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Consultoria Transação eleva receita anual em 50%, para R$ 90 milhões

Mazars compra Domínio e
dá início a série de fusões

ANA PAULA PAIVA/VALOR

Eduardo Cabrera, presidente da Mazars no Brasil: “Estamos negociando aquisição de mais duas empresas”

Fernando Torres
De São Paulo

A empresa de auditoria e con-
sultoria internacional Mazars co -
meça a pôr em prática seu agres-
sivo plano de crescimento no
país, com o anúncio previsto pa-
ra hoje da aquisição da Domínio
Assessores, empresa de terceiri-
zação de serviços sediada no Rio
e com faturamento projetado
para algo próximo de R$ 30 mi-
lhões em 2013.

Com a transação, a receita
anual da Mazars no Brasil deve
crescer 50%, para R$ 90 milhões,
ante os atuais R$ 60 milhões di-
vulgados no início de novembro.

O valor da transação não foi re-
velado, mas segundo fontes do
mercado os negócios do setor cos-
tumam oscilar em torno de uma
vez o valor da receita e o preço não
deve ter ficado longe disso.

De acordo com Eduardo Ca-
brera, presidente da Mazars no
Brasil, a aquisição é a primeira da
firma no país e faz parte do plano
de alcançar um faturamento de
R$ 150 milhões em três anos no
mercado local, conforme o Va l o r
havia informado em novembro.
“Estamos negociando com mais
duas empresas”, adiantou o exe-
cutivo. Um dos alvos cobiçados
também é da área de terceiriza-
ção, como a Domínio, e o outro é
de auditoria e consultoria. “Já es-
tamos fazendo a avaliação de
uma delas e podemos ter novida-
des em março”, afirmou.

Segundo a Mazars, a aquisição
realizada a coloca como quarta
colocada no mercado brasileiro
de terceirização de serviços da

área de contabilidade societária,
fiscal, além de processos financei-
ros e de folha de pagamento. As
líderes são PwC, Deloitte e Grant
Thornton (GT), sendo que a Ma-
zars espera disputar o terceiro lu-
gar com a GT no ano que vem.

A Domínio tem 330 funcioná-
rios, que somados aos da Mazars
formarão uma empresa com cer-
ca de 850 colaboradores, sendo
400 no Rio de Janeiro.

Em seu site, a empresa adquiri-
da informa, como alguns de seus
clientes, diversas empresas ame-
ricanas e norueguesas da área de
óleo e gás e também uma lista de
companhias aéreas estrangeiras,
como American Airlines e British
Airlines.

Já a Mazars faz terceirização de
serviços para companhias como
Burger King, S A P, Nike e Ameri -
can Express.

A Mazars tinha 16 sócios antes
da transação e vai agregar mais
quatro vindos da nova parceira,
de acordo com Cabrera, que re-
velou que a negociação com os
controladores da Domínio du-
rou um ano para ser fechada.

Em comunicado, o diretor e
fundador da Domínio, Antonio
Carlos Azeredo, destacou que o
negócio com a Mazars aumenta o
leque de serviços que poderá
ofertar aos clientes atuais.

Antes da aquisição, o serviço de
terceirização de contabilidade re-
presentava 50% do faturamento

da Mazars no Brasil, enquanto a
área de auditoria respondia por
30% e a de consultoria, por 20%.
De imediato, portanto, pode se
estimar que a fatia de terceiriza-
ção de serviços deve saltar para
dois terços da operação, reduzin-
do o peso da auditoria para 18%.

A Mazars reconhece que dispu-
tar o mercado de auditoria com as
quatro grandes — PwC, Deloitte,
EY e KPMG— é uma tarefa difícil, o
que não significa que tenha desis-
tido de se apresentar como opção.

Hoje a base de clientes de audi-
toria da Mazars é composta majo-
ritariamente por companhias
abertas internacionais auditadas
pela empresa global, que tem ori-
gem francesa, mas sede na Bélgica.

Qantas elimina
mil empregos e
congela salários
Av i a ç ã o
Paul J Davies
Financial Times, de Hong Kong

A empresa aérea australiana
Qantas vai demitir mil funcioná-
rios, congelar salários e as bonifi-
cações de executivos, incluindo os
do CEO e membros do conselho de
administração. A empresa faz os
ajustes enquanto reclama da com-
petição imposta pela Virgin Aus-
tralia que considera injusta.

A Qantas alertou ontem que te-
rá prejuízo antes de impostos de
250 milhões a 300 milhões de dó-
lares australianos (US$ 226 mi-
lhões a US$ 270 milhões) no pri-
meiro semestre de 2014. A empre-
sa diz que o aumento da capacida-
de doméstica, os custos mais altos
dos combustíveis e a demanda fra-
ca estão afetando o desempenho
operacional.

Analistas estão prevendo prejuí-
zo antes dos impostos de 74 mi-
lhões de dólares australianos para
o período de seis meses em 2014,
enquanto que no mesmo período
deste ano a companhia teve um lu-
cro de 223 milhões de dólares aus-
tralianos.

Alan Joyce, diretor-presidente
da Qantas, chegou ontem perto de
exigir ajuda direta do governo aus-
traliano, ao anunciar o programa
de três anos para a redução dos
custos em 2 bilhões de dólares aus-
tralianos. Mas não deixou de atirar
contra a concorrência, que consi-
dera injusta.

“Desde o começo de 2012 está
havendo uma distorção sem pre-
cedentes do mercado doméstico
australiano, com a estratégia da

Virgin Australia de buscar o con-
trole majoritário e o apoio finan-
ceiro maciço de companhias aé-
reas estrangeiras controladas por
governos”, disse Joyce. “O capital
soberano externo está sendo usa-
do para financiar aumentos da ca-
pacidade doméstica, com profun-
das implicações para o futuro da
aviação australiana”.

A dona da Virgin Australia é
controlada em cerca de 20% pela
Singapore Airlines, 20% pela Air
New Zealand e 20% pela Etihad
Airways — cada uma dessas em-
presas sustentadas por recursos de
seus respectivos governos.

Esses acionistas governamen-
tais injetaram 300 milhões de dó-
lares australianos nos negócios
australianos em novembro, para
crescer mais no país, o que segun-
do Joyce é uma medida para “en -
fraquecer a Qantas”.

“A desigualdade de condições
de concorrência na aviação austra-
liana está aumentando ainda
mais. Não podemos ficar parados
nessas circunstâncias extraordiná-
rias, e não ficaremos”, acrescentou
Alan Joyce. Sir Richard Branson,
presidente da Virgin, rebateu os
executivos da Qantas em seu blog
nesta semana, afirmando que se a
empresa fosse “mais bem adminis-
t r a d a”, não estaria em uma “em -
brulhada financeira”.

Enquanto a concorrente atrai
capital privado externo, a Qantas
enfrenta restrições impostas aos
seus negócios por limites impos-
tos na sua privatização. A lei, bati-
zada de Qantas Sale Act, restringe
o controle estrangeiro sobre a
companhia, o que tem limitado
seu acesso a capital novo.
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Text Box
Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 6, 7 e 8 dez 2013, Empresas, p. B10.




