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N
a manhã do dia 18 de setembro
do ano passado, três dias após a
quebra do banco Lehman Bro-
thers, o telefone tocou no escri-

tório do americano Jamie Dimon, prin-
cipal executivo e presidente do conselho
do JPMorgan Chase. Era o então secre-
tário do Tesouro americano. Hank Paul-
son, com uma oferta: que tal incorporar
o rival Morgan Stanley sem custo? Pres-
sionado pelo governo, Dimon já tinha
ficado com o banco Bear Stearns meses
antes, mas dessa vez declinou por achar
que haveria sobreposição de áreas. Ainda
assim, sua fama como bombeiro de Wall
Street não foi abalada — nas semanas
seguintes, ele fecharia a compra do Wash-
ington Mutual, banco que, até quebrar,
era dono de boa parte dos depósitos de
poupança dos Estados Unidos.

Neto de um imigrante grego que tro-
cou o sobrenome Papademetriou para
Dimon na tentativa de aumentar as chan-
ces de sucesso, o banqueiro é um dos
poucos que foram declarados vencedores
depois da carnificina financeira de 2008.
Sua reticência em mergulhar nos merca-
dos mais obscuros e alavancados de Wall
Street, como fizeram quase todos os con-
correntes, elevou seu status no mercado
financeiro global às alturas — e está por
trás do rápido avanço no último ano da
instituição que comanda. Durante a crise,
o JPMorgan tornou-se o maior banco
americano, com valor de mercado de 168
bilhões de dólares, quase o dobro do ta-
manho do Citi — em 2007, era o tercei-
ro do ranking. Essa é a história de sua
biografia, Last Man Standing ("O último
que ficou de pé", numa tradução livre).

lançada em outubro. Aos 53 anos, tido
como um dos executivos do setor finan-
ceiro mais próximos ao presidente Barack
Obama (foi recentemente apontado como
virtual substituto do secretário do Tesou-
ro americano, Timothy Geithner). Dimon
falou com exclusividade a EXAME na
sede do banco em São Paulo.

A crise foi boa para o Brasil?
A crise não foi boa para ninguém. O
Brasil cresceu muito pouco nos últimos
12 meses. Se boa parte do mundo não
tivesse encolhido, o Brasil poderia ter se
dado um pouco melhor. Mas a crise deu
ao país uma chance para brilhar e se des-
tacar. O Brasil criou um padrão de ge-
renciamento econômico que é um exem-
plo para outras nações, e não me refiro
apenas às emergentes. Combina uma boa
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política fiscal e uma boa política mone-
tária com crescimento econômico. O
desempenho do Brasil não é um acaso.

Essa "brastlmania" veio para
ficar ou é um modismo?
É permanente. O país tem boa governan-
ça e um bom sistema Judiciário, tem
crescimento e recursos naturais inacre-
ditáveis. Isso sem contar as empresas
com capacidade para competir no mer-
cado global. Nenhum país está predesti-
nado a crescer indefinidamente. O Brasil
terá problemas no caminho. Mas quem
já venceu problemas no passado fará o
mesmo no futuro. Nossos economistas
prevêem que a economia brasileira vai
crescer 0,3% neste ano e 5% em 2010.

O que dizer dos riscos — a
possibilidade de o preço das
commodities cair, de o real se
valorizar fortemente ou de os gastos
do governo piorarem a situação fiscal?
Os gastos do governo são, na verdade,
pequenos em comparação com outros
países. E o Brasil não é o único que po-
de sofrer com uma eventual desvaloriza-
ção das commodities. Sobre a moeda,
vale lembrar que um real forte traz con-
seqüências positivas e negativas. O im-
portante é que a razão por trás da força
da moeda é muito boa. O Brasil é um
lugar muito interessante para investir.

Brasil, Rússia, índia e China,
os países do Bríc, são muito
diferentes. Faz sentido pensar
em termos de um bloco?
Não. Quase nunca me refiro a eles dessa
forma. São nações distintas. O Brasil,
por exemplo, não é mais um país emer-
gente. Já emergiu. A China ainda é um
país com forte controle central. De sua
população de mais de l bilhão de pes-
soas, apenas 15 milhões votam. Portan-
to, ainda há um longo caminho no que
se refere a mais democracia e economia
de mercado. Há semelhanças entre Bra-
sil e índia. Os dois países têm um bom

sistema legal, boa tecnologia.
Ainda assim, acho errado tratá-
los como uma coisa só.

