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Gracioso – Como você define 
globalização? É apenas a evolução 
natural da interdependência das 
nações ou há elementos novos que 
complicam o panorama?

Fábio – Vejo como um avanço 
natural, fruto de uma evolução, 
até tecnológica, que encurtou as 
distâncias, não apenas em termos 
de contatos, telecomunicações mas 
também na facilidade em transportar 
mercadorias. Só que quanto mais 
ouço falar sobre isso, mais percebo 
que começou há centenas de anos. 

Mas ainda estamos falando em 
globalização e ainda discutindo a 
Rodada de Doha e protecionismo. 
Quer dizer, estamos falando de 
um processo que está caminhando 
– e não caminha no ritmo que 
gostaríamos. Mas levará a maior 
intercâmbio entre as nações, maior 
mobilidade do dinheiro, das pes-
soas. É um processo natural, que se 
tem acelerado.

Gracioso – E isso é bom para 
o mundo e para o Brasi l  em 
particular?

Fábio – Tenho a sensação de que, 
para o mundo, isso é bom, e, quanto 
mais aberto for, melhor será. Os 
países mais abertos conseguem ter 
melhores condições competitivas 
do que os países de economias 
mais fechadas. Para o Brasil é bom 
no cômputo geral, mas para alguns 
setores será ruim, vão sofrer muito. 
Quando tivemos a primeira abertura 
econômica, em 92, achei que seria 
o caos, para a indústria brasileira, e 
não foi. Quando tivemos a queda do 
dólar, recentemente, também tive a 
mesma sensação e quase nada mu-
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dou. Há setores que são ganhadores 
nesse jogo e setores perdedores. 
�cho também que, no Brasil, temos 
desvantagens muito sérias como a 
questão da educação e da infra-es-
trutura. Em momentos de abertura, 
isso poderá nos deixar em uma 
posição competitiva pior do que a 
que poderíamos ter, caso tivéssemos 
investido nesses setores.

Jr – não tem sido fácil, para os 
grandes bancos internacionais, a in-
cursão no mercado brasileiro. O que 
tem isso a ver com a globalização?

Fábio – O caso dos bancos é 
bem diferente de outros setores. Se 
falarmos de bancos para as grandes 
empresas, isso não é verdade. Mas, 
no caso de varejo, de fato, a concor-

rência favorece os bancos locais, 
porque banco de varejo não é um 
negócio globalizado; é essencial-
mente local. não existe nenhuma 
vantagem de escala para o �Bn estar 
presente nos Estados unidos, na 
Europa ou no Brasil, mas existe para 
uma �ord ou uma Coca-Cola. nós 
competimos aqui com o itaú, como 
se fosse um mercado absolutamente 
fechado. Então as economias de 
escala multinacionais, que existem 
em alguns setores, não há para os 
bancos de varejo. Mas nas grandes 
operações, o Citibank, HSBC, �Bn 
têm concorrido com bancos locais 
em condições favoráveis.

Gracioso – globalizar-se ou não 
será uma questão de escolha própria? 
“Ok, vamos globalizar o país, ou a 
empresa, e o resto vai acontecer por 
si.” Será possível para um país, ou 
uma empresa, decidir o que fazer, o 
que lhe convém, ao invés de ser ar-
rastado pelos acontecimentos?

Fábio – não está bem claro se sim 
ou se não. Vou tentar dar exemplos. 
isso não foi possível na Europa. 
� Europa está tendo de repensar 
os conceitos de país. Por que foi 
criada a Comunidade Econômica 
Européia? Costumo dizer que não 
é porque os franceses e alemães 
gostam uns dos outros; mas porque 
simplesmente tornou-se impossível 
ter uma taxa de juro na �lemanha 
e outra na �rança. Tornou-se impos-
sível ter uma tributação na �lemanha 
diferente da �rança, porque os re-
cursos se movem com muita rapidez 
– seja porque o capital vai atrás dos 
juros mais altos, ou as empresas vão 
atrás do imposto mais baixo. �icou 
inviável a independência que os 
países tinham, de definir sua taxa de 

