
CAPAemprego [ oportunidades

O ano de 2006 coroou o período de efervescên-

cia do setor financeiro nacional. No ano passa-

do, a Bovespa registrou o recorde de 26 empre-

sas que fizeram sua primeira oferta pública de
ações, ou IPO — uma forma de captar recur-

sos por meio de novos investidores. A disputa
entre os gigantes Bradesco e Itaú também agi-

tou O mercado. Os dois bancos protagonizaram três gran-
des operações em 2006: a compra das subsidiá-
rias da American Express pelo Bradesco, a aqui-
sição das operações do BankBoston no Brasil
pelo Itaú e a divisão da Credicard entre Citi-
bank e Itaú. Por último, as empresas nacionais
estão investindo cada vez mais dinheiro lá fo-
ra. "Mais de 70 empresas rumaram ao exterior
nos últimos três anos", diz José Roberto Men-
donça de Barros, sócio da MB Associados, de
São Paulo. Por trás de todas essas operações —
IPO, fusão e aquisição, e internacionalização
dos negócios — há um batalhão de profissio-
nais — gestores de fundos, analistas de merca-
do, auditores, profissionais de relação com in-
vestidores — que nunca foram tão valorizados
como agora. "Os salários estão elevados e as
oportunidades são muitas", diz Patrícia Epper-
lein, sócia da Mariaca, consultoria de recruta-
mento de executivos, em São Paulo.

Esse cenário deve se manter pelos próximos
anos. Para Sérgio Werlang, ex-diretor do Banco
Central e atual diretor do Itaú, o mercado de ca-
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pitais, cujo crescimento recente (medido, por
exemplo, pelo número do IPOs) é a principal
mola propulsora da efervescência do setor finan-
ceiro, tende a esquentar. "Muitas empresas mé-
dias e grandes entrarão no mercado. Principal-
mente se o país alcançar o grau de investimen-
to", diz Sérgio. Ele se refere à possibilidade de o
Brasil subir um nível na classificação conferida
pelas agências externas que fazem a análise de
risco para os países emergentes. Uma "nota" me-
lhor torna o país mais competitivo e dá ao Bra-
sil (e às companhias sediadas aqui) a possibili-
dade de captar recursos no exterior a um custo
mais baixo. O que, em última instância, signifi-
ca dizer mais empresas abrindo capital, novas
fusões e aquisições e mais companhias brazucas
indo para o exterior. Enfim, mais empregos.

UM MAR DE OPORTUNIDADES
De olho no crescimento do setor financeiro, as
escolas de negócio estão abrindo cursos para for-
mar uma mão-de-obra escassa. "Faltam profis-
sionais para suprir a demanda de empresas de
consultoria, auditoria, bancos e corretoras", diz
João Márcio de Souza, diretor de recrutamento
da consultoria Hays. O Ibmec São Paulo inicia
em abril um MBA com 20 meses de duração, pa-
ra formação de gestores e analistas de investimen-
tos. Independente da área — auditoria, consul-
toria ou banco —, o mercado está mais exigen-
te. "Além do conhecimento em finanças, o pro-
fissional precisa ter capacidade analítica, fazer
projeções futuras e dominar pelo menos dois



idiomas estrangeiros", diz Ivan Pricoli, coorde-
nador do MBA do íbmec. A escassez de profis-
sionais faz com que as empresas tenham de guer-
rear pelos melhores. "A todo instante alguém de
minha equipe é assediado por um headhunter
[caça talentos}. Isso gera um desgaste muito gran-
de", diz Daniel Maranhão, sócio da consultoria e
auditoria BDO Trevisan, de São Paulo. Em 2006,
a BDO contratou 170 consultores e auditores. E,
somente no mês passado, recrutou mais 30 pro-
fissionais por causa da demanda por serviços de
consultoria e auditoria.

Outra área que está em alta é a de relação com
investidores (RI). No ano passado, a Michael Pa-

ge, que faz recrutamento para média gerência,
em São Paulo, teve uma demanda 40% maior
em relação a 2005 por profissionais de RI. O ges-
tor de RI faz a comunicação financeira da em-
presa com acionistas e investidores em poten-
cial. Como o número de empresas de capital
aberto cresceu, muitas companhias tiveram de
estruturar esse departamento, antes inexistente.
Hoje, um profissional de RI ganha entre 12 000
e 30 000 reais. Na área de auditoria, os salários
estão 20% maiores, em relação a 2005. A expec-
tativa é que 2007 repita o sucesso de 2006. Ou
seja, a demanda por profissionais de finanças vai
continuar a todo vapor. 23
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Text Box
Fonte: Você S.A, ano 10, n. 2, p. 34-34, fev. 2007.




