
Gestores de risco ganham destaque em tempos de crise 
Terciane Alves 
 
Demanda por esse profissional se intensificou a partir da década passada 
 
Na última semana, o ex-presidente da Petrobrás Francisco Gros fechou contrato de trabalho com 
o Grupo Marsh & McLennan Companies (MMC), controlador das empresas Marsh, de seguros e de 
gestão de riscos, e Mercer, uma consultoria em recursos humanos. Ele atuará como consultor-
sênior para a América Latina, cargo criado recentemente pela corporação. "Minha tarefa será 
atuar com a clientela, identificando a natureza comercial das vendas."  
 
Aos 60 anos, com experiência no alto escalão do governo (foi por duas vezes presidente do Banco 
Central e comandou o BNDES), Gros diz que o novo trabalho o atraiu pelo fato de estar em uma 
atividade que em nada conflita com sua experiência anterior na Petrobrás.  
 
"A companhia tem atuação na América Latina, região em que tenho investido e estudado nos 
últimos dez anos e, sem dúvida, é uma das poucas que estão expandindo negócios neste 
momento da economia." Gros observa que o nicho de análise de riscos está crescendo, o que cria 
oportunidades de carreira.  
 
No País, a Marsh faturou R$ 1,4 bilhão no ano passado, 17% mais quem em 2001. "De um lado, 
há um aumento substancial da natureza de riscos, com conceitos claros como danos ambientais, 
por exemplo. Do outro, há uma sofisticação muito grande dos produtos com os quais podemos 
geri-los de forma mais proativa."  
 
"A demanda por esse tipo de profissional começou na década de 90, quando o fluxo de capitais 
começou a circular mais intensamente pelo mundo e houve maior sofisticação dos instrumentos 
financeiros", comenta Alexandre Póvoa, economista e estrategista do Banco Modal.  
 
Francisco Ramirez, sócio e vice-presidente da Fesa, uma consultoria especializada em recrutar 
executivos para o mercado financeiro, diz que o profissional de risco de mercado é "altamente" 
valorizado. "O global risk management, como é denominado, é uma atividade que analisa as 
operações da instituição financeira e dá o crédito, dentro de uma perspectiva mais abrangente."  
 
Outros riscos são do tipo: soberano, de câmbio, de performance, de juro e de crédito," diz. "A 
remuneração está extremamente competitiva, com salário mensal médio de R$ 25 mil, mais 
bônus." 
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