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Atualidades Teóricas

Nova Economia: Fluxos e Estoques, 
Feedback de Retorno ou Balanceamento e 

Atrasos



Economia: Complexo de Inferioridade
• Desejando obter 

a autoridade da Ciência, 
os economistas se 
inspiraram nas Leis do 
Movimento de Newton 
para teorizar, tratando 
a Economia como fosse 
um sistema mecânico 
em equilíbrio pendular 
via preços relativos.
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Econofísica ou Economia Evolucionária

Mecanismo de Mercado Organismo de Mercado
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Infelizmente, apenas a queda da maçã
chamou a atenção de Isaac Newton e 
levou a suas descobertas inovadoras, em 
vez do crescimento das maçãs.

Sob inspiração de Charles Darwin, 
compreendemos melhor a economia como um 
complexo sistema adaptativo, composto de 
seres humanos e instituições interdependentes 
em um mundo dinâmico e vivo.



Economia como Componente de Sistema Complexo

6

Sistema complexo é 
um conjunto de 
componentes de 
cujas interações

emergem
padrões distintos de 

comportamento. 

Os níveis de um 
estoque mudam 

com o tempo devido 
ao saldo entre suas 
entradas e saídas, 
ou seja, devido aos 

fluxos.

Ciclos de feedback 
são interconexões:  
1. de reforço fazem 
o sistema se mover;
2. de equilíbrio ou 
balanceamento: 
o impedem de 

explodir ou implodir. 

Com reforços de 
feedback, 

quanto mais se tem, 
mais se ganha. Sem 
controle, amplificam 

o movimento em 
círculos virtuosos ou 

viciosos. 

Atrasos nos fluxos 
para acumulação de 

estoque podem 
gerar obs;nação

no sistema, isto é, 
tempo demasiado 
para regeneração, 
p.ex., da confiança.



Economia como Componente de Sistema Complexo
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Sistema Complexo: 
modelagem em 

escalas menores, 
dada a redundância 

da escala 1:1

regras de interações 
sem possibilidade 

de dedução precisa 
da dependência de 
trajetória caótica 

(“a história 
importa”)

condições iniciais 
desconhecidas 

porque decisões ex-
ante são vistas por 
resultados ex-post, 
isto é, a partir da 

“linha de chegada” 
atual.

Conjuntura ou 
configuração atual: 
composta de fatos 
transcorridos em 

um processo 
socioeconômico e 
político ainda em 

andamento.

auto-organização 
sem autoridade ou 

planejamento central
importância da 

não linearidade: 
desvios, percalços ou 

complicações com 
aprendizado, adaptação 
ou inovação disruptiva

Qual foi a profissão de Deus?



Atualidades Políticas

Desmanche do Estado brasileiro sem aval 
democrático de Assembleia Constituinte
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mudanças constitucionais sem 
Assembleia Nacional Constituinte
• O problema maior deste programa de desmanche estatal, 

aqui-e-agora, é ele não ter recebido aval nas urnas por não ter 
sido submetido ao debate público durante a eleição de 2018. 
• O vencedor não o anunciou detalhadamente para os eleitores 

seu programa de privatização do Estado brasileiro. 

• Venceu pela comoção provocada por uma cirurgia arquitetada 
por uma suposta facada ainda não investigada a fundo por 
jornalismo sério. 

• Juntou fake News em rede social com discurso de ódio antipetista
para satisfazer a raiva dos anteriormente rejeitados direitistas, 
conservadores, evangélicos e incultos de maneira geral. 

• A burrice venceu a inteligência. 12



Privataria e Bolha de Ações

• A eleição de um presidente da República não implica em 
tratar a coisa pública como “cosa nostra” por parte um 
banqueiro de negócios a criar oportunidades lucrativas para 
seus ex-parceiros com privatizações a granel e regime de 
capitalização com uso do FGTS, um fundo social para 
combate do déficit habitacional. 

