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Antônio Cassio preside a Zurich na AL
A seguradora Zurich anunciou dois novos presidentes executivos (CEOs).
Assumirá o cargo de Seguros Gerais para a América Latina Antônio
Cassio dos Santos, sucedendo Peter Rebrin. Antônio Cassio foi
presidente da Mapfre Brasil, onde ocupou o cargo desde 2000. Na Zurich,
será responsável por impulsionar o crescimento na região. A seguradora
designou também o americano Michael Raney para o recém criado
posto de presidente executivo de Global Corporate América Latina.

● Às 8 horas, a FGV
divulga o IPC semanal.
● Às 10 horas sai a balança
comercial de abril.
● Às 11 h, nos Estados Unidos,
o mercado acompanha gastos
com construção e o índice
de atividade industrial.
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Resistentes
lutam para
não encolher
Com a consolidação no alto do
ranking definida, companhias
menores buscam parcerias

Não é fácil ser Davi em um cená-
rio dominado com folga por qua-
tro Golias. Gigantes, PwC, De-
loitte, Ernst & Young e KPMG
dominam o segmento e se alter-
nam para auditar os números das
grandes empresas. Se já é intensa
a briga para ficar logo abaixo
desse grupo de elite, conhecido
como Big Four, ainda mais dura
tem sido a vida das empresas de
auditoria de menor porte.

Vendo a disputa pelo quinto e
sexto lugares pegar fogo, elas
começam a se movimentar para
não encolher. Com a concorrên-
cia faturando duas ou até três
vezes mais, se preparam para
manter clientes e buscar fontes
alternativas de receita.

Essa é uma das estratégias da
tradicional Directa, que preten-
de apostar na terceirização de
serviços de contabilidade para
não ficar tão dependente das re-
ceitas com auditoria pura. A ati-
vidade, que em um passado re-
cente, respondeu por 70% dos
resultados, hoje gera 60%. O
objetivo é inverter a proporção.

“Nos próximos cinco anos,
nossa ideia é que auditoria gere
apenas 30% de nossa receita to-
tal”, diz o presidente da empre-
sa, Rubens Gelbcke.

Associada à PKF, a Directa
busca em uma das especialida-
des da parceira estrangeira —
serviços de consultoria para ho-
téis — uma boa oportunidade.

Com Copa, Olimpíadas e a
expectativa de que muitos negó-
cios irão acontecer no setor, as
empresas finalizam um acordo.
Por ele, a Directa poderá usar a
experiência da PFK e prospectar
clientes no segmento.

Outra empresa que sempre
gerou a maior parte de sua recei-
ta com auditoria pura — a UHY
Moreira —, também vê como ir-
reversível o fato de ter de am-
pliar o leque de atividades para
competir com as grandes em-
presas. Para acelerar essa estra-
tégia, acaba de fechar um acordo
de compra de uma fatia da Etae
auditores. Além de reforçar sua
presença no mercado paulista, a
operação diversifica a atuação
da UHY, explica Paulo Moreira,
que comanda a empresa. “Com a
aquisição, ficamos fortes em vá-
rias linhas de negócio, como au-

ditoria de segurança de Tecnolo-
gia da Informação e auditorias
fiscal, tributária e industrial. Es-
távamos concentradas em audi-
toria pura para instituições fi-
nanceiras e setores regulados”.

O que foi alinhavado como
acordo operacional — as empre-
sas continuam com vida inde-
pendente por enquanto — tem
tudo para se tornar uma fusão
em breve. Com ela, a UHY, que
espera vencer a licitação para
auditar Itaipu binacional nos
próximos dias, saltaria da 13ª
para 10ª posição entre as empre-
sas brasileiras do setor.

Colocação parecida pretende
ocupar a Directa, que tem entre
suas metas não ser adquirida
por um dos Golias do mercado.

“É uma questão de orgulho
profissional. Sou da resistên-
cia”, avisa Gelbcke. ■ L.F.

“Estávamos muito
concentrados no mercado
de auditoria pura a instituições
financeiras e entidades
reguladas. O novo negócio
nos deixa mais fortes em
outras linhas de negócios
e divide melhor as receitas”

Paulo Moreira
Fundador da
UHY Moreira
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