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Com a crise, brasileiros que trabalhavam lá fora e até profissionais estrangeiros buscam 
emprego no Brasil  
 
Com o agravamento da crise financeira nos mercados internacionais, o Brasil torna-se um 
mercado cada vez mais atraente para executivos que atuam no exterior. As consultorias e 
empresas de headhunting (contratação de executivos) brasileiras afirmam que, nas últimas 
quatro semanas, o número de executivos de fora do País tanto brasileiros quanto estrangeiros 
que demonstram interesse no mercado interno está até oito vezes maior do que a média. 
 
“Pessoas que perderam seus postos, ou que viram sua remuneração diminuir muito por causa 
da queda no número de negócios, começaram a entrar em contato ativamente conosco para 
sondar oportunidades no Brasil”, diz o sócio diretor da Korn/Ferry, Jorge Maluf, responsável 
pela área de serviços financeiros. “Se eu recebia um contato por mês, era muito. Com a crise, 
já são pelo menos dois por semana.” 
 
Em agosto, 342 mil pessoas perderam o emprego nos Estados Unidos, segundo o 
Departamento do Emprego americano. É um número 25% maior do que no mesmo período do 
ano anterior. E os cortes que ocorrem desde o ano passado atingem desde os postos 
operacionais até os grandes executivos, como a CFO do Morgan Stanley, Zoe Cruz, demitida 
três semanas após ser apontada como a sucessora do presidente John Mack, ou Sallie L. 
Krawcheck, uma das diretoras globais do Citigroup. 
 
Com o aquecimento do mercado nacional e o longo período de desvalorização do dólar, a 
remuneração dada aos executivos brasileiros se equiparou aos valores oferecidos aos 
executivos americanos e europeus. “Para os expatriados, se torna menos compensador estar lá 
fora, e, para os estrangeiros, o Brasil surgiu como o mercado que não foi atingido pela crise”, 
diz o sócio da consultoria Fesa, Denys Monteiro. “Além disso, o País tem várias obras e 
projetos em andamento, é aqui que as coisas estão acontecendo. Em um momento de crise, 
você corre para onde há chance de continuar andando.” 
 
Um ranking divulgado pela Conferência das Nações Unidas para o Comércio e o 
Desenvolvimento (Unctad) coloca o Brasil como 4º maior destino de investimentos 
estrangeiros entre os emergentes, atrás de China, Hong Kong e Rússia. Foram US$ 34 bilhões 
recebidos, e a previsão é que o patamar se mantenha na casa dos US$ 30 bilhões ainda pelos 
próximos anos. 
 
Monteiro não acredita, no entanto, que vá ocorrer um êxodo de executivos americanos e 
europeus para o Brasil. “Ainda é cedo para avaliar as conseqüências dessa crise. Além disso, 
em alguns setores havia muita dificuldade de se encontrar mão-de-obra no mercado interno, 
portanto, há bastante espaço tanto para brasileiros quanto para estrangeiros.” 
 
Dentro do País, o impacto da crise americana ainda é pequeno. Maluf, da Korn/Ferry, afirma 
que algumas empresas pediram apenas para “segurar” um pouco as contratações. “Não vamos 
viver a pujança dos últimos dois anos em contratações, mas a queda não deve ser brusca.” 
 
“Alguns setores continuam acelerados na busca de executivos, como o agronegócio”, afirma 
Luiz Alberto Panelli, da Panelli Mota Cabrera e Associados. “Mesmo as empresas estrangeiras 
continuam contratando. Porém, só daqui a três ou quatro meses será mais fácil ver se a crise 
teve impacto ou passou sem nos afetar.” 
 
Ele diz, no entanto, que se a intenção do executivo era partir para a carreira internacional, 
pode ser melhor refletir. “A situação no Brasil está favorável. Ele deve ir para fora se isso faz 
parte de seu plano de carreira, a oferta for muito boa e ele tiver um contrato que garanta 
algumas proteções.” 
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