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A escolha de profissionais para atuar em empresas investidas por fundos de private equities 
segue regras diferentes de um processo seletivo comum para uma vaga de alta gerência. 
Segundo os especialistas ouvidos pelo Valor, são necessárias habilidades e experiências 
específicas para ocupar uma vaga nesse mercado. "Normalmente, procuramos alguém que 
saiba trabalhar como empreendedor, tomar decisões rápidas e ser diplomático para conciliar 
posições do fundador e do investidor", afirma Ricardo Arantes, diretor de investimentos da 
Intel Capital. 
 
De acordo com John Lin, sócio do Fama Private Equity, trazer um profissional de uma 
multinacional pode não ser o mais adequado. A preferência do fundo tem sido por executivos 
que tenham trabalhado em empresas com histórico de reestruturação parecido com a de uma 
companhia investida. Também há espaço para quem tenha atuado em multinacionais de 
menor porte ou até mesmo grandes empresas nacionais. A busca é difícil. "Entrevistamos de 
15 a 20 pessoas para selecionar um candidato. O profissional precisa desejar o desafio, pois 
muitas vezes ele tem a capacitação técnica, mas não quer gerenciar o problema." 
 
Fátima Zorzato, da Russel Reynolds, afirma que as empresas buscam também pessoas 
comprometidas com planejamento e resultado, além de saber trabalhar sob pressão. "Gestão 
de pessoas, comunicação, liderança e negociação são características imprescindíveis."  
 
Segundo Fábio Saad, gerente de mercado financeiro da Robert Half, já é possível encontrar 
profissionais seniores nesse mercado. Até quem já atuou em uma companhia que não obteve 
sucesso é valorizado pelas empresas "Mesmo se o investimento não deu certo, quando o 
profissional faz um bom trabalho ele é reconhecido e direcionado para outro projeto", explica. 
 
Este é o caso de Marcelo Storti, diretor financeiro que está atuando pela segunda vez em uma 
empresa investida por um fundo de private equity. Na primeira experiência, Marcelo trabalhou 
em uma companhia de produção de biodiesel que estava entrando no mercado. A empresa 
teve problemas tecnológicos, a produção ficou abaixo do esperado e a performance caiu. O 
bom desempenho como CFO, porém, garantiu uma nova oportunidade ao executivo. "O fato de 
já ter passado por essa experiência só contou a favor", afirma. 
 
Hoje, Marcelo atua como diretor financeiro na Brazil Timber, gestora de ativos florestais. O 
ambiente dinâmico das empresas investidas, o contato direto com grandes profissionais da 
área e a remuneração, segundo ele, foram determinantes para a escolha de se manter no 
segmento. "Além disso, minha formação profissional é na área florestal. É um setor que 
conheço e acredito", diz.  
 
A oportunidade de atuar em uma empresa investida por um fundo de private equity pode ser 
muito vantajosa para a carreira e para a remuneração dos executivos. Os benefícios vão desde 
aceleração do processo de crescimento profissional até mesmo alavancagem nos ganhos 
financeiros a longo prazo. Segundo Saad, a faixa de remuneração fixa é de R$ 18 mil a R$ 25 
mil no nível de diretoria. A parte variável normalmente é de seis salários anuais. A grande 
diferença nos ganhos, porém, vem após o final do ciclo de investimento. "No fim do projeto, 
com a venda ou abertura de capital, o profissional ganha participação acionária e é bem 
remunerado se a empresa obteve bons resultados." 
 
Storti afirma que a remuneração é diferente do mercado tradicional, com fixos menores e 
bônus mais agressivos. "A remuneração variável é até 70% maior enquanto a fixa é cerca de 
15% menor", afirma. Para ele, o potencial de retorno após o fim do ciclo de investimento é 
tentador para o profissional. "É uma aposta calculada, vinculada à qualidade do seu trabalho", 
diz. 
 
A oportunidade de triplicar o faturamento de uma empresa atrai profissionais ousados. Além 
disso, o diretor de investimentos da Intel Capital, Ricardo Arantes, destaca que a possibilidade 
de crescimento profissional é interessante para quem atua nesse segmento. "Vejo muitos 



casos de diretores que querem ocupar o posto de CEO, ou controllers que ainda não 
conseguiram se tornar um CFO. A experiência de atuar em uma empresa investida possibilita 
essa evolução", afirma. 
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