momento, para o País e para nós. 
Nosso sucesso está muito vinculado 
ao sucesso dos novos negócios, prin
cipalmente os de empresas do mi-
ddle market - onde a Terco sempre 
teve posição importante, principal
mente em relação à abertura de ca
pital dessas empresas -, ou de gran
des companhias que querem crescer 
e partir para o exterior, por exem
plo. Esse é nosso principal foco. Mas 
percebemos que não havia nenhum 
mapeamento do potencial das mé
dias empresas. A BM&FBovespa e a 
Amcham tinham a mesma preocu
pação, então resolvemos nos unir e 
nos ajudar a estruturar esse mapea
mento. As empresas foram escolhidas 



pelo seu faturamento, número de 
funcionários, setores e localização 
geográfica (fora do eixo Rio-São Pau
lo). São empresas de diversos setores 
que caminhavam rumo à abertura de 
capital, com certo nível de governan
ça, mas ainda com lições de casa a fa
zer, embora algumas já contassem até 
com a participação de fundos de pri-
vate equity no seu negócio. 

RC- O que A E & Y vai fazer com 
os resultados? A ideia é oferecer 
serviços a essas empresas? 
JM — Não fizemos a pesquisa ape
nas para fins comerciais, mas é ób
vio que nos ajuda, o mapeamento 
é importante para explorar melhor 
esse mercado; nosso objetivo é aju
dar essas empresas a acelerar seu ca
minho rumo a melhores níveis de 
governança, a gerenciar melhor seus 
riscos, a transformar seus princípios 
de contabilidade, para que possam 
ser aceitos na hora de uma IPO (Ini-
tial Public Offer, o mesmo que oferta 

inicial de ações em inglês), a ter mais 

capacidade para competir. 

RC— Como anda o nível de gover
nança e compliance das empresas 
brasileiras e como a E & Y pode 
ajudar a melhorar? 
JM — Obviamente que as grandes 
estão mais bem preparadas, apren
deram a gerenciar melhor seus ris
cos, muitas têm comitês de audi
toria funcionando, um nível de 
governança muito melhor do que há 
dez anos. Mas, se formos olhar pa
ra a maioria das empresas que estão 
surgindo, vamos encontrar à frente 
delas gente que teve uma boa ideia, 
criou um bom produto, um nicho 
de mercado, desenvolveu um site na 
internet, criou uma gestão de negó
cios, e a partir dessa visão técnica 
teve um sonho e criou uma organi
zação. Mas os empreendedores não 
têm a governança como foco, não 
entendem a fundo os mecanismos 
do mercado financeiro, não sabem 

como acessar recursos da melhor 
maneira. Nosso papel é ajudar es
sas empresas a definir um modelo 
de governança, a desenvolver uma 
cadeia de suprimentos mais eficien
te, a desenvolver planos de investi
mento - afinal, quando a empresa 
começa a crescer, quer acessar ou
tros mercados no Brasil e em outros 
países; e ajudá-las a obter recursos, 
a usar melhor nosso sistema tributá
rio, que é muito complexo, é preciso 
ter uma matriz de impostos que seja 
eficiente, não pagar mais nem me
nos. Ou seja, dar consultoria em go
vernança e eficiência (em gestão de 
impostos e acesso a recursos). Mas, 
claro, tem também a parte de audi
toria em si, podemos ajudá-las a pre
parar demonstrações financeiras. 

RC—A E & Y atende à maioria dos 
clientes em todas essas áreas? 
JM — Por lei, quando fazemos audi
toria, não podemos atender o mes
mo cliente em outras áreas, para 
manter a independência. Veja bem, 
a maior parte dos nossos 3,4 mi l 
clientes são médias empresas, não 
há mais que 500 empresas de capi
tal aberto no Brasil, e destas apenas 
umas cem são realmente grandes 
grupos. Para as do middle market, 
temos a oportunidade de oferecer 
todos os serviços de consultoria, já 
que elas são mais carentes, têm mais 
necessidade do que as grandes. 

