
3.A remuneração dos
executivos no Brasil é
equivalente ou supe-
rior à de empresas

dos EUA e Europa.1.As empresas brasileiras
já retomaram a conces-
são de bônus, que foi
reduzido após a crise. 4.A apreciação do real

em relação ao dólar
ampliou os ganhos
no Brasil. Em 2002,

R$ 3 equivaliam a US$ 1. Hoje, a
cotação do dólar é de cerca de
R$ 1,80.2.O País foi um dos me-

nos afetados pela cri-
se e deve crescer mais
de 6% este ano.

Dinamismo da economia
é o principal atrativo

Executivos brasileiros voltam ao País
Com a crise, Brasil passa a ser um mercado mais seguro e recompensador para profissionais que estavam trabalhando no exterior

S e alguém deseja uma rentabili-
dade alta, pode parar aqui. Os
títulos de capitalização não fo-
ram feitos para remunerar o ca-

pital investido com as maiores taxas do
mercado. Ao contrário, a taxa de remu-
neração é conservadora e o que precisa
ser dito desde o começo é que ela não
incide sobre o total da aplicação, ou do
preço do plano, mas apenas sobre uma
parcela previamente definida e que será
devolvida capitalizada, depois de decor-
rido um prazo fixo também definido. A
outra parte do dinheiro, que não neces-
sita obrigatoriamente ser a metade, é
utilizada para viabilizar o sorteio, que é
o grande diferencial deste tipo de produ-
to e que faz a cabeça dos brasileiros.

Os títulos de capitalização são uma
invenção francesa. De lá vieram para o
Brasil, onde encontraram campo fértil
para crescer, em função de seu desenho
peculiar, composto por uma loteria e
um plano de poupança programada.

Justamente em função de sua aceita-
ção, algumas décadas atrás, os planos
de capitalização passaram a servir de fer-
ramenta para golpes e contos do vigário
que macularam sua reputação.

Hoje, o produto está saneado e as em-
presas de capitalização são sólidas e sé-
rias, mas mesmo assim, a Superinten-
dência de Seguros Privados (Susep) pre-
tende rever suas regras para dar mais
segurança para o consumidor comprar
o produto sem receio de estar caindo
numa arapuca. Curiosamente, os pla-
nos de capitalização tradicionais vão de
ponta a ponta da sociedade brasileira. E
os produtos com mais saída são exata-
mente os que atendem as expectativas
dos mais pobres e dos mais ricos, o que
mostra que a vontade de jogar sem per-
der faz parte do sonho de riqueza de
todos os brasileiros.

Na medida em que os planos de capi-
talização são compostos por um sorteio
e uma poupança programada, mesmo
sem ser sorteado para o grande prêmio,
o comprador do produto sente que não
perdeu, porque depois de um tempo pre-
determinado, parte do dinheiro investi-
do no título lhe é devolvido capitaliza-
do. Ou seja, o investidor não comprome-
te todo o capital investido caso não seja
o sorteado, como acontece nas loterias
em geral. Eu não sei qual o porcentual
de tomadores de títulos de capitaliza-

ção que os compra pelo sorteio, nem
quantos compram pelo investimento.
Mas eu conheço um renomado econo-
mista que usa o plano de capitalização
como ferramenta para aquisições futu-
ras, sem comprometer o fluxo de caixa
familiar.

Assim, se ele pretende fazer uma via-
gem, ou trocar de carro dois anos de-
pois, ele adquire o título de capitaliza-
ção com a previsão de remuneração de
que necessita, e esquece, ou melhor,
não separa mais recursos para este fim,
enquanto concorre aos sorteios que po-
dem lhe dar uma bolada suficiente para
antecipar a compra programada, ou ser-
vir para qualquer outra finalidade, dei-
xando a poupança para o fim inicialmen-
te planejado.

Este é o desenho clássico dos títulos
de capitalização. Atualmente existem
outras variedades de títulos que se pres-
tam a fins empresariais em condições
bastante vantajosas. Por exemplo, pro-
gramas de sorteios para clientes podem
ser feitos de forma mais econômica por
meio de títulos dessa natureza do que se
o interessado se valesse de recursos pró-
prios para bancar a promoção.