“Na medida em que os juros forem 
mais baixos, veremos mais e mais 
empresas brasileiras eNtraNdo No 
mercado iNterNacioNal.”
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juros, sua política fiscal e tributária. 
Perceberam que não dava mais para 
gerenciar tudo isso como antes. 
Tiveram de unir-se, então, porque 
as economias eram muito inde-
pendentes. E, nesse aspecto, não 
havia um modelo. �cho, realmente, 
que foi isso que aconteceu na Europa. 
não se tornaram uma aldeia global; 
isso foi imposto pela realidade. 

Jr – não é uma comunidade afetuo-
sa; é uma comunidade econômica.

Fábio – Mas é possível dosar o 
ritmo. O Brasil, de certa forma, do-
sou – andamos em ritmo mais lento 
do que outros países e ficamos para 
trás. Os Estados unidos são muito 
criticados, embora eu ache que eles 
tenham uma economia muito aberta. 
Mas acho que é possível, sim, em 
alguns casos, dosar isso, e tem sido 
o caso do Brasil.

Gracioso – no seminário de 
negócios internacionais, que tive-
mos na ESPM, falou um professor ca-
nadense – Brian Silverman – e disse 
que estariam enganadas as empresas 
que dizem que não dá para competir 
a partir do Brasil, e que vão passar 
a fabricar na China, em Taiwan, ou 
seja lá onde for. Ele afirmou que só 
se deveriam globalizar as empresas 
que já são eficientes. Ele acha que 
eficiência é fator fundamental. E 
isso vale também para os países. 
Talvez aí esteja o que você falou 
sobre educação e infra-estrutura. 
não dá para nos globalizarmos, se 
não formos eficientes. 

Fábio – Pois é. E esse processo 
de globalização está acontecendo 
num momento em que o Brasil está 
defasado em relação às questões da 

educação e infra-estrutura. Portanto, 
ficamos menos competitivos. Hoje 
está no jornal a questão dos pneus, 
que chegam aqui custando 30% 
menos do que os produzidos local-
mente. �cho que o momento não é o 
mais propício para o Brasil. Mas não 
é inesperado porque sabemos disso 
há anos – o Brasil deixou passar boas 
oportunidades. Com a pressão, o 
Brasil vai ter problemas sobre quais 
as indústrias que conseguirá man-
ter. Tivemos, no banco, a visita de 
uma pessoa que trabalha na China 
e vários empresários discutindo a 
questão da China, que é uma carta 
nova na globalização, ainda mal 
entendida, mal avaliada. �cho que o 
que a China poderá vir a ser só será 
entendido daqui a alguns anos. O 
próprio dólar, no Brasil, a R$ 2,20 
é fruto do crescimento da China, 
que fez com que o preço de com-
modities subisse, o Brasil tivesse um 
superávit comercial que levasse o 
dólar para baixo e prejudicasse uma 
série de empresas – que sequer en-
tenderam o que aconteceu – acabam 
culpando o governo, a taxa de juros, 
esquecendo de reconhecer que o 
mundo está mudando rapidamente. 
� introdução da China na economia 
mundial é devastadora em termos 
de impacto, tanto positivos como 
negativos.

Gracioso – Para nós, especial-
mente, são positivos ou negativos?

Fábio – Eu tenderia a dizer que, 

para o Brasil, em geral, é positivo. 
O Brasil é uma economia comple-
mentar à China, porém, para alguns 
setores, pode ser muito negativo, a 
ponto de não sobreviverem. Talvez 
renascer em outro ciclo – a indústria 
têxtil é um caso claro.

Gracioso – não há uma certa 
analogia entre o que se espera da 
China hoje – o impacto que ela vai 
causar na economia mundial – e 
aquilo que se dizia do japão, há 20 
ou 25 anos? 