• Ao fim e ao cabo, agravará o déficit da Previdência Social 
com o afastamento das contribuições dos mais ricos para 
aplicações no raquítico mercado de capitais brasileiro. 

• Gerará uma bolha de ações para enriquecimento maior dos 
já “comprados” e empobrecimento futuro dos iniciantes.
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Atlas do Estado Brasileiro: evolução da 
ocupação no setor público brasileiro 

de 1995 a 2016 
• A primeira tendência observada é a ampliação do número 

absoluto de servidores até 2014, mas estabilidade em 
relação ao percentual de ocupados no mercado de trabalho 
nacional. 
• De 1995 a 2016, o total de vínculos ativos civis e militares 

aumentou de aproximadamente 7,5 milhões 
para 12 milhões. 
• O total de ocupados formais reportados no setor privado, 

pela RAIS, passou de 27,1 milhões 
para 55,12 milhões no mesmo período. 
• Estão excluídos os trabalhadores informais ou por conta 

própria: eles respondem por mais de 40% dos trabalhadores 
do setor privado e são um contingente em expansão pelo 
desemprego desde a volta da Velha Matriz Neoliberal. 14



Número relativo de servidores públicos 
/ total de ocupados em queda

• O percentual de vínculos no setor público em relação 
ao total de ocupados formalmente no conjunto da 
economia, incluindo as empresas públicas, 
se reduziu de 22,3%, em 1995, para 17,4%, em 2016. 

• Considerando apenas os poderes Execu:vo, Legisla:vo 
e Judiciário, e excluindo essas empresas estatais, 
o percentual baixou de 18% para 17% neste período. 

• Após a “privataria tucana”, nas empresas públicas e de 
capital misto, houve redução do total de vínculos de
1,7 milhão, em 1995, para 493 mil vínculos, em 2016.
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Concentração de serviços e 
servidores públicos nos municípios

• A expansão do total de vínculos no setor público nacional, 
em absoluto e proporcional (de 38% para 57%), 
se concentrou nos municípios. 
• Este crescimento da ocupação no setor público municipal 

decorre da con$nua municipalização do serviço público 
brasileiro, vis-à-vis os Estados e a União. 
• Ganhou força já na década de 1970, 

mas principalmente após a Cons9tuição Federal de 1988, 
quando os serviços de saúde, educação e assistência social 
começaram a se ampliar nos governos locais.
• Em senHdo inverso, o total de vínculos no 

setor público estadual caiu de 47% para 33%, 
no mesmo período de 1995 a 2016.  
• O setor público federal reduziu sua parHcipação 

de 15% para 10%, nos 22 anos dessa série temporal.
16



servidores públicos prioritários
• Quando se observam as ocupações dos servidores 

municipais, 40% integram o núcleo dos serviços de 
educação ou saúde – são professores, médicos, 
enfermeiros e agentes de saúde. 

• O cenário é similar nos governos estaduais e, 
considerando ainda os profissionais de 
segurança pública, o percentual das três áreas pode 
alcançar 60% do total de vínculos. 

• Quem deseja cortar esses servidores?! 
Deseja privatização de serviços de interesse social?!
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salários maiores para 
nível de escolaridade superior

• Uma segunda 
tendência é 
a ampliação da 
escolaridade dos 
servidores públicos, 
em todos os níveis da 
administração. 

• Entre 1995 e 2016, 
o percentual dos 
servidores federais 
com nível superior 
completo ou diversas 
modalidades de pós-
graduação subiu de 
45% para 78%, 
de 28% para 60%, entre 
servidores estaduais, e 
de 19% para 38%, entre 
servidores municipais.
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hierarquia salarial 
por níveis de governo

• A terceira tendência é 
a diferença nas remunerações 
mensais médias, 
tanto entre níveis federativos 
quanto entre poderes. 

• As remunerações do Judiciário 
são as maiores entre os poderes 
e as remunerações federais são 
as maiores da federação. 