Da mesma forma que tem gente
que acha que investir em bolsa de va-
lores é um jogo, tem os que acham
que os títulos de capitalização tam-
bém o são. Cada um tem sua visão do
mundo e não é minha intenção defen-
der ou atacar a posição de quem quer
que seja.

O gancho do artigo é mostrar que,
entre as várias alternativas de investi-
mento a disposição do cidadão, exis-
te uma que tradicionalmente alia
duas particularidades que encantam
o brasileiro médio: o sorteio e a vanta-
gem de, mesmo não ganhando, não
perder, ou pelo menos recuperar par-
te do dinheiro investido, ainda que,
em média, dois anos depois.

Sua real finalidade é mostrar as
possibilidades de um produto que ho-
je é absolutamente seguro e que per-
mite tanto para empresários como
para consumidores se valerem de
suas peculiaridades para atingir seus
objetivos.
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● Onde eles estão

Investimento pouco conhecido
Os títulos de capitalização
encontraram campo fértil para
crescer no Brasil, em função de
seu desenho peculiar,
composto por uma loteria e
um plano de poupança

Glauber Gonçalves / RIO

A lenta recuperação das re-
giões mais afetados pela crise
internacional de 2008, como a
Europa e os Estados Unidos,
está trazendo de volta ao País
altos executivos brasileiros
que se transferiram para o ex-
terior em busca de melhores
condições de trabalho duran-
te o período de dificuldades.

Levantamento da consultoria
Fesa, especializada no recruta-
mento desse tipo de profissio-
nal, revela que, desde janeiro de
2009, a empresa tem recebido
uma média mensal de 50 currícu-
los de brasileiros querendo vol-
tar a trabalhar no País

Jairo Okret, sócio-diretor da
Korn/Ferry International, multi-
nacional de gestão de recursos
humanos, observa que a volta de
executivos brasileiros para o
País, antes pontual, agora é estru-
tural. “Esses profissionais que-
rem retornar porque aqui há
perspectiva de um desenvolvi-
mento profissional acelerado e
de ganhos financeiros mais al-
tos”, diz o consultor. Ele estima
que o número de executivos que-
rendo voltar dobre este ano,
comparado com o de 2008.

Os efeitos da crise na Europa
pesaram na decisão do executi-
vo Carlos Albano da Costa e Sou-
za, de 37 anos, que voltou para o
Brasil em janeiro deste ano.
Após trabalhar por três anos na
Schlumberger, multinacional
fornecedora de serviços para
campos de petróleo, em Angola,
Souza assumiu o cargo de dire-
tor da empresa em Moscou, na
Rússia. “No momento da crise,
os países do Leste Europeu dei-
xaram de ser atrativos, pois as
empresas começaram a cortar
benefícios”, conta o executivo.

Souza conseguiu, então, uma
recolocação no Rio de Janeiro,
como gerente para a América La-
tina na Seismic Micro-Technolo-
gy, multinacional de softwares
para o setor de exploração e pros-
pecção de petróleo. “A partir de
2007, a economia brasileira co-
meçou a dar sinais de aquecimen-
to. Quem estava fora, passou a
receber propostas para voltar e
ocupar posições muito boas. Re-
tornei ganhando o dobro do que
recebia em Moscou”, conta.

Altos salários. De acordo com
o consultor Gino Oyamada, da
Fesa, os salários de nível executi-
vo no Brasil são compatíveis ou
até maiores do que os da Europa
e dos Estados Unidos. “O núme-
ro de executivos preparados
aqui é restrito. Em geral, os salá-
rios, se não estão alinhados, es-
tão superiores aos praticados no
exterior”.

O consultor explica também
que as empresas brasileiras fo-
ram uma das primeiras a reto-
mar a concessão dos bônus, be-
nefício que foi cortado ou reduzi-
do em muitas companhias nos
Estados Unidos e Europa.

De volta ao Brasil em 2009, o
executivo Victor Loyola, 37, dei-
xou a posição de diretor regional
de Financiamento ao Consumo
no banco Barclays, em Londres,
na Inglaterra, um dos países
mais afetados pelas turbulên-
cias. “A experiência foi rica até
que veio a crise, em outubro de
2008”, diz Loyola.

