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A VOLTA
DOS
GOLDEN
BOYS
O tempo dos executivos de bancos de
investimento e seus salários milionários
parecia ter passado — mas poucos meses
depois da crise eles voltam a ser as
estrelas do mercado financeiro do país
GIULIANA NAPOLITANO

inheiro e inveja sempre andaram
juntos. Independentemente do
país ou da época, os ricos tive-
ram, em diferentes medidas, o

poder de despertar a cobiça alheia. No
Brasil, poucas categorias provocaram
tantos olhares e comentários invejosos
nos últimos anos do que os profissionais
de bancos de investimento — aqueles
que se dedicam ao ofício de preparar
ofertas de ações e organizar fusões de
companhias, entre outras operações no
mercado de capitais. Em 2007 — ano
em que houve 64 aberturas de capital na
Bovespa —, os bônus da alta cúpula dos
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principais bancos de investimento no
Brasil passaram de 4 milhões de reais
por cabeça, podendo chegar a 5 milhões
em alguns casos. (A menos que você
seja o presidente de uma grande empre-
sa, é melhor nem parar para pensar quan-
tos anos de seu salário isso significa.) A
crise financeira mundial mudou radical-
mente o cenário e, no fim de 2008, de-
zenas desses profissionais foram demi-
tidos —na pior das hipóteses. Ou viram
os bônus minguar, na melhor delas. Para
os mortais comuns, a sensação — e, por
que não, a torcida—era de que a época
de ganhos milionários e constantemente



em alta dessa turma tinha ficado para
trás. Não ficou. Os "garotos de ouro"
estão de volta.

Nos últimos três meses, os bancos de
investimento começaram a contratar no
Brasil para aproveitar as oportunidades
criadas pela recuperação econômica.
Uma pesquisa feita por EXAME com as
principais instituições desse setor mostra
que cerca de 80 vagas foram abertas de
maio para cá — 60% delas para execu-
tivos sêniores, como diretores e vice-
presidentes. Por enquanto, pouco mais
da metade foi preenchida. "Ainda esta-
mos longe do boom de contratações de
2007, mas está claro que o mercado me-
lhorou e entrou numa nova fase", diz
Jorge Maluf Filho, sócio especializado
em finanças da consultoria de recruta-
mento de altos executivos Korn Ferry
International. Os bancos na linha de fren-
te das contratações são os estrangeiros
que estão montando ou refazendo suas
operações no país, como Barclays,
Deutsche e Goldman Sachs. "Estamos
na fase final da estruturação da corretora
no país, vamos começar a atender os
clientes no fim de setembro", diz Rodri-
go Carvalho, de 32 anos, que saiu do
Citi em maio para ser um dos vice-pre-
sidentes do Goldman e atuar na mesa de
operações da corretora.

Tão impressionante quanto a rápida
volta das contratações é a manutenção,
na maior parte dos bancos, da generosa
política salarial. Até a prática de garantir
um bônus mínimo para recém-contrata-
dos, embora menos freqüente, continua
existindo. "Vi diretores recebendo pro-
postas para ganhar 3 milhões de dólares
por ano, com garantia de dois anos", diz
um executivo de banco. "Tenho quatro
vagas abertas e não consigo preenchê-las
porque não chego aos valores que os
profissionais esperam receber", diz o
presidente de uma instituição estrangei-
ra em São Paulo. Comenta-se que até o
Citi—sob os holofotes nos Estados Uni-
dos depois de receber uma ajuda de 45
bilhões de dólares do governo americano
— esteja para concluir um pacote de re-
tenção para os profissionais de seu ban-
co de investimento no Brasil. Como os
bancos estão fazendo menos negócios,
o mais provável é que as remunerações
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no setor neste ano fiquem abaixo das
registradas nos anos áureos de 2006 e
2007. Ainda assim, seguir carreira num
banco de investimento continua sendo
uma opção muito atraente. Estimativas
de mercado apontam que o salário médio
de um diretor com mais de cinco anos
de experiência esteja na casa dos 40 000
reais por mês — e espera-se que o valor
mais que dobre quando forem pagos os
bônus anuais relativos a 2009.