• Quando se desagregam poderes 
e níveis, a remuneração média 
dos servidores vinculados ao 
Poder Executivo federal é 
superior à dos Executivos 
estaduais, por sua vez, 
superior aos municipais. 

• De 2007 a 2016, a remuneração média 
dos servidores federais passou 
de R$ 6,5 mil para R$ 8,1 mil. 

• A remuneração dos servidores 
estaduais, de R$ 3,5 mil para R$ 5 mil, 
e a remuneração dos servidores 
municipais passou de R$ 2 mil 
para R$ 3 mil.

• Na média da série, os servidores do 
Executivo federal receberam 
remunerações equivalentes a 50% das 
remunerações médias do Judiciário 
federal. 

• O Legislativo federal tem 
remuneração equivalente a 90% da 
remuneração do Judiciário federal. 

• A remuneração média, ao longo dos 
dez anos da série, foi de R$ 16 mil para 
o Judiciário federal, R$ 14,3 mil para o 
Legislativo federal e R$ 8 mil para o 
Executivo federal. 19



Frente Ampla de 
Oposição

Karl Polanyi: Alternativa ao 
Debate Polarizado



Proposta para uma 
Frente Ampla Progressista (FAP)

• A estratégia é, justamente, sair do gueto e ampliar a aliança 
de modo a conseguir inclusive o apoio dos liberais clássicos. 
• Ao aceitar a economia de mercado como um motor da 

evolução sistêmica, a esquerda pactua com os liberais
a defesa do mecanismo de mercado compe55vo. 
• Aprende a regular apenas contra o excesso de exploração, 

sem a travar com excesso de regulação supostamente 
protecionista, mas prejudicial à abertura comercial e 
à mul:plicação de empregos pelo componente de 
exportações líquidas. 
• Para tanto, percebe a alterna:va – capitalismo de 

compadrio – ter levado ao favorecimento corrupto. 
• A estratégia para essa luta deixa de ser uma súbita 

mudança revolucionária e passa a ser o gradualismo, 
lento ou rápido a depender das circunstâncias, em um 
processo incremental de luta em defesa de ideais é5cos.21



Karl Polanyi e/ou Karl Marx

• Karl Polanyi (1886-
1964), em sua obra A 
Grande Transformação, 
publicada em 1944, 
tornou-se referência 
para o debate sobre 
o capitalismo 
contemporâneo. 
• Seu xará, Karl Marx 

(1818-1883), 
morreu três anos antes 
de seu nascimento. 

• Marx não presenciou 
o embate entre Estado 
e Mercado, desdobrado 
em duas Grandes 
Guerras Mundiais e 
uma Grande Depressão 
no século XX. 

• O Capital, sua obra 
máster, não tem uma 
Teoria do Estado 
democrático. 
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ambos pensadores sistêmicos têm 
em comum uma visão holística 

• É oposta à lógica mecanicista do individualismo 
metodológico de compartimentar o capitalismo 
em várias iniciativas particulares, 
causando a perda da visão global. 
• A evolução criativa forma um “todo” maior 

ou distinto da soma das suas partes. 

• Marx e Polanyi buscam entender os fenômenos de 
uma maneira integral, por oposição à 
análise de seus componentes em separado. 
• As interações destes não podem ser explicadas 

como um não afetasse o comportamento do outro.
23



crítica de Polanyi à 
autorregulação dos mercados

• A Grande Transformação critica o liberalismo de mercado, 
cujo pressuposto é a ideia de tanto as sociedades nacionais, 
quanto a economia global, ambas poderão ser organizadas 
por meio de autorregulação dos mercados. 
• No debate polarizado entre os defensores do 

capitalismo de livre mercado e os do socialismo realmente 
existente, Polanyi não se submete aos interesses estritos da 
casta dos mercadores nem aos da casta dos trabalhadores 
organizados. 
• Como socialista e membro da casta dos sábios intelectuais, 

