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Enxugamento de vagas tem causado superoferta de profissionais, mas também tem criado 
oportunidades para brasileiros em multinacionais  
 
Recrutadores e consultores de recursos humanos são unânimes:  
 
nunca houve uma superoferta semelhante de executivos de alto nível e experientes no mercado 
financeiro. Fusões, incorporações e redução de atividades de bancos estrangeiros no País, por 
exemplo, têm alterado a rotina de executivos do ramo.  
 
O Itaú comprou o BBA e vários outros com atuação estadual, como o Bemge e o Banerj. O 
Bradesco adquiriu o Mercantil, o BBV e a área de asset management (administração de recursos 
de terceiros) do JP Morgan. Os analistas acreditam que o Sudameris, que quase foi comprado pelo 
Itaú no ano passado, deve ser vendido em breve.  
 
O italiano BNL está vendendo o seu departamento de asset para o Votorantim.  
 
Também no bolo das instituições que abandonaram a prática de banco de investimento está o 
Deutsche Bank, que acabou com a área de corporate finance no Brasil, mantendo apenas a área 
comercial de corporate banking e tesouraria, caso semelhante ao do Dresdner Kleinwort Benson. 
O Goldman Sachs abortou seus planos de instalar a divisão de banco de investimentos no Brasil. 
O Bank of America já está fazendo uma drástica redução - na semana passada, vendeu a área de 
asset para o HSBC.  
 
O diretor-gerente da consultoria internacional de recrutamento de executivos Michael Page, 
Patrick Hollard, cita três tendências no País. "Há uma consolidação, diminuição de exposição dos 
estrangeiros no País, principalmente os americanos, e nos banco multinacionais ocorre a 
substituição dos expatriados por brasileiros nas vagas de médio e alto nível", diz. "O 
enxugamento no ramo é um fenômeno mundial. Chegaram players demais no Brasil, que 
dimensionaram um crescimento que não ocorreu."  
 
O presidente e sócio diretor da consultoria de recrutamento Fesa (especializada no setor 
financeiro), Alfredo José Assumpção, faz apostas ousadas. "Os bancos brasileiros da área de 
investimento estão rindo à toa. Terão pela frente um tempo de vacas gordas", opina. "Os bancos 
multinacionais operam em um mercado de empresas que faturam acima de US$ 300 milhões, por 
ano, cujo objetivo é promover operações com receitas financeiras líquidas entre US$ 2 milhões e 
US$ 3 milhões. "Todo o mercado abaixo desse nível fica para os brasileiros."  
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