Fábio – não devemos esquecer 
que o japão destruiu indústrias 
inteiras – as máquinas fotográficas 
alemãs desapareceram; a própria 
indústria automobilística – a Toyota 
será, em breve, a maior indústria 
do mundo. geladeiras, rádio, som 
e TV – foi tudo para o japão. Sua 
atuação teve efeitos devastadores, 
mas as economias se adaptaram. � 
Europa talvez não se tenha adaptado 
tão bem. Ela está num processo 

“aNdamos em ritmo 
mais leNto do que 
outros países.”
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sério, com dificuldade para reen-
contrar-se. não tem tecnologia de 
ponta; a economia americana é mais 
dinâmica, vive um déficit monu-
mental, mas consegue sobreviver. 
Mas o impacto da China pode ser 
maior em dois aspectos: primeiro, 
a economia – estamos falando em 
1,3 bilhão de pessoas, dez vezes 
a população do japão. Segundo, a 
questão da geopolítica. � China não 
é como o japão, um país sem forças 
armadas, inserido dentro de uma 
política americana. � China tem 
planos próprios e vê o mundo à sua 
maneira. Mesmo os conflitos atuais: 
os Estados unidos vão lidar com o 
irã de forma diferente do que lidou 
com o iraque, porque o irã é um dos 
maiores fornecedores de petróleo da 
China. Então o jogo é outro. E isso 
pode ser bom para o mundo.

Jr – Você esteve recentemente na 
China – vê algum exemplo que ela 
possa dar para nós?

Fábio – Vou responder de modo 
amplo. �ndei lendo muito sobre a China 
e houve um livro, Império imóvel, que 
me marcou. Ele descreve o momento 

em que a China deixou de ser líder 
mundial e começou a andar para 
trás. � razão – bem argumentada 
no livro – é que se fechou para o 
mundo, deixou de fazer comércio, 
por exemplo. �gora, a China está-
se abrindo para o mundo. Então, 
a lição é que a abertura traz mais 
benefícios para o todo, do que o 
fechamento, embora alguns setores, 
em particular, possam ser prejudica-
dos. Essa é uma lição que temos de 
ter em mente.

Jr – Como você aplicaria essa lição 
ao Brasil? 

Fábio – � política de comércio 
exterior do Brasil caminha bem, mas 
pode ser melhorada. Por exemplo, 
nós aumentamos as exportações 
para países de terceiro mundo. Mas 
devemos voltar o foco para expor-
tar para os Estados unidos, que é 
o maior importador do mundo, e 
cujo crescimento de importações 
brasileiras é pequeno porque esta-
mos focando outros países. Costumo 
dizer que vivemos no mundo do e e 
não no mundo do ou. Ou seja, não 
é exportar para lá ou para cá; tem 

de exportar para os dois. E outra 
coisa: exportar e importar, porque o 
Brasil precisa aumentar o seu fluxo 
de comércio exterior. Os fluxos de 
comércio no Brasil são 31% do 
PiB, que é um dos mais baixos. na 
�rgentina é 43%; no Chile 65%; no 
México 62%; na áfrica do Sul 50%. 
nos países da Europa é sempre alto 
porque eles contam as exportações 
entre eles. Turquia é 63%; Rús-
sia 57%; Índia 42%; China 60%.  
São números grandes e, no Brasil, 
é pequeno. Temos de exportar e 
importar mais e acabar com as bar-
reiras que dificultam a importação, 
como os impostos e a burocracia.

Jr – um colega seu, da área 
bancária, que também esteve na 
China, recentemente, disse-me que 
lá a burocracia é pavorosa. É difícil, 
para alguém de fora, dirigir uma 
empresa multinacional, pois tem de 
obedecer a uma burocracia que só 
os chineses entendem. Qual a sua 
visão disso?