propõe uma aliança de sua casta com a dos trabalhadores 
para um reformismo à la socialdemocracia nórdica, 
combinando Estado e Mercado, ambos submissos aos 
interesses maiores da Comunidade. 24



livro“A Grande Transformação”: 
organizado em três partes

• A primeira e a terceira centram-se nas circunstâncias imediatas 
resultantes na Grande Guerra, na Grande Depressão, na ascensão 
do fascismo na Europa con7nental, no New Deal nos Estados 
Unidos e no primeiro plano quinquenal na União Sovié7ca. 
• A pergunta-chave é: por que um período prolongado de rela6va 

paz e prosperidade na Europa, de 1815 a 1914, deu lugar a 
uma guerra mundial seguida por um colapso econômico? 
• A Segunda Parte (o núcleo do livro) fornece a resposta de Polanyi. 
• Para ele, os pensadores ingleses do século XIX tentavam 

responder aos efeitos disrup6vos da revolução industrial inglesa 
ao elaborarem a Teoria do Liberalismo de Mercado. 

1. Pregavam a sociedade subordinar-se ao 
funcionamento de mercados autorregulados. 

2. Essa crença se tornou o princípio organizador 
da economia mundial. 
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ascensão do fascismo: reação à 
ascensão do liberalismo de mercado
• A ação agressiva dos defensores do liberalismo de 

mercado produziu uma violenta reação de proteger a 
sociedade frente ao livre mercado. 
• As ins.tuições governantes da economia global, 

destacadamente o padrão-ouro, criavam tensões 
crescentes entre as nações. 
• A Grande Guerra e a Grande Depressão foram 

consequências diretas das tenta6vas de organizar a 
economia global com base no liberalismo de mercado. 
• A segunda “grande transformação” –

a ascensão do fascismo – é resultado da primeira, 
ou seja, da ascensão do liberalismo de mercado.
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na construção da sua tese, 
Polanyi recorre às leituras de História, 

Antropologia e Sociologia
• Dá contribuições originais sobre: 

1. o papel da reciprocidade ou cooperação e da redistribuição
nas sociedades pré-modernas, 

2. as limitações do pensamento econômico neoclássico e 
3. os perigos da mercantilização da natureza. 

• Embora concorde com boa parte da crítica 
feita por Keynes ao liberalismo de mercado, 
Polanyi não pode ser considerado um keynesiano. 
• Ele sempre se apresentou como socialista. 
• Na verdade, criticava qualquer espécie de 

determinismo econômico, inclusive o do marxismo.
27



conceito-chave: 
incrustação (embeddedness) = 

implantação ou forte adesão a um corpo
• O pensamento econômico neoclássico tem uma concepção 

da economia como um sistema de relacionamentos entre 
mercados capazes de ajustarem entre si a oferta e a procura 
através do mecanismo dos preços relativos. 
• Embora alguns economistas do mainstream reconheçam 

o mercado por vezes ter a necessidade do auxílio dos 
governos para superar as falhas do seu funcionamento, 
quase todos continuam a basear-se nesta representação de 
um modelo de equilíbrio geral. 
• Para Polanyi, esta concepção difere da realidade das 

sociedades humanas historicamente conhecidas, 
até ao século XIX, sempre com 
a economia humana incrustada na sociedade. 28



Devido à “incrustação”, a economia não é 
autônoma, como um sistema complexo à parte.

• A economia está subordinada à ação de outros componentes
como a política, a religião e as relações sociais 
de um sistema complexo maior. 
• Este emerge ou se configura a partir das interconexões 

entre todos seus componentes, inclusive a própria economia. 
• As transações no mercado dependem da confiança mútua 

entre os agentes econômicos e/ou da imposição jurídica dos 
contratos para a diminuição da incerteza do futuro. 