UMA MUDANÇA QUE AINDA pode ocor-
rer nos bônus que serão distribuídos no
início de 2010 — com base nos resulta-
dos deste ano — é o aumento da parce-
la paga em ações ou em dinheiro de
forma escalonada em até dois anos. Ho-
je, entre 30% e 60% dos bônus são pagos
dessa forma—e, em geral, só executivos
do alto escalão, como diretores e presi-
dentes, estão sujeitos a essa política (os
demais costumam receber o bônus em
dinheiro no ato). Há pelo menos dois
bancos por aqui estudando incluir os
funcionários juniores no modelo e elevar
o percentual para, no mínimo, 50%. "É
uma maneira de premiar executivos que
geram resultados consistentes no longo
prazo, e não só em poucos meses", diz
Joaquim Patto, responsável pela área
financeira da consultoria de recursos hu-
manos Mercer. Essa seria uma resposta
à saraivada de críticas feitas ao modelo
de remuneração dos bancos após o es-
touro da crise financeira internacional
- executivos americanos e europeus

JOHN THAIN,
ex-presidente
do Merrill Lynch
(à dir.): a opinião
pública não
entende como um
banco que quase
quebrou pagou
bônus milionários

OS PRINCIPAIS
BANCOS DE
INVESTIMENTO
ABRIRAM CERCA DE
80 VAGAS EM TRÊS
MESES, 60% DELAS
PARA EXECUTIVOS
SÊNIORES

UMA CARREIRA ATRAENTE
A crise não alterou a estrutura de remuneração dos
executivos dos bancos de investimento no Brasil

Os bônus continuam
agressivos e devem
representar mais da
metade da remuneração
total dos profissionais
neste ano(1)

(% da remuneração
total no ano)

Os salários fixos
permanecem elevados

40 000
reais por mês
é quanto recebe um
diretor, em média

receberam bônus milionários enquanto
os bancos em que trabalhavam iam para
o buraco. O banco Merrill Lynch, por
exemplo, que teve um prejuízo de 28
bilhões de dólares em 2008 e precisou
ser vendido ao Bank of America para não
quebrar, pagou bônus de l milhão de
dólares ou mais a quase 700 funcioná-
rios, segundo um relatório da procurado-
ria-geral de Nova York.

Alterações nos modelos de remune-
ração à parte, o fato é que os bons ventos
voltaram a soprar no mercado financeiro
brasileiro. Um exemplo da mudança de
humor é a meia-volta dos suíços do UBS.
Em abril deste ano, espremidos pelos
revezes da crise financeira mundial, eles
decidiram vender a operação brasileira,
o UBS Pactuai, para fazer caixa e ajudar
a cobrir os prejuízos na matriz. Em julho,
menos de três meses depois de fechar a
venda do negócio para a BTG, firma de
investimentos do banqueiro carioca An-
dré Esteves, os suíços passaram a buscar
profissionais para reabrir o banco no
país. Oficialmente, o UBS não comenta
o assunto, mas executivos de mercado
dão como certo que a nova franquia co-
meçará a operar até o fim do ano (a no-
tícia foi antecipada pelo Portal EXAME).
No radar do UBS, está o mesmo que sal-
ta aos olhos de seus concorrentes: o po-
tencial do mercado de capitais local, com
destaque para os segmentos de lança-
mentos de ações, fusões e aquisições e
emissões de títulos de dívida pelas em-
presas. A abertura de capital da Visanet,
processadora de cartões de crédito e dé-
bito, que captou 8 bilhões de reais em
junho, foi a maior operação do mundo
no primeiro semestre de 2009. "O Brasil
é uma das prioridades da matriz", diz
Alceu Amoroso Lima Neto, presidente
do Barclays em São Paulo — que, nos
últimos oito meses, montou uma equipe
de 22 pessoas para atuar no banco de
investimento e na corretora. Ele planeja
contratar mais dez profissionais até de-
zembro — dez novos candidatos a des-
pertar a invídia alheia. Aos invejosos,
resta o consolo de saber que o contrache-
que dos profissionais de bancos de inves-
timento — pelo menos até certo ponto
— não deixa de ser um termômetro do
sucesso da economia brasileira. •
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