Fábio – nosso banco tem esse 
problema também. Para o estrangei-
ro trabalhar na China é muito difícil. 
Eles fazem isso porque o potencial 
de mercado é tão grande, que se cri-
ou a famosa frase “não dá para não 
estar na China”. Quer dizer, tudo é 
relativo – o potencial que se tem e 
os riscos que se corre. Olhando sob 
a ótica de um banco internacional, 
investimentos na �mérica ��atina, 
hoje, não são prioridades de grandes 
empresas. Elas estão querendo in-
vestir na ásia porque o investidor 
quer crescimento, e o Brasil está 
com um crescimento pífio. não 
digo, com isso, que o Brasil é carta 
fora do baralho; só não está entre as 
grandes prioridades.

“o diNheiro No brasil é raro, é caro; a 
poupaNça é baixa; o goverNo gasta muito.”
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Jr – Vamos falar um pouco de fator 
humano. Você é um caso típico de 
executivo brasileiro que se preparou 
no Brasil e hoje atua com sucesso na 
área internacional. Como você vê a 
atuação de profissionais brasileiros na 
área dos negócios internacionais?

Fábio – Como extremamente posi-
tiva. O profissional brasileiro é bem 
preparado, respeitado, tem um grau 
de comprometimento com a empre-
sa, com os negócios, talvez até maior 
do que os europeus. Os americanos 
são tão comprometidos quanto. Os 
europeus têm uma relação diferente 
com a carreira, a empresa; talvez 
fruto da cultura. Então, o brasileiro 
é bem visto como dedicado, como 
tendo flexibilidade, capacidade de 
adaptação, como tendo visão e um 
otimismo fundamental para qualquer 
líder de negócios. não pode ser um 
otimismo sem fundamentos; tem de 
ter capacidade para ver o potencial 
de qualquer país ou empresa – e o 
brasileiro tem isso.

Gracioso – Estão se dando bem 
as empresas brasileiras, que estão 
tentando se globalizar?

Fábio – O maior problema das em-
presas brasileiras para se globalizar 
chama-se taxa de juros. É difícil 
competir no mercado internacional 
quando o seu custo de capital é 
substancialmente mais alto do que 
o dos outros. Consegue-se compe-
tir aqui, onde todos têm o mesmo 
problema. Quando se vai para fora, 
é brutal. �lgumas empresas – como 
a gerdau, Petrobras, Odebrecht 
– estão conseguindo ir para fora, 
mas ainda são poucos casos. Mas 
estão tendo problemas para lidar com 
culturas diferentes. É bem diferente, 

para um executivo brasileiro, trabalhar 
para um grupo internacional e uma 
empresa brasileira – onde toda cul-
tura é brasileira. nos Estados unidos 
encontram dificuldade para lidar 
com os sindicatos, com os acionis-
tas. Mas eu vejo esse movimento de 
forma positiva. na medida em que 
os juros forem mais baixos, veremos 
mais e mais empresas brasileiras en-
trando no mercado internacional.

Gracioso – neste ano, por exemplo, 
os investimentos diretos brasileiros no 
exterior já chegam a 72% dos que 
vêm de fora para cá.

Fábio – Estamos aprendendo, agora, 
como nos tornar multinacional, como 
se controlam as atividades fora do 
Brasil. É um grande desafio. O pro-
blema gerencial vai ser também 
uma restrição para um crescimento 
mais acelerado. na Petrobras isso é um 
problema – como crescer rapidamente 
e se internacionalizar. Há gente para 
isso? Se não, terá de formar.

Jr – Você critica os juros altos, mas 
ouvimos e lemos que os bancos se 
beneficiam das altas taxas de juros....

Fábio – Costumo dizer que bancos 
são criticados desde que a Bíblia foi 

escrita. �s taxas de juros estiveram 
elevadas no ano passado e o setor 
industrial teve uma rentabilidade 
maior que a dos bancos. �cho que 
bancos devem ganhar dinheiro como 
qualquer instituição. � rentabilidade 
média dos bancos no Brasil é da 
ordem de 22%, a das empresas 
– em alguns setores – é de 30%, 
outros 16%. Os bancos vão também 
ganhar dinheiro quando a taxa de 
juros cair, porque o número de em-
préstimo será muito maior. � relação 
de crédito, face ao PiB no Brasil, é 
31%; no Chile, 60%; México, 50%; 
Estados unidos, 120%. Quer dizer, 
o crédito é baixo, no Brasil, porque 
os juros são altos. À medida que os 
juros caírem, vamos ter um cresci-
mento do crédito e uma redução na 
inadimplência. não vejo os juros al-
tos como vantagem; acho, inclusive, 
que prejudicam o crescimento das 
organizações.