RC- Dos serviços que vocês pres
tam hoje para seus clientes, quais 
estão crescendo mais? 
JM — Na parte de auditoria, a im
plantação do IFRS nos últimos três 
anos gerou uma demanda adicio
nal de serviços muito importante pa
ra nós, porque implantar esse padrão 



envolve vários departamentos de to
da a organização, não se trata sim
plesmente de mudar procedimentos 
contábeis, é preciso mudar processos. 
Outra área que está crescendo agora é 
a que chamamos de advisory. O for
te crescimento econômico que o Pa
ís vem experimentando recentemen
te, e a consequente necessidade de as 
empresas acompanharem esse cresci
mento, nos levou a reconstruir a área 
- que havíamos vendido em 1999, co
mo também fizeram a K P M G e a Pri-
ce. Mas a área de consultoria de ho
je é diferente daquela que tínhamos 
até 1999, que era basicamente para 
implantação de sistemas. Hoje esta
mos trabalhando na implantação de 
processos. Se a empresa quer ter uma 
melhor gestão financeira, ajudamos a 
melhorar a eficiência, o que pode sig
nificar desde a implantação de um no
vo sistema de informações até o pro
cesso em si, estruturando uma melhor 
e mais barata captação de recursos, 
por exemplo. Se a área de consultoria 
pode ser dividida em três -, implanta
ção, transformação e estratégia -, po
demos dizer que atualmente estamos 
atuando na de transformação. Isso in
clui as relações entre empresas e con
sumidores, a cadeia de suprimentos e 
a gestão de governança e financeira, 
por exemplo. 

RC — Há algum setor mais avan
çado ou mais problemático no 
Brasil neste momento? 
JM — Temos demanda por parte de 
empresas de todos os segmentos. A l 
guns setores, como o mercado finan
ceiro, já estão bem preparados (mas 
as mudanças trazidas por Basileia 
também implicam transformações 
internas e requerem consultoria). 
Mas eu diria que as áreas de varejo/ 

consumo, energia e infraestrutura 
são três das que hoje têm grande ne
cessidade do tipo de serviço que pres
tamos. E, especificamente na área de 
auditoria, a demanda continua, tem 
empresas atrasadas na adoção do 
IFRS — até os reguladores estão atra
sados, há dúvidas ainda sobre como 
aplicar algumas regras no setor imo
biliário e na área de concessões, por 
exemplo. São definições fundamen
tais, estruturais, com forte impacto 
nos negócios das empresas desses se
tores, que suscitaram discussões mais 
demoradas. O Brasil foi muito ambi
cioso no projeto de adoção das regras 
contábeis internacionais, mas era ne

cessário, e é irreversível. Para um pa
ís com necessidade de crescer rapida
mente e ser global, a aderência a uma 
linguagem contábil internacional é 
importantíssima. 

RC — Mas, no caso de empresas 
que estão fora desses setores espe
cificamente, para os quais ainda 
faltam esclarecimentos e regras, 
também há atraso? Por quê? 
JM- A maioria das grandes empre
sas está bem adiantada, nós sem
pre aconselhamos nossos clientes a 
se antecipar, quanto antes melhor. 
Mas o fato é que algumas apostaram 
até o último minuto que a regra se
ria adiada (de fato foi, por nove meses 
— a princípio os balanços trimestrais a 

partir de março, relativos ao primeiro 
trimestre deste ano — deveriam ser pu
blicados em IFRS; depois a regra mu
dou e passou a ser obrigatória apenas 
para os balanços anuais). Mas a ver

dade é que a grande maioria sofre da 
falta de mão de obra. Já treinamos 
mais de três mil profissionais nos úl
timos dois anos aqui, fazemos isso de 
forma institucional, para tentar aju
dar, não somos uma empresa de trei
namento. .. e já lançamos dois livros, 
que foram um sucesso de vendas. 
Não ganhamos dinheiro com isso. E 
agora montamos uma demonstração 
financeira modelo, com uma empre
sa fictícia - uma publicação ilustra

tiva que auxilia as companhias na 
preparação de demonstrações finan
ceiras, considerando a adoção inicial 
dos novos pronunciamentos contá
beis (CPCs) no Brasil. Também lan
çamos um sumário que analisa as 
novidades que os C P C s trazem em 
relação ao antigo padrão brasileiro, 
conhecido como B R G A A P , e as d i 
ferenças entre esses pronunciamentos 
e as normas do IFRS. O outro pro
blema enfrentado pelas companhias 
neste processo de transição é uma 
questão cultural. Não dá para falar 
a língua do IFRS com o B R G A A P 
na cabeça, muita gente mais questio
na os conceitos do que efetivamente 
tenta entendê-los e implantá-los. Boa 
parte da dificuldade é esta, é preciso 



jogar fora conceitos antigos para dar 
lugar aos novos. É preciso trocar o 
chip... E é preciso treinar os nossos 
funcionários também. 