O maior legado da crise
financeira será a
transferência de poder
econômico dos países ricos
para os emergentes?
Não. As pessoas estão exagerando os
efeitos da crise. Haverá, sim, uma trans-
ferência de poder econômico do Ociden-
te para a Ásia e para países como o Bra-
sil nos próximos 50 anos. Mas isso já
vinha ocorrendo antes da crise. E é um
erro achar que os emergentes vão crescer
em detrimento dos países ricos. Os Es-
tados Unidos e a Europa não vão perder
com a expansão da China, da índia e do
Brasil. E um jogo de ganha-ganha.

O pior da crise mundial já passou?
A crise financeira passou. As economias
de Brasil, China e índia estão crescendo
e a dos Estados Unidos está, no mínimo,
estabilizada. Acho até que pode estar
dando os primeiros sinais de crescimen-

to. A probabilidade de vermos
um crescimento rápido na eco-
nomia americana nos próximos
12 meses é maior do que mui-
ta gente acha. O desafio agora
é remover o estímulo financei-
ro dado pelos bancos centrais
de várias partes do mundo. É
uma operação um pouco com-

plexa, mas acho que pode ser feita.

O senhor está preocupado
com o dólar?
Um dólar levemente enfraquecido não é
uma coisa ruim para os Estados Unidos.
O problema é se ele cair demais. O valor
da moeda está diretamente relacionado
à responsabilidade fiscal e ao crescimen-
to. Pessoalmente, acredito que os Esta-
dos Unidos vão voltar a crescer e a cui-
dar das contas públicas, mas sei que
muitos se questionam sobre isso.

O déficit fiscal e a ameaça
de inflação nos Estados Unidos
preocupam?
Não estou preocupado com a inflação
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agora. Mas os Estados Unidos, como
qualquer outro país do mundo, precisam
ter atenção com as contas públicas. Não
é o déficit dos próximos dois anos que
devemos olhar, mas como estará a si-
tuação em três, quatro ou dez anos.

O senhor previu a chegada da crise?
Não. Realmente não vi que ela estava
para chegar. Sabia que teríamos crises
assim como sei que haverá mais crises
no futuro. De onde elas virão? Como
serão? Não sei. Mas sei que vão espalhar
o pânico e farão os mercados cair.

O que explica, então, o fato de
o banco não ter sofrido muito com
as hipotecas de alto risco —
o subpríme — e os papéis tóxicos?
Nós cometemos erros, mas
foram em menor número do
que os da maioria dos concor-
rentes. Evitamos os Structu-
red Investment Vehicle (SIV),
fundos de crédito de altíssimo
risco, simplesmente porque
não vimos sentido neles. Não
evitamos o subprime, mas

mantivemos uma política conservado-
ra. O risco da operação bancária — o
de servir nossos clientes — já é sufi-
ciente para nós. Sempre soubemos que
os mercados são voláteis — aliás, mui-
to voláteis — e que é preciso estar pre-
parado para o pior.

A regulamentação pode
evitar crises?
Quem diz que cometeu erros por causa
de falhas na regulamentação está men-
tindo. Quem errou, errou porque quis.
Dito isso, é verdade que houve falhas.
O setor de hipotecas nos Estados Unidos
não tinha regulamentação — e teria sido
melhor que tivesse. Os derivativos da
seguradora AIG eram regulados por um
órgão que não entendia do assunto.

O senhor é acusado de fazer
lobby contra as reformas
do sistema financeiro
propostas pelo presidente
Barack Obama.
Sou a favor de 85% das refor-
mas propostas pelo governo.
Gosto da idéia de reguladores

sistêmicos — pessoas que teriam a mis-
são de continuamente buscar lacunas e
tentar mitigar o efeito de bolhas. Mas
discordo da criação de um novo órgão
do governo para cuidar da proteção do
consumidor. É hora de fortalecer a estru-
tura de proteção que já existe.

O sistema de remuneração
variável deve ser mudado? Deve
haver um teto para os bônus?
Não concordo com tetos. Acho que se-
ria um erro o envolvimento do governo
nessa questão. Se você determinar um
teto, o talento poderá ir para outro país.
Embora haja muitas falhas no sistema
de remuneração, não creio que tenham
sido a causa dos problemas. Mas há
idéias razoáveis em debate — por
exemplo, o fim dos chamados "pára-
quedas de ouro" (generosos pacotes de
benefícios dados a executivos demitidos
antes do fim do contrato).