• Em lugar da subordinação histórica da economia à 
sociedade, os pregadores de mercados autorregulados 
defendiam a subordinação da sociedade à lógica do mercado. 
• Em vez de existir uma economia incrustada (embedded) 

nas relações sociais, seriam as relações sociais incrustadas no 
(e subordinadas ao) sistema econômico. 
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objetivo neoliberal: 
uma economia de mercado desincrustada
• Polanyi não afirma o triunfo do capitalismo no século XIX 

ter significado a economia ter sido desincrustada com êxito 
da sociedade, acabando por dominá-la. 
• Os economistas neoclássicos sempre encorajaram 

os políticos a criar uma legislação para a sociedade 
determinante da economia ser efetivamente desincrustada. 
• No entanto, nunca puderam alcançar esse objetivo, 

face à reação social. 
• O objetivo de uma economia de mercado desincrustada e 

plenamente autorregulada é um projeto neoliberal utópico 
no sentido de não poder existir. 
• Isto porque um mercado com processo de auto alimentação 

de uma alta especulativa de preços é incapaz de se auto 
ajustar sem uma crise catastrófica para a sociedade. 
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mercantilização da força do trabalho e 
da natureza para usufruto do capital
• Uma economia de mercado inteiramente autorregulada 

requer os seres humanos e o meio natural serem 
convertidos em meras mercadorias, provocando a 
destruição tanto da sociedade como do meio ambiente. 

• Polanyi distingue entre mercadorias reais e fictícias. 
1. As mercadorias reais são produzidas para serem 

vendidas no mercado. 
2. Mas os “fatores de produção” – terra, trabalho e 

moeda – são mercadorias fictícias, porque não foram 
originalmente produzidos para venda no mercado. 31



tese moral de Polanyi

• Polanyi, primeiro, 
defende uma tese 
moral: ser um erro 
tratar a natureza e 
os seres humanos 
como mercadorias, 
cujos preços serão 
determinados pelo 
mercado.

• Pelo contrário, 
eles têm autonomia ou 
capacidade de se 
autogovernar: 
traçar as normas de sua 
conduta, sem sentir 
imposições restritivas 
de ordem estranha.
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tese referente ao papel do Estado 
na esfera da economia

1. ajustar a oferta de dinheiro e de crédito 
a fim de evitar os perigos da inflação e da deflação; 

2. gerir as variações da demanda por empregados, 
assegurando proteção durante os períodos de 
desemprego, educando e formando os futuros 
trabalhadores, e tentando controlar os fluxos migratórios; 

3. manter a continuidade da produção alimentar, 
colocando os agricultores a salvo das flutuações 
das colheitas e da volatilidade dos preços. 

4. regular o uso do solo urbano através da regulamentação 
ambiental e das suas condições de utilização. 

• Em suma, o papel do Estado de gerir as mercadorias 
fictícias o impossibilita de ser desincrustado da economia. 
• E dadas as mercadorias fictícias, é impossível

a desincrustação da economia em relação à sociedade. 33



outra tese polanyiana:
“duplo movimento”.

• As sociedades de mercado seriam configuradas
por dois movimentos opostos: 

1. o movimento do laissez-faire, 
buscando expandir o âmbito do mercado e 

2. o contra movimento de proteção emergente 
como resistência à desincrustação da economia. 

• Os próprios capitalistas desencadeiam periodicamente 
ações de resistência contra a incerteza e as flutuações 
produzidas pela autorregulação dos mercados. 
• Preferem estabilidade e previsibilidade.
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Socialismo Democrático de 
Mercado Regulado

• Tanto o liberalismo de mercado como o marxismo
sustentam as sociedades não terem senão duas escolhas: 

