
Interesse pela economia e cultura local ajudaram na hora de decidir voltar  
 
O americano John H. Welch, 49 anos, o recém-contratado economista-global do Itaú, 
descobriu seu primeiro amor, o futebol, no Brasil. Treinou no São Paulo. Jogava no meio de 
campo e no ataque. Mas, antes de se tornar profissional da bola, deixou a carreira para se 
dedicar aos estudos econômicos. "Eu percebi que seria um jogador medíocre", diz.   
 
Seu interesse pela economia também nasceu no Brasil. Ficou fascinado e curioso com o 
mecanismo da correção monetária, que permitia que os agentes econômicos convivessem com 
altíssimas taxas de inflação. Seu primeiro estudo sobre economia foi relativo à indexação de 
preços.   
 
Welch é formado pela Columbia e fez mestrado e doutorado na Universidade de Illinois, sob a 
orientação de Werner Baer, um americano que Welch definiu como "brasilianista pragmático". 
Baer estudou profundamente a América Latina, principalmente o processo de substituições de 
importações no Brasil, e ajudou a fundar a Fundação Instituto de Pesquisas Econômica (Fipe). 
Seu livro, "The Brazilian Economy: Development and Growth" (A economia brasileira: 
desenvolvimento e crescimento) é um dos principais livros em inglês sobre o tema.   
 
Entre os colegas de Welch em Illinois, seu amigão Paulo Tenani, ex-economista-chefe do UBS 
Wealth Management, Alexandre Tombini, diretor de normas do Banco Central, Rodrigo 
Azevedo, ex-diretor do BC, e Marcelo Carvalho, economista-chefe do Morgan Stanley. Também 
figuram entre os alunos de Baer, que chegou a dar aulas no Ibmec/Rio, PUC do Rio e FGV, o 
ex-presidente do BC Ibrahim Eris e o atual presidente do Equador, Rafael Correa.   
 
Em suas inúmeras passagens pelo Brasil, Welch conheceu Roberto Macedo, Celso Martone, 
Roberto Campos, Mário Henrique Simonsen, Joaquim Elói Cirne de Toledo, Sérgio Werlang e 
Octavio de Barros. "Foram todos muito generosos comigo, me ajudaram muito", diz ele, que 
chegou a trabalhar como estagiário na USP.   
 
Um de seus primeiros empregos foi como economista sênior do Fed (banco central dos EUA) 
de Dallas, Texas, onde criou um centro de estudos econômicos para a América Latina. Seu 
texto com Darryl McLeod intitulado "North American free trade and the peso: the case for a 
North American currency area" ajudou a desenvolver o sistema de bandas cambiais e depois 
câmbio flutuante no México e contribuiu na criação do Nafta, o acordo de livre comércio entre 
os países da América do Norte.   
 
Como economista-chefe e estrategista do Lehman Brothers, Bear Stearns, (BNP) Paribas, 
Barclays e WestLB, Welch sempre teve seu foco voltado para a América Latina. Ele também foi 
professor assistente na Universidade do Texas, Austin e na Universidade do Texas do Norte. 
Continua a ministrar aulas na Universidade de Nova York e na Columbia.   
 
Filho de um advogado e contador, Horward Welch, já morto, John Welch veio pela primeira vez 
ao Brasil quando o pai foi transferido para o país pela Arthur Andersen para abrir um escritório 
de planejamento tributário em meio à indexação. No Brasil, John Welch chegou a estudar no 
Maria Imaculada.   
 
Welch nasceu em Evanston, Illinois, ao norte de Chicago, e estudo no colégio público New 
Trier, com famosos programas voltados para as artes e música, por onde passaram Charlton 
Heston, Rock Hudson e Ann-Margret, além de Rahm Emanuel, recém-nomeado chefe de 
gabinete do presidente dos EUA Barack Obama.   
 
Welch acaba de mudar para São Paulo. Mora em Moema. Ainda tenta vender sua casa nos 
Estados Unidos, em New Jersey. Teve uma filha mineira, a Nina, com uma mulher brasileira, 
Ana Paula. Tem outros três filhos americanos. Welch seguiu os passos de seu pai, cujo 
segundo casamento também foi com uma mulher brasileira.(CPL)   
 
Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 10 dez. 2008, Eu & Investimentos, p. D10. 

 