Uma das conseqüências da crise
é que bancos que já eram grandes,
como o JPMorgan Chase,
compraram concorrentes e ficaram

QUEM DIZ QUE COMETEU ERROS POR CAUSA DE FALHAS
NA REGULAMENTAÇÃO ESTÁ MENTINDO
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O BRASIL TEM UM GERENCIAMENTO ECONÔMICO QUE É
EXEMPLO A OUTRAS NAÇÕES — NÃO APENAS ÀS EMERGENTES

maiores. O problema do
"grande demais para falir"
se tornou mais premente?
A falência em si não é algo
ruim. Faz parte da estrutura
criativa do capitalismo. Do ve-
lho sai o novo. e isso é saudá-
vel. É preciso acabar com essa
idéia de que alguns bancos são
grandes demais para quebrar, inclusive
o JPMorgan Chase. Precisamos de um
mecanismo de soluções que permita
que isso ocorra sem ferir os cidadãos.
Vai requerer um pouco de coordenação
global, mas é possível criá-lo. Não se-
rá nada diferente do que o governo
americano fez ao assumir o Washing-
ton Mutual. O governo assumiu o ban-
co e o vendeu em partes e isso não
afetou o mundo todo.

Mas a idéia de que o governo
vai entrar não aumenta o incentivo
à tomada de risco irresponsável?
É preciso ter cuidado com essa questão.
As pessoas no topo da hierarquia dos

bancos Bear Stearns, Lehman
Brothers, da seguradora AIG e
boa parte do Citi perderam qua-
se tudo o que tinham. Não con-
cordo que tenha havido incenti-
vo à irresponsabilidade.

Pelo visto, a era dos
megabancos vai persistir,

O tamanho dessas empresas não é re-
sultado apenas da vontade de crescer.
Há outras razões. Uma é a economia de
escala. Não poderíamos servir nossos
clientes da maneira como fazemos se
fôssemos um banco médio. Isso é ver-
dade para bancos, fabricantes de carros,
empresas de mineração, farmacêuticas
e várias outras. O beneficiado é o con-
sumidor. É aí que está a produtividade.
É aí que está a raiz do crescimento do
PIB. Precisamos ser grandes para com-
petir com os maiores e os melhores que
estão no mercado global. Na verdade,
estou preocupado com o próximo
round: competir com bancos brasilei-
ros, indianos e chineses.

A operação do JPMorgan Chase
no Brasil é considerada tímida,
O senhor concorda?
Tímida? Não. ela é focada. Durante a
crise, contratamos em vez de demitir.
Neste ano. teremos o maior lucro do
JPMorgan Chase no Brasil em toda a
história. Somos um dos principais ban-
cos de investimento no segmento de
oferta de ações e em fusões e aquisições.
Nos próximos cinco anos. pretendemos
dobrar nossa equipe no país. Nossa deci-
são, até o momento, é de não ter uma
rede de agências e o foco voltado para
uma massa de clientes pessoa física.

Mas esse não é justamente
o mercado mais atraente para
os bancos no Brasil?
É, sim, atraente. Mas é muito difícil
montar uma estrutura dessas num país
estrangeiro. Poderíamos abrir algumas
agências no Brasil, mas seria difícil ga-
nhar dinheiro. É muito complicado com-
petir com os grandes bancos brasileiros
se você não tiver escala e substância.
Talvez isso aconteça algum dia. mas não
agora. Nossa rede de agências se restrin-
ge ao mercado americano.

Em vez de montar do zero,
o JPMorgan Chase não pensa
em comprar um banco já
instalado aqui?
É preciso lembrar que uma aquisição é
como um casamento. O outro lado tam-
bém tem de dizer "sim". Em algumas
partes do mundo, levamos um "não" e
foi muito doloroso. Ainda assim, nós
estamos na dança.

Recentemente, o Itaú Unibanco
e o Bradesco entraram na lista
dos 20 maiores do mundo.
Isso é permanente, ou mudará
quando os bancos europeus
e americanos se recuperarem?
É mais permanente do que muita gente
pensa. São bancos grandes, bem geridos
e estão num mercado em expansão.
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