“baNco de varejo 
é um Negócio 
esseNcialmeNte 
local.”
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Gracioso – Creio que 40% da taxa 
de juros, no Brasil, são impostos.

Jr – Tenho vários amigos econo-
mistas a quem já perguntei por que 
as taxas de juros do Brasil são tão 
elevadas – e tive tantas respostas 
quantos são os amigos. não houve 
duas iguais. gostaria de fazer essa 
pergunta a você: Por que a nossa 
taxa de juros é tão elevada?

Fábio – É simples: tudo que é raro 
é caro. O dinheiro no Brasil é raro, 
é caro; a poupança é baixa; o governo 
gasta muito e sobra pouco para 
dividir entre muita gente. Há o que 
se chama de “seleção negativa”. Se 
há um bem que é escasso, o preço 

dele tende a subir. Quando os ju-
ros baixam no Brasil, a demanda 
para crédito sobe imediatamente. 
�ssim como a fábrica não con-
segue produzir mais geladeira, eu 
não consigo gerar mais crédito. 
não há poupança para atender. 
�s pessoas não entendem isso. Se 
baixarmos o juro amanhã, rapida-
mente várias pessoas virão tomar 
dinheiro emprestado no banco e eu 
não tenho dinheiro para emprestar 
porque o banco não gera dinheiro; 
simplesmente repassa o que está 
aqui. Então o juro é uma forma de 
segurar a economia num patamar 
de crescimento lento que não leve 
a uma demanda incompatível com 
a poupança. Portanto, para mim, o 

problema é que a poupança é baixa, 
os fundos de pensão ainda estão se 
estruturando quando, no mundo, 
já estão avançados; o governo tem 
déficit. Também é verdade que os 
impostos são elevados, que a legis-
lação não estimula, como poderia, 
a concessão de crédito...

Jr – É um problema de macro ou 
microeconomia?

Fábio – Começa com um problema 
de macro. O país poupa 20% do PiB, 
quando a China poupa 40%, não é de 
se surpreender que ela cresça a 11% e 
o Brasil 3%. �cho que a macroecono-
mia é o ponto de partida, e depois há 
um sem-número de coisas a serem 
feitas chamadas de microrreformas.

Jr – Se alguém tem de tomar alguma 
atitude, seria o governo, a socie-
dade, as empresas?

Fábio – O governo tem caminhado, 
mas a sociedade tem de pressionar 
e participar. São governo e socie-
dade juntos. �inda temos de vencer 
alguns preconceitos. Mas estamos 
na direção certa: o governo tende 
a reduzir a sua demanda sobre a 
poupança escassa que temos no 
Brasil; projeções para 5 a 10 anos 
trazem a relação dívida pública para 
o PiB – que hoje está em 50% – para 
30/35%. Portanto, libera recursos 
para que o setor privado possa 
crescer. Estamos na direção certa, 
mas os passos são lentos.

Gracioso – É possível fazer 
da globalização uma questão de 
política nacional?

Fábio – Quando dei o exemplo 
da Europa – independentemente da 

“temos de exportar e importar 
mais – e acabar com as barreiras.”
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orientação política ou econômica 
que havia na Europa há 15 anos 
– quando resolveram criar a moeda 
única, acho que fica claro que é 
mais do que isso. Temos o hábito 
de esperar demais dos governantes, 
ou de menos. Os países têm uma 
banda de crescimento, onde um 
bom governante pode colocá-lo na 
banda de cima e o mau na de baixo. 
Mas são as instituições que definem, 
na verdade, o que pode ou não pode 
ser feito – uma dinâmica própria que 
pode se melhorada ou piorada. na 
verdade, não acho que seja mais 
uma opção política; a direção é a 
globalização. �credito que possa 
haver formas de acelerar ou retardar 
o processo, mas não de alterá-lo.