RC — Mas não e só por aqui que 
existem atrasos e resistência. Os 
EUA, por exemplo, a maior eco
nomia mundial, ao adiar a ado
ção para 2016, não estariam atra
sando a globalização do IFRS no 
mundo também? 

JM — Realmente, esta é uma grande 
discussão, embora esteja certo que é 
preciso, resta saber quando. O que 
acontece agora é que esta questão não 
estão na lista de prioridades dos E U A 
— no topo da agenda deles hoje está su
perar a crise, equacionar custos, con
quistar novos mercados, gerar empre
gos. Eles também estão questionando 

empresas americanas a gastar tempo e 
dinheiro com isso. E ainda tem outro 
fator: adotar o IFRS pode mudar os 
resultados, é preciso explicar ao mer
cado, pode afetar a distribuição de 
dividendos. 

RC— E a fusão com a Terco, como 
está? Os clientes aceitaram bem a 
novidade? 
JM — Estamos juntos há pouco mais 
de 60 dias, esta primeira fase traz mui
tos desafios. Esta é a fase da integra
ção de pessoas. Por sorte, não tivemos 
como objetivo aumentar a eficiência 
operacional nem cortar custos, en
tão começamos com pessoas faltan
do, não sobrando — no primeiro dia 
depois da fusão, tínhamos nada me
nos do que 300 vagas. Estamos cres
cendo acima de 20% hoje, a deman-

a concisão das regras, a norma contá
bil americana tem 36 mil páginas e o 
IFRS tem 3 mil... e olha que o IFRS é 
muito mais parecido com a contabili
dade americana do que com a nossa, 
por exemplo. Mas, mesmo que não 
seja obrigatório, as grandes empresas 
americanas globais entendem e já pra
ticam IFRS nos países onde atuam e 
continuam publicando balanços em 
U S G A A P para consumo interno nos 
E U A . E o órgão regulador americano 
aceita balanços de empresas estran
geiras em IFRS. Mas, por enquan
to, eles não querem obrigar todas as 

da aquecida facilita a integração. Tem 
lugar para todos. Há desafios de trei
namento, de solução de espaço físico. 
Mas os clientes receberam bem. Tive
mos uma perda marginal, menos de 
1%. Em compensação, recuperamos 
alguns clientes que havíamos perdi
do antes da integração, porque o mer
cado viu essa nova organização co
mo uma organização mais forte, mais 
completa. Mas são duas culturas ten
tando criar uma nova, queremos criar 
um novo modelo de negócio. Cla
ro que temos de seguir procedimen-
tos-padrão da E & Y global, mas em 

relação a atendimento e a modelo de 
negócio, queremos incorporar o me
lhor de cada uma das empresas. 

RC — Como é o relacionamento 
com a matriz? O que é preciso re
plicar aqui e até onde vocês po
dem criar? 
JM - Nos orgulhamos de ser a em
presa mais globalizada entre as Big 4 
(além da E & Y , o grupo é composto 
pela PricewaterhouseCoopers, De-
loitte e K P M G ) . Seguimos diretrizes 
e estratégias globais — a E & Y vê os 
mercados emergentes como um im
perativo estratégico, a aquisição da 
Terco faz parte dessa estratégia. E os 
grandes investimentos da matriz es
tão nos Bric (Brasil, Rússia, índia e 
China) - primeiro na China, depois 
no Brasil, o que nos favorece muito. 
Fazemos gestão de clientes global
mente - o sócio da E & Y que atende 
à Telefonica na Espanha tem poder 
sobre as equipes de atendimento de 
todas as filiais da empresa no mun
do, por exemplo. Acreditamos que 
atuando globalmente oferecemos 
maior qualidade e um atendimento 
mais uniforme, acreditamos que este 
é um diferencial. 

RC— Mas já que o Brasil é tão im
portante para a estratégia global, a 
E & Y Terco é ouvida pela matriz? 
JM — Sim, frequentemente. Por 
exemplo: o risco de auditar uma em
presa local é diferente do de audi
tar uma empresa global. Depois de 
dois anos discutindo a necessidade 
ou não de adotarmos metodologias 
diferentes nestes dois casos, um ano 
atrás a matriz decidiu criar uma me
todologia de auditoria específica pa
ra mercados emergentes, e a unidade 
brasileira deu várias contribuições. 



