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O mercado de auditoria e conta-
bilidade nunca esteve tão agitado.
Uma onda de fusões que atingiu
de frente Terco e a antiga Trevisan
— absorvidas por Ernst & Young e
KPMG, duas das quatro maiores
do ramo —, ampliou a concentra-
ção e acirrou a disputa pela quinta
posição no segmento. Não é pou-
ca coisa. Estar logo abaixo das gi-
gantes do setor significa ser a op-
ção natural das pequenas e mé-
dias empresas. Pouco auditada no
país, essa massa de clientes é cada
vez mais desejada.

A luta para ser a maior entre
as menores tem três candidatas:
BDO RCS, Grant Thornton e
Baker Tilly Brasil.

À frente das operações da BDO
após o acordo entre o então par-
ceiro da bandeira no país com a
KPMG, Raul Correa da Silva quer
aproveitar o bom momento do
Brasil e a experiência no atendi-
mento às pequenas e médias para
sair na frente. Com a expectativa
de fechar 2011 com faturamento
de R$ 45 milhões, a nova empre-
sa quer dobrar de tamanho em
dois anos. Sabe, porém, que para
isso terá de ganhar espaço entre
empresas de capital aberto. E
pode ir às compras. Uma opção é
adquirir uma concorrente de
menor porte com um punhado
de clientes listados na bolsa em
sua carteira. “Estamos abertos à
possibilidade de fusões”, diz
Correa da Silva. “Desde que do
outro lado estejam empresas com
valores e culturas similares às do
nosso time, pois isso não dificul-
taria a integração.”

Um trunfo que pode beneficiar
a empresa na briga pela quinta
posição é o fato de a BDO interna-
cional enxergar o país como um
mercado estratégico. Quer man-
ter por aqui a mesma colocação
que tem no ranking global. Le-
vantamento da empresa mostra
que a rede foi a que mais cresceu
entre as cinco maiores firmas de
auditoria e consultoria interna-
cionais. Um avanço de 5% em re-
ceita em 2010, com destaque para
uma alta de 60% na China.

Volta por cima
Recuperar parte do terreno per-
dido desde que sua parceria local
— a Terco — associou-se à Ernst
& Young, em agosto, é a principal
estratégia da Grant Thornton no
Brasil. A empresa, que após o fim
da união se juntou à Pryor, espe-
cializada em contabilidade e ter-
ceirização, não pretende fazer
novas parcerias. A aposta do mo-
mento é buscar, entre empresas
insatisfeitas com a concentração
do mercado, novos clientes em
auditoria, explica o sócio Laércio
Ros Soto Jr. “O plano inicial era
fechar o ano com quinze clientes
de auditoria entre empresas de
capital aberto. Mas o número
pode ser superado. Já temos qua-
tro garantidas e outras dez pro-
postas em aberto”, comemora.

Para conseguir auditar mais
balanços de companhias com
ações na bolsa, a Grant Thornton
manteve parte da equipe que,
ainda sob a bandeira da Terco,
participou ativamente de diver-
sas aberturas de capital realiza-
das antes da crise. A casa segu-
rou executivos que estiveram à
frente das ofertas da Amil, Le Lis
Blanc e do banco Sofisa.

Outro segmento em que pre-
tende atuar com destaque é o de
due diligenge, serviço de checa-
gem de dados ao qual é submeti-
da uma empresa que se prepara
para ser vendida. Com o merca-
do doméstico de fusões em alta,
a Grant Thornton foi contratada
para 25 operações desse tipo
desde outubro.

Também atenta a esse nicho
está a Baker Tilly, bastante requi-
sitada por intermediários de ope-
ração de compra e venda de em-
presas em busca do serviço de
avaliação de ativos. Associada à
oitava maior rede de auditoria do
mundo, a empresa se fundiu no
país à pequena Villas Rodil no fi-
nal do ano. E corre por fora para
ficar entre a quinta e sexta posi-
ções do ranking. Para dobrar de
tamanho até 2012, a Baker busca
novas fusões. “Tenho viajado o
país todo em busca de parceiros.
Pretendo concretizar alguns ne-
gócios em breve”, diz seu presi-
dente, Osvaldo Nieto. ■

Fusões acirram disputa
por auditoria de pequena
e média empresa
Recente movimento de consolidação amplia concentração, mas deixa em aberta a
briga para saber qual será a quinta colocada do segmento, atrás apenas das Big Four

A nova BDO sai na
frente, porém Grant
Thornthon e Baker
Tilly Brasil dizem
estar no páreo para
auditar e prestar
serviços às empresas
de menor porte

Barreira de entrada

Tamanho é documento. A expressão
parece feita sob medida para
empresas de auditoria. Quanto
menor, mais reduzidas são as
chances de competir por grandes
clientes em um segmento cada
vez mais concentrado. Escolha
de mercado, dizem em coro as
Big Four. Pode ser. O fato é que as
menores reclamam da existência
de uma espécie de cláusula de
barreira. Ela é imposta, alegam
as firmas de menor porte,
principalmente por bancos de
investimento que participam
de ofertas de ações.
“É relativamente comum que
empresas menores sejam nossos
clientes. Quando começam a
crescer e se preparar para abrir
o capital, porém, acabam sendo
levadas a uma das quatro grandes
pelo intermediários da oferta”,
lamenta Rubens Gelbcke, à
frente da Directa Auditores.
Paulo Moreira, da UHY Moreira,
diz que limitações também são
impostas em editais de licitação
de auditoria. “Há bancos menores
que impõem cláusulas que
restringem a participação de
firmas menores. Exigem que já
tenham auditado um dos dez
maiores bancos”, exemplifica.

Empresas menores encontram
dificuldades para concorrer

Agora sob o comando
de Raul Correa da Silva,
BDO quer se firmar
como opção às Big Four
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