Para o consultor Carlos Vitor
Strougo, da Kadan Headhun-
ters, o fluxo de volta aumentou
expressivamente a partir da se-
gunda metade de 2009. “Há mui-
ta gente que não perdeu o empre-
go, mas que está com medo”.

A oportunidade encontrada

por Vitor Loyola para voltar ao
Brasil veio por meio de um conta-
to feito com um chefe da época
em que atuava no Citi, em São
Paulo. “Meu ex-chefe estava dei-
xando o cargo de vice-presiden-
te de gerenciamento de risco e
acabei voltando para a empresa
na posição que ele ocupava.”

Também em Londres desde o
início de 2006, o executivo Fá-
bio Marchiori, 40, que atuava co-
mo diretor da Unilever, teve de
antecipar a volta ao Brasil. “A pri-
meira ideia era fazer um movi-
mento na Europa, Ásia ou Améri-
ca do Norte. Como os mercados
se fecharam, eu tive de vislum-

brar a possibilidade de voltar”,
diz o executivo.

Segundo ele, as dificuldades
de se obter visto de trabalho pa-
ra outros países, em razão do au-
mento do desemprego no mun-
do, fez com que o Brasil fosse a
melhor opção, O retorno de Mar-
chiori, embora antes do progra-
mado, permitiu que ele colocas-
se em prática um projeto pes-
soal: deixar o setor de bens e con-
sumo e atuar no de serviços.

Graças à experiência adquiri-
da no exterior, hoje ele é diretor
financeiro e de relações com in-
vestidores do Grupo Fleury, de
medicina diagnóstica.

O retorno dos
profissionais

50%
dos executivos que querem vol-
tar ao Brasil moram nos Estados
Unidos

35%
vivem na Europa

15%
estão na América Latina ou Ásia

Artigo

Chamariz. Souza, gerente-geral da Seismic Micro-Technology, voltou para o Rio ganhando o dobro do seu salário em Moscou

O ciclo de desenvolvimento pe-
lo qual passa a economia brasilei-
ra é uma das principais razões
apontadas pelos headhunters pa-
ra o aumento do número de exe-
cutivos querendo retornar ao
País, que neste ano deve crescer
acima de 6% segundo projeções

do governo. “Não é por saudade
do feijão com arroz que esses
profissionais estão voltando.
Eles estão em lugares menos
atraentes e o Brasil é a bola da
vez”, resume o consultor Simon
Franco.

Segundo dados da consultoria

Fesa, obtido por meio dos currí-
culos enviados desde janeiro de
2009, metade dos profissionais
vive hoje nos Estados Unidos e
35% estão na Europa.

O vice-presidente de Geren-
ciamento de Risco do Citi Brasil ,
que voltou para o Brasil no ano
passado, diz ter se surpreendido
com as mudanças percebidas ao
acompanhar as notícias sobre o
Brasil durante o tempo em que
esteve em Londres. “Em 2003, o
que se dizia lá fora do Brasil era
em grande parte negativo. Ao
longo da minha trajetória no ex-

terior, isso foi mudando do ver-
melho para o verde, até que em
2008 o que aparecia era majorita-
riamente positivo”.

Para o consultor Gino Oyama-
da, da Fesa, as perspectivas de
crescimento econômico no Bra-
sil são um fator decisivo para o
retorno dos expatriados. "Há um
ciclo econômico que tende a ser
sustentável e que dá ao executi-
vo um conforto. Os Brics (Brasil,
Rússia, Índia e China), com exce-
ção da Rússia, foram os menos
afetados pela crise, porque estão
com as economias internas com

alta demanda. Isso fez com que
esses países saíssem mais rápido
da crise".

A avaliação é a mesma do ge-
rente geral da Seismic Micro-Te-
chnology para a America Latina,
Carlos Albano Souza, que voltou
em janeiro de Moscou. “O País
vive um momento único. Quem
não regressar nos próximos seis
anos, vai perder uma oportunida-
de de se recolocar em posições
muito boas. Questões de grande
impacto, como segurança e esta-
bilidade financeira, já não são
mais problemas”. G.G.
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