A habilidade desenvolvida pela E & Y 
mundial de trabalhar com empreen
dedores locais tem nos ajudado a de
senvolver produtos e soluções espe
cíficas para determinados mercados, 
e nós do Brasil temos contribuído 
muito também para isso. Resumin
do: ao sermos mais globais, obede
cermos mais a matriz, podemos ter 
menos liberdade; mas achamos que é 
isso que os clientes querem. Os clien
tes globais gostam de serem atendi
dos de forma uniforme em qualquer 
país do mundo, e os clientes locais 
se beneficiam da consultoria com 
expertise mundial, pois é preciso 
aprender a como lidar com compe
tidores globais também. 

RC — Na opinião da E & Y Terco, 
quais os principais riscos para os 
negócios no Brasil em 2011? 
JM — Questões ligadas à educação, 
infraestrutura e impostos. Hoje, 
não temos quantidade suficiente de 
engenheiros para atender à demanda 
no Brasil, por exemplo. As empresas 
estão importando mão de obra. Até 
aqui na E & Y Terco estamos fazen
do isso, trazendo profissionais da Ar
gentina, por exemplo. Então, na ho
ra de lançar um novo negócio, ou de 
pensar em expansão, é preciso medir 
com cuidado os riscos da localização 
geográfica, por exemplo — dependen
do do lugar, o problema (falta de pro
fissionais qualificados) piora. É preci
so formar e treinar mão de obra. Isso 
se tornou estratégico para a E & Y 
no Brasil. Há três anos, montamos 
uma universidade corporativa, com 
reitor profissional e tudo. Perdemos 
700 funcionários por ano, a maioria 
sai ganhando 50% a mais, não po
demos aumentar nossa folha de salá
rios em 50% de uma vez. Portanto, 

a saída é contratar novos, precisaría
mos contratar cinco pessoas por dia, 
e treinar essas pessoas. Contratamos 
600 trainees por ano, por exemplo, 
muitos saídos da nossa universidade. 
Formação virou core business aqui. 
Ter mão de obra disponível virou 
fator crítico de decisão. O segundo 
problema é a carga tributária brasi
leira, sua complexidade. Quando 
uma empresa faz um projeto, precisa 
calcular esse risco, o fato de escolher 
um lugar ao lado do mercado consu
midor não necessariamente garante 
vantagem competitiva. Onde a em
presa está e como distribui a produ
ção pode limitar os ganhos e a efi
ciência, e vice-versa. Chamamos isso 
de logística tributária, a combina
ção de logística com a incidência de 
impostos. E o terceiro problema é a 
questão da infraestrutura. É preciso 
avaliar o potencial de crescimento da 
infraestrutura de um lugar, não só 
a capacidade atual. O interesse pelo 
País cresceu muito, a China tem fei
to novos investimentos no Brasil nos 
últimos seis meses. Acabo de voltar 
de uma viagem à China e vi isso de 
perto, eles estão preocupados com 
esses três fatores. 

RC — E para o Brasil, quais são 
suas expectativas? 
JM — Nossa esperança é de que há 
boas chances de continuar crescen
do a um ritmo acelerado nos próxi
mos anos. Temos a Copa do M u n 
do, depois os Jogos Olímpicos, os 
investimentos para exploração da 
área do pré-sal... Temos uma mi
gração muito importante de classes 
sociais, cada vez mais brasileiros en
tram para o mercado consumidor. 
Temos estabilidade econômica e 
política. Enfim, o horizonte é muito 

favorável para os próximos cinco 
anos. Temos muito o que avançar 
na área de impostos, que precisam 
ser simplificados, por exemplo - e se 
isso acontecer nos próximos cinco 
anos, vai acelerar ainda mais o cres
cimento. Vimos recentemente que 
nem com os acalorados debates po
líticos na fase pré-eleitoral tivemos 
problemas, os investidores estran
geiros nem se incomodaram com 
isso. A própria E & Y fez o investi
mento (a compra da Terco) em meio 
ao processo eleitoral. Para o nosso 
negócio, o reflexo desse crescimento 
— a grande quantidade de empresas 
brasileiras querendo ir para o exte
rior e estrangeiras querendo entrar 
no Brasil — é muito favorável. Es
tamos em uma espiral, num círcu
lo virtuoso. Nossa visão de futuro é 
muito positiva. E quando as pessoas 
estão otimistas, as coisas caminham 
melhor, as empresas perdem o me
do de investir. Até as que não que
riam abrir o capital já estão pensan
do nisso. Estamos vendo um Brasil 
diferente, finalmente. 

Text Box
Fonte: Razão Contábil, São Paulo, ano 7, n. 80, p. 6-13, dez. 2010.