Jr – Voltando à questão de seus 
colegas, executivos brasileiros, que 
estão tendo sucesso. isso é con-
firmado por uma reportagem que 
o The Economist fez no Brasil há 
alguns anos, com grandes elogios aos 
executivos brasileiros. Mas a questão 
do idioma, por exemplo – você acha 
que os executivos brasileiros, de 
modo geral, estão preparados para 
enfrentar o idioma internacional?

Fábio – Eu diria que os executivos 
brasileiros têm uma formação muito 
boa e talvez melhor do que a média 
dos executivos que vemos lá fora. 
�s faculdades no Brasil preparam 
muito bem; as faculdades ameri-
canas são menos profissionalizadas 
– os MB�s dão um foco excessivo 
às pessoas. Eu acho que alguém 
formado nas boas faculdades bra-
sileiras está, na pior das hipóteses, 
no mesmo patamar que os execu-
tivos formados em outros lugares 
do mundo. � questão da língua 
é seríssima. Como vocês, sou da 

geração em que falar inglês era um 
diferencial. Posso atribuir uma parte 
das oportunidades que tive ao fato 
de falar inglês enquanto outros não 
falavam. �prendi inglês pela própria 
formação elitista que tive, e a opor-
tunidade de fazer um MB� fora, em 
inglês. Há dez anos, falar inglês, no 
banco, era um diferencial; hoje é 
esperado que qualquer jovem que 
entre aqui seja fluente em inglês, e 
são. �gora, é só inglês. � questão 
da língua é mais ampla do que o 
idioma em si, porque – junto – vem 
a cultura, ou seja, a capacidade de 
entender outras culturas e, portanto, 
entender melhor a sua própria. Tra-
balho com holandeses e eles são 
capazes de falar 4 ou 5 línguas com 
muita facilidade e, obviamente, isso 
lhes dá um trânsito fantástico.

Gracioso – Há um outro ponto 
importante, que é a questão dos 
valores  – e refiro-me àqueles que 
têm relevância para o mundo da 
empresa. Por exemplo, o sentido 
de responsabilidade, dedicação ao 
trabalho, a crença de que trabalho 
árduo é a solução, confiabilidade, 
lealdade – coisas importantes, prin-
cipalmente, nas grandes empresas 
com negócios no exterior, onde os 
controles se tornam mais tênues, 
difíceis e é preciso confiar nas 
pessoas. Essas qualidades podem 
ser inseridas ou estimuladas. Você 
sente esse problema no mundo dos 
negócios? �s pessoas estão prepara-
das para enfrentar a concorrência lá 
fora, sob esse aspecto?

Fábio – Há vários Brasis, mas, 
claramente, no aspecto que o Sr. 
expõe pelo menos, temos dois. Esse 
pessoal que trabalha aqui e que 
transita pelo banco internacional-
mente, ou trabalha em empresas 
multinacionais, acredito que não 
tem problema algum com relação a 
valores. Mas, falando de um corte, 
lá fora, em cima da pirâmide bra-
sileira. �í a coisa é séria. Por que os 
executivos no Brasil são mais bem pagos 
– segundo as pesquisas – do que a média 
dos executivos mundiais? Porque 
são raros. São poucas as pessoas que 
praticam os valores que o Sr. comen-
tou – e acho isso fundamental como 
a educação, no sentido do nível 
de preparo técnico para exercer a 
função. Esse problema é bem sério 
entre nós e encontram-se problemas, 
inclusive o de valores, do “é assim 
mesmo; deixa como está”; falta de 
rigor, incapacidade, na verdade, de 
focar, avaliar e estabelecer metas. ��i 
um livro, recentemente, Igualdade 
e meritocracia, da professora ��ívia 
Barbosa, que achei ótimo. Eis um 
problema cultural: como trazer para 
o Brasil métodos americanos de 
gerenciamento.

