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Valor Economico online, 21 de Agosto, Sao Paulo (extracto) 

 
Contratações e bônus milionários  
chegam à área de Commodities 
 
 
Chanyaporn Chanjaroen e Lar s Paulsson, Bloomberg News, de 
Londres 
 
As empresas de Wall Street estão novamente recrutando operadores de commodities 
com promessas de bônus de US$ 1 milhão, uma vez que os preços de determinadas 
matérias-primas, como petróleo e cobre, dobraram. 
 
Menos de um ano depois de o petróleo ter tido a queda recorde de 54% e de o Índice 
Reuters/Jefferies CRB ter sofrido seu maior declínio histórico, o Bank of America tem 
planos de aumentar em 25% a equipe de commodities. O Barclays , de Londres, vai 
aumentar a sua em cerca de 6%. O Morgan Stanley está recrutando operadores em 
remessas. Os bancos se recusaram a falar sobre remuneração. 
 
"Sem dúvida, estamos observando a volta de bônus garantidos de US$ 1 milhão ou mais em 
2009", disse George Stein, diretor-executivo da empresa de recrutamento 
Commodity Talent LLC. 
 
Os bancos estão recrutando depois de o preço do petróleo ter subido 96% desde 
fevereiro e o do cobre ter aumentado 97% este ano. Ativos em fundos mútuos de 
commodities, índices de commodities e contratos de commodities negociados em bolsa 
cresceram cerca de 19%, para US$ 209 bilhões, no segundo trimestre, segundo o 
Barclays Capital. As contratações também aconteceram depois de as empresas 
financeiras terem eliminado mais de 328,8 mil empregos, ou 4,9% do total mundial, 
desde o colapso dos mercados de crédito, há dois anos. 
 
O Goldman Sachs informou um lucro recorde de US$ 6,8 bilhões com renda fixa, 
operações cambiais e commodities no segundo trimestre. O Morgan Stanley disse que 
seu lucro com commodities aumentou, sem fornecer dados. O Barclays registrou 
"crescimento significativo", segundo o seu relatório sobre o segundo trimestre. O 
Royal Bank of Scotland disse que o lucro com commodities no primeiro semestre 
cresceu 34%, para 467 milhões de libras esterlinas. 
 
A remuneração foi alvo de exame mais detalhado depois que as principais empresas 
financeiras do mundo tiveram quase US$ 1,6 trilhão em prejuízos e baixas contábeis. O 
Citigroup , o Bank of America, o American International Group e o Wells Fargo estão 
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entre as instituições que mais receberam recursos da ajuda do governo para empresas 
financeiras, de US$ 385 bilhões, para enfrentar a crise financeira global, a pior desde a 
Segunda Guerra Mundial. 
 
Devido às restrições aos bônus impostas às instituições que receberam ajuda, alguns 
bancos, entre eles JPMorgan, Citigroup, Morgan Stanley e UBS AG, sediado em 
Zurique, informaram ter aumentado os salários. O JPMorgan, o Goldman Sachs e o 
Morgan Stanley, todos sediados em Nova York, pagaram o governo, ficando, assim, 
livres das restrições. 
 