1. ou o capitalismo de mercado 
2. ou o socialismo de planejamento central. 
• Excluem quaisquer outras alternativas. 
• Em contrapartida, Polanyi define o socialismo como 

a tendência imanente da civilização humana superar a 
autorregulação do mercado, subordinando-o 
conscientemente a uma sociedade democrática. 
• Tanto os mercados quanto a democracia têm papel-chave 

nas sociedades socialistas quando os interesses da 
Comunidade se sobrepõem aos do Mercado e do Estado.
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Retomada do Crescimento: 
Prioridade ao Combate do 

Desemprego

Perda de Dinamismo pela Substituição do 
Desenvolvimentismo pelo Neoliberalismo
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Desempenho 
médio anual por 
décadas do início 
do século XX 
a 2011-2018: 
a média anual do 
PIB real, desde 
o início do século 
XX, é estimada 
em 4,4%. 
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Percentuais de informalidade ou pejotização
(sem carteira de trabalho assinada)
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Visão Holís*ca e 
Decisões Prá*cas

Contexto Atual: Estagdesigualdade



Estratificação Social da Riqueza Financeira

• Depositantes de 
poupança: 90 milhões 
(57%): R$ 14; 68 milhões 
(43%): R$ 12 mil; 
funding: R$ 730 bilhões

• Varejo Tradicional: 
8,147 milhões CPFs: 
R$ 37 mil = perda de 
R$ 9 mil per capita 
de dez2015 a jun2019

• Varejo de Alta Renda: 
4,257 milhões CPFs: 
R$ 200 mil = ganho de 
R$ 42 mil per capita 
de dez2015 a jun2019

• Private Banking: 
118 mil CPFs: 
R$ 10 milhões = ganho de 
R$ 3,5 milhões per capita 
de dez2015 a jun2019

Obs. 1: segmentação de clientes 
considerando FIFs e TVMs; 
Private com VGBL/PGBL e ações.

Obs. 2: total de invesXdores em 
FIFs e TVMs (12,5 milhões) = 
número de formados em Ensino Superior.



• De junho de 2018 a setembro de 2019, 
investidores acima de 56 anos: 
de 46.171 (30%) para 275 mil (20%), 
valor acumulado de 65% para 62%; 

• investidores até 55 anos: de 494 mil 
para 1,141 milhão de investidores. 

• faixa de 26 a 35 anos: > dobro para 
435.648 (31%); valor: R$ 15,3 bilhões 
(5% do valor total); valor médio 
per capita acumulado: R$ 35.052. 

• faixa acima de 66 anos: 128.946 (9%); 
valor: R$ 115 bilhões (40%); 
valor per capita: R$ 891.975.

• 118.189 clientes Private Banking:
R$ 2.203.407 per capita em ações –
Total ago 2019: R$ 260 bilhões  (22%).

Bolha de Ações

1.416.934 em set/2019

Participação dos Investidores
Mercado à Vista e Der. sobre Ações dez/15 jun/19
Pesoas Físicas 11,9% 17,6%
Institucionais Locais 29,4% 31,4%
Não Residentes 51,1% 45,0%
Empresas 1,3% 1,0%
Inst. Financeiras 6,2% 5,0%
Outros 0,1% 0,0%

Valor de Mercado: 
R$ 4 trilhões = 57,5% 
do PIB de R$ 7 
trilhões 



algoritmo (1-3-6-9-12) para calcular quanto de 
acumulação financeira é suficiente para 

o estoque de riqueza propiciar a substituição 
da renda do trabalho (salário) pelos saques 
mensais do capital financeiro durante vinte 

anos na fase inativa, isto é, a da aposentadoria

46

Idade Salário Salário Número de Saldo Cálculo dos 120 Saques Mensais
(anos) Mensal Anual Salários Anuais Acumulado Investimentos Mensais 20 anos 0,5% a.m.