“a chiNa aiNda é 
mal eNteNdida, 
mal avaliada.”
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Jr – Mudar a cultura não é possível; 
mas mudar as pessoas talvez seja 
um pouco mais fácil. Você poderia 
dizer alguma coisa para os nossos 
alunos e professores, em especial 
os que se vão dirigir aos negócios 
internacionais? 

Fábio – �qui no banco há sempre 
conversas em relação à carreira. E 
a primeira coisa que digo às pes-
soas é que há uma diferença entre 
o sonhador e aquele que tem um 
plano. O sonhador fica esperando 
que as coisas aconteçam, e elas não 
vão acontecer. na verdade, cabe a 
cada um cuidar da sua carreira e se 
preparar para o que se quer. Para 
quem quer carreiras internacionais, 

obviamente qualquer oportunidade 
que tenha – seja em relação a idioma 
ou experiência internacional – deve 
ser abraçada. Tive uma experiência 
própria, quando fui pela primeira 
vez para a nestlé. ��embro-me de 
que, quando me foi oferecida a 
oportunidade, nem perguntei quanto 
ia ganhar. Para mim aquilo já tinha 
um valor pela internacionalização; 
o resto era irrelevante. Quando fui 
ver quanto ganharia, era menos do 
que eu esperava. Mas o importante 
é a visão de longo prazo. Então, pri-
meiro, preparar-se, e segundo pensar 
no longo prazo. Outra experiência 
que tive foi no Citibank. Queria 
conhecer uma determinada área 
– a tesouraria, que é basicamente o 

fluxo de dinheiro dentro do banco 
– e, para conhecê-la, andei para 
trás. isso chocou os americanos, que 
disseram: “Como você está andando 
para trás? Você já é diretor!” Respondi: 
não há problema, porque vou aprender 
algo que me será útil no futuro. 
Então, não ficar no imediatismo 
de conseguir uma posição agora. É 
pensar mais longe. E terceiro é não ir 
atrás da posição que paga mais, mas 
aquela em que se sinta melhor. nin-
guém vai ganhar mais se não estiver 
fazendo o que gosta e aquilo para 
o qual se preparou. Então, é impor-
tante também ter essa noção de que 
a ascensão profissional, o salário, 
ou sua capacidade de influenciar, 
ou seja lá o que for, é conseqüência 
do trabalho que você gosta de fazer 
e para o qual está preparado. Tentar 
atalhos que o levem a ganhar mais 
dinheiro ou ter uma capacidade 
de influência maior pode levar a 
grandes frustrações. Quando vejo 
jovens preocupados com qual car-
reira ou empresa pagará mais, acho 
que é uma visão curta. Tudo o que 
se sabe, numa empresa, é o salário 
do próximo mês; o do mês seguinte 
já não se sabe porque depende do 
desempenho. �cho que é preciso 
mudar esse imediatismo do jovem. 
um outro problema é que os jo-
vens são jogados no mercado de 
trabalho, no Brasil, muito cedo. isso 
não acontece nos Estados unidos e 
na Europa; lá os jovens vão para o 
mercado de trabalho com 25, 26 
anos. �qui vejo jovens de 17 anos 
tentando escolher uma profissão. 
� escola educa e ensina, mas há 
uma educação que é própria do 
jovem – é o querer conhecer mais, 
ser um pouco irreverente... E isso 
requer um pouco mais de tempo. 
uma carreira profissional não é 

“os baNcos são criticados 
desde que a bíblia foi escrita.”
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uma corrida de 100 metros; é uma 
maratona.

Jr – Você sabe que a paciência é 
a virtude dos velhos, por incrível 
que pareça. Os jovens – que têm 
tempo – sempre pensam que o 
mundo vai acabar. O que você está 
recomendando é quase uma impos-
sibilidade de ordem prática.

