
Fundos de private equity buscam CFOs e presidentes 
Vívian Soares 
 
Aumento do volume de negócios aquece mercado de contratação de executivos para 
profissionalizar a gestão de empresas investidas.  
 
Com o fim da crise e o aumento do volume de investimentos dos fundos de private equity e 
venture capital, o mercado de trabalho para os executivos do setor vive um de seus melhores 
momentos. Após um período de estagnação de contratações, em 2010 a procura por diretores 
financeiros e presidentes para atuar nas companhias investidas se tornou mais intensa. Na 
avaliação de empresas e consultores faltam profissionais com o perfil adequado - dispostos a 
correr riscos, com interesse para atuar em projetos e que tenham espírito empreendedor. 
 
De acordo com Clóvis Meurer, vice-presidente da Associação Brasileira de Private Equity & 
Venture Capital (ABVCAP), o panorama para os próximos anos é otimista. "O setor está em 
franca atividade. O Brasil tem uma perspectiva de retornos mais atraentes nos investimentos 
do que em outras partes do mundo", afirma. 
 
Segundo Meurer, os fundos têm intensificado sua busca por gestores que consigam colocar a 
casa em ordem e alavancar os resultados das empresas investidas. "Quando avaliamos 
negócios, todos os aspectos relacionados ao empreendimento são vistos, mas a gestão sempre 
ganha mais atenção. Os fundos medem o quanto os principais executivos são eficientes e 
muitas vezes recomendam a contratação e a substituição de profissionais", diz. 
 
De acordo com Fátima Zorzato, sócia-diretora da consultoria Russel Reynolds, a troca da alta 
gerência, especialmente a diretoria financeira e a presidência, é comum neste tipo de negócio. 
"A movimentação dos gestores acontece de forma natural quando há uma mudança acionária 
ou uma aquisição", diz. 
 
John Lin, sócio do Fama Private Equity, afirma que a opção por substituir a equipe da empresa 
investida depende do segmento, do momento da companhia e da permanência do sócio-
fundador. "Muitas vezes o antigo controlador é um profissional tecnicamente bom em 
determinado segmento, mas que, por exigência dos negócios, acabou atuando também em 
outras áreas. Isso é comum no empreendedor brasileiro, que se destaca por ser versátil." 
 
Na opinião de Fátima Zorzato, a busca por executivos para atuar em empresas investidas tem 
crescido globalmente nos últimos três anos. "Atualmente estamos com uma grande demanda 
por profissionais. O momento é parecido com o que as empresas de internet viveram há 
alguns anos." 
 
Fábio Saad, gerente da divisão de mercado financeiro da consultoria Robert Half, confirma: 
"No primeiro semestre deste ano, o número de vagas quadruplicou em relação ao mesmo 
período de 2009". Ele explica que a crise abriu mercado para que esses investimentos 
crescessem. Oportunidades foram identificadas e os fundos partiram para a captação de 
recursos. Somente em 2010 as contratações começaram a acontecer com mais rapidez. "É o 
momento de organizar as empresas e profissionalizar a gestão." 
 
Para Ricardo Arantes, diretor da Intel Capital, braço de investimentos de capital de risco da 
Intel, a demanda sempre existiu. "A oferta de executivos no nível de diretoria é que está 
menor", afirma. Segundo ele, em um período em que os bons profissionais estão empregados 
e sendo assediados pelo mercado, fica mais difícil encontrar pessoas com o perfil adequado 
para atuar em uma empresa investida. Com oito companhias no portfólio, a Intel Capital 
entrevista executivos para atuar na alta gestão mesmo sem ter nenhuma vaga disponível. "A 
busca é constante. Estamos olhando investimentos o tempo todo. Talvez não tenha uma 
oportunidade agora, mas terei daqui a dois meses."  
 
O diretor afirma que os dois cargos mais demandados são os de diretor financeiro e de diretor 
de marketing e vendas, que representam 70% do volume de contratações do fundo. Os outros 
30% são CEOs. O perfil a ser recrutado, porém, depende do grau de profissionalização da 



empresa e da estratégia de investimento para o negócio. "Para substituir o fundador de uma 
empresa familiar, por exemplo, o executivo precisa ter um histórico de atuação em uma 
companhia desse tipo. Além disso, deve entender o tipo de governança que o investidor 
institucional busca", exemplifica. 
 
John Lin, do Fama Private Equity, afirma que, quase sempre, o primeiro profissional a ser 
contratado é o diretor financeiro. O fundo investe em empresas médias com faturamento entre 
R$ 50 milhões e R$ 200 milhões e, geralmente, familiares. "São organizações com práticas 
mais simples. Como é preciso prestar contas para os investidores, essa é uma das primeiras 
áreas a ganhar atenção", diz. 
 
Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 29 nov. 2010, Eu e Investimentos, p. D10. 