a b c d e = c . d f (0,5% a.m.) g 
25 1.000,00R$   12.000,00R$   0 -R$                 R$366,12 -R$                   
35 5.000,00R$   60.000,00R$   1 60.000,00R$      R$1.530,62 430,00R$              
45 10.000,00R$ 120.000,00R$ 3 360.000,00R$    R$2.593,48 2.580,00R$           
55 15.000,00R$ 180.000,00R$ 6 1.080.000,00R$ R$4.485,32 7.737,00R$           
65 25.000,00R$ 300.000,00R$ 9 2.700.000,00R$ R$6.177,54 19.343,00R$         
75 27.000,00R$ 325.000,00R$ 12 3.900.000,00R$ 27.940,00R$         
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BANCO DE NEGÓCIOS SEDIADO EM SÃO PAULO
TEMPO CARGO SALÁRIO BRUTO SALÁRIO LÍQUIDO BÔNUS ANUAL
0-2 ANOS Trainee R$6.149,00 R$4.458,00 R$30.000,00
2-6 ANOS Associate Director R$10.269,00 R$7.445,00 R$60.000,00
6-10 ANOS Director R$12.864,00 R$9.326,00 R$100.000,00
10-15 ANOS Executive Director R$17.480,00 R$12.673,00 R$120.000,00
15-20 ANOS Managing Director R$22.680,00 R$16.443,00 R$150.000,00
20-25 ANOS Managing Director Partner R$28.000,00 R$20.300,00 R$300.000,00
25-35 ANOS Associate R$35.000,00 R$25.375,00 R$500.000,00
Conselho Sócio R$400.000,00 R$4.800.000,00
Aposentado
EMPRESA MULTINACIONAL COM FILIAL EM SÃO PAULO
IDADES CARGO SALÁRIO BRUTO SALÁRIO LÍQUIDO BRUTO ANUAL
25-26 Analista Junior R$5.000,00 R$3.625,00 R$65.000,00
27-29 Analista Pleno R$6.000,00 R$4.350,00 R$78.000,00
30-32 Coordenador R$8.500,00 R$6.162,00 R$110.500,00
33-36 Supervisor R$10.200,00 R$7.395,00 R$132.600,00
37-41 Gerente R$16.000,00 R$11.600,00 R$208.000,00
42-49 Gerente Senior R$25.000,00 R$18.125,00 R$325.000,00
50-60 Diretor R$45.000,00 R$32.625,00 R$585.000,00
Aposentado
Fontes: pesquisas dos alunos de CE858 - Finanças Comportamentais 1o. Semestre de 2019
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ASSET MANAGEMENT EM BANCO DE VAREJO EM SÃO PAULO
CARGO SALÁRIO BRUTO BÔNUS ANUAL
Analista de Risco Junior R$5.500 R$20.000
Analista de Equity Junior R$9.000 R$100.000
Gestor de Fundos Pleno R$15.000 R$250.000
Gestor de Fundos Senior R$25.000 R$400.000
Gestor de Fundos Gerente R$35.000 R$600.000
Superintendente de Gestão R$50.000 R$1.000.000
Sócio Asset (Iniciante) R$100.000 R$500.000
Sócio Asset (Maturação) R$100.000 R$1.000.000
Sócio Asset (Consolidado) R$100.000 R$3.000.000
BANCO DE INVESTIMENTO (FUSÕES E AQUIS.) EM SÃO PAULO
CARGO SALARIO BRUTO BÔNUS ANUAL
Analista 1 R$13.000 R$200.000
Analista 2 R$14.000 R$240.000
Analista 3 R$15.000 R$280.000
Associate 1 Vencimentos Anuais: R$750.000
Associate 2 Vencimentos Anuais: R$810.000
Associate 3 Vencimentos Anuais: R$880.000
VP Investment Banking Vencimentos Anuais: R$1.700.000
Executive Director Vencimentos Anuais: R$2.200.000
Managing Director Vencimentos Anuais: R$3.000.000
Fontes: pesquisas dos alunos de CE858 - Finanças Comportamentais



fercos@eco.unicamp.br
http://fernandonogueiracosta.wordpress.com/