Fábio – � vida é feita de oportuni-
dades e escolhas. Há oportunidades, 
fazem-se escolhas, que definem 
novas oportunidades, que levam a 
novas escolhas – e esse encadea-
mento é que faz a sua vida. Então 
acho importante ter essa noção 
clara de que devemos manter o 
máximo de oportunidades abertas, 
fazer boas escolhas e saber depois 
que novas oportunidades vão surgir, 
mas sempre manter oportunidades; 
não fechar. O mundo vai mudar 
tanto nos próximos 20, 30 anos, que 
qualquer um que se proponha a uma 
carreira para os próximos 10 anos 
está fazendo uma bobagem. Tudo 
vai mudar tanto, que é importante 
para as pessoas estarem constante-
mente se atualizando, se educando, 
abrindo horizontes. � obsolescência 
vai ser cada vez mais cedo.

Jr – Você parece ter usado, na sua 
vida, essa capacidade de planeja-
mento precoce que o fez recusar 
uma promoção porque achava que 
precisava aprender alguma coisa. O 
que fez você agir dessa forma, tão 
diferente de outros jovens?

Fábio – É difícil dizer. Cheguei à 
presidência do banco e, às vezes, 
me pergunto: você sonhava com 
isso? Confesso que não. nunca 
pensei em chegar à presidência 

de um banco. Simplesmente tinha 
na minha cabeça o que eu queria, 
profissionalmente, dentro de um 
determinado comportamento e 
me orgulho disso. O que me tira 
da cama, pela manhã, é saber que 
posso dar o exemplo de que é pos-
sível ter sucesso no Brasil sem ceder, 
em termos de valores, sem transigir. 
Quando se ouve “o Brasil é assim 
mesmo”. não é assim mesmo. �alo 
constantemente aqui no banco: es-
tamos aqui para dar certo, fazendo 
as coisas certas, do jeito certo; não 
é tese de perfeccionista, é uma tese 
de valores. O jogo é duro, mas é na 
bola e não na canela. De alguma 

maneira, tive essa visão de que se 
fizer as coisas certas e se preparar, 
os resultados são decorrentes. 
O Michael jordan – jogador de 
basquete e um dos meus filósofos 
favoritos – dizia: “Keep your eyes 
in the ball; not in the score, not in 
the public. They are consequence”. 
joga o jogo. O número de pontos e o 
aplauso do público são conseqüên-
cia. Esse é um conselho que dou 
para os jovens sempre: faça o que 
você sabe fazer, no que acredita, nos 
valores que acredita serem os seus e 
trabalhe numa empresa que valorize 
seu comportamento, seu jeito de ser. 
O resto é conseqüência.

O BancO aBn aMRO  
Real� nO BRa��l� nO BRa��l�

preseNça No mercado brasileiro (2005)

       
máquinas de auto-atendimento   8.583
agências e pabs     1.933
pontos de atendimento próprios   3.494
pontos-de-venda     6.257

Número de clientes – milhões   12,1
Número de contas correntes – milhões  3,8
Número de funcionários    28.135

BancO aBn aMRO Real�Real�

� história do �Bn �MRO Bank no 
Brasil começou há 87 anos, com 
a chegada do Banco Holandês da 
�mérica do Sul às cidades do Rio 
de janeiro e Santos. Pouco depois, 
em 1925, Clemente de �aria criava a 
Cooperativa Bancária, três anos depois 
renomeada Banco da ��avoura de Mi-
nas gerais, que se tornou Banco Real, 
em 1971 e foi adquirido pelo �Bn 
�MRO Bank, em 1998. Em 2003 o 

grupo adquiriu o Banco Sudameris.

O �Bn �MRO é um banco interna-
cional, que foi criado em 1824 na 
Holanda, posicionado hoje como 
20o maior no mundo e 11o na Eu-
ropa por patrimônio de referência 
– nível i. Possui cerca de 3.000 
agências em 60 países, mais de 
97.000 funcionários e ativos totais 
de EuR 855,7 bilhões.
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