
 
'Mercados mudaram governos na Europa', diz CEO da BlackRock 
Larry Fink 
 
As soluções apresentadas na última semana pela Europa são positivas, ainda que precisem de 
tempo para aprovação dos parlamentos e implementação de fato. Mas toda a austeridade que 
começa a emergir no Velho Continente não teria sido possível sem a pressão exercida pelos 
mercados financeiros, acredita Laurence Fink, principal executivo e presidente do conselho de 
administração da BlackRock, maior gestora de investimentos do mundo, com mais de US$ 3,3 
trilhões em ativos. 
  
Em sua primeira visita ao Brasil, o executivo, que é conhecido como Larry Fink, se mostrou 
satisfeito com o que viu por aqui, apesar de dizer que só conheceu escritórios, tantas foram as 
reuniões com empresários, banqueiros, políticos e autoridades, em três dias de estada no Rio e 
em São Paulo, sempre se deslocando de helicóptero. "O Brasil é hoje uma potência global". O 
roteiro da viagem pela América do Sul incluiu ainda o Chile. 
  
O Brasil é um mercado importante para a BlackRock, diz, e concentra US$ 43 bilhões em 
investimentos. Mas ele criticou a lentidão para aprovar melhorias nos mercados, citando 
especificamente a proibição de que os fundos de índice (conhecidos como ETFs) negociem 
títulos de renda fixa. Os ETFs são os principais produtos da gestora no país. 
  
"Mercados pressionaram e os governos mudaram para apresentar medidas mais austeras para 
os orçamentos" 
  
Sempre atuando no mercado financeiro, Fink fundou a companhia em 1988, ao lado de outros 
oito sócios, e rapidamente se tornou um das figuras mais influentes do segmento. Não por 
acaso, a BlackRock participa ativamente das negociações e das avaliações que são feitas entre 
os países europeus em dificuldades e os credores que detêm os títulos dessas nações. 
"Estamos bastante envolvidos nos processos e tentando oferecer conselhos." 
  
Mas engana-se quem pensa que esse papel se limita apenas a um aconselhamento. "Os 
mercados forçaram uma ação. Os mercados estão pressionando por ação de tal forma que 
mudaram os governos." 
  
De maneira geral ele se mostra otimista, apesar da expressão sisuda, provavelmente refletindo 
a preocupação de quem administra ativos que superam tudo o que é produzido a cada ano no 
Brasil. Ele falou ao Valor na manhã da quinta-feira, em São Paulo, antes de partir para Nova 
York. 
  
Valor: Qual a sua visão sobre os problemas na Europa. Os governos vão conseguir 
apresentar uma solução para a crise? 
  
Larry Fink : Eles estão elaborando soluções muito boas na Europa. É uma situação muito 
difícil em que muitos países estão quebrando as regras para o equilíbrio de seus balanços. E (a 
chanceler alemã) Angela Merkel agora demanda mais disciplina. Acredito que é positivo. Mas a 
execução desse acordo é difícil. Vimos três novos governos na Grécia, Itália e Espanha. A 
situação real na Itália e Espanha é crítica atualmente. Os novos governos disseram que eles 
vão aplicar medidas de maior austeridade fiscal para atingir as obrigações de maior equilíbrio 
orçamentário. Mas obviamente essas obrigações precisam ser aprovadas pelos congressos dos 
países. Isso levará tempo. O problema é que os mercados querem tudo para ontem. Eles 
querem tudo imediatamente. E isso tudo simplesmente não será imediato. 
  
Valor: Mas os mercados se mostraram mais favoráveis nas últimas semanas. 
  
Fink : Acredito que a virada no mercado de ações que vimos nos últimos seis, oito pregões é 
positiva. Muitos investidores estão temerosos porque grande parte dos seus ativos está fora 
dos mercados. Por isso eu espero que se houver um período contínuo em que os governos 
sejam forçados a estabilizar os seus sistemas financeiros com medidas de austeridade e os 
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congressos aprovem esses novos programas pode haver um significante rali nos mercados 
financeiros que vai surpreender muita gente. 
  
Valor: As medidas vão funcionar? São efetivas? 
  
Fink : Pode levar anos para determinar se esses programas funcionaram. Porque teremos que 
ver como os programas de austeridade levarão de fato a orçamentos mais equilibrados e 
também se vão fornecer caminhos para o crescimento. O principal problema na Europa é 
crescimento. Esses programas não vão promover o crescimento e podemos ter uma recessão 
realmente severa. Aliás, eu acredito que eles já estão em recessão. E os programas de 
austeridade vão agravar ainda mais esse problema. Para nós investidores, teremos que 
conviver com notícias da Europa por muitos anos. Mas eu acredito que em um curto espaço de 
tempo veremos mais estabilidade. 
  
"O Brasil é hoje uma potência global e não deve se preocupar com um trimestre de 
crescimento mais fraco" 
  
Valor: Será um processo longo e doloroso? 
  
Fink : Pode não ser doloroso. Mas será volátil. 
  
Valor: Vocês estão envolvidos nas discussões? 
  
Fink : A BlackRock está muito envolvida. Estamos ajudando a fazer os testes de estresse dos 
bancos na Grécia. Estamos envolvidos com o banco central da Irlanda. E tivemos muitas 
conversas com o Fundo Europeu de Estabilidade Financeira (EFSF, na sigla em inglês, que 
deverá ser substituído pelo Mecanismo de Estabilidade Europeia, ESM, na sigla em inglês) e 
com o Banco Central Europeu (BCE). Estamos bastante envolvidos nos processos e tentando 
oferecer conselhos. 
  
Valor: O Sr. disse recentemente que os mercados estão pressionando os políticos 
para a ação. Ainda vê dessa forma? 
  
Fink : Com certeza. Os mercados estavam reagindo de forma pesada duas ou três semanas 
atrás. E vimos (o custo de captação da) França se ampliar em 200 pontos básicos. Falamos 
muito sobre Itália e Espanha, mas o problema real é a França. O spread de crédito se ampliou 
dramaticamente e está quase no mesmo nível da Rússia. A França está sendo negociada como 
se fosse avaliada como um crédito 'BBB'. É por isso que acredito que (o presidente da França, 
Nicolas) Sarkozy e Merkel começaram um diálogo mais sério recentemente. Os mercados 
forçaram uma ação. Os mercados estão pressionando por ação de tal forma que mudaram os 
governos. Eu argumentaria que as correias de transmissão do mercado para o meio políticos, 
esse mecanismo está funcionando. 
  
Valor: De uma forma positiva? 
  
Fink : Se você acredita que é preciso mais disciplina para administrar os déficit (fiscais), então 
é positivo. Se você acredita que a única forma de sair do problema europeu é por meio de 
mais gasto governamental, então não. Nesse caso você dirá que será um desastre. 
  
Valor: Já vimos queda no custo de captação dos países, como a Itália, por exemplo, 
depois da ação do novo governo. Esse é um sinal de que houve evolução? 
  
Fink : É um sinal de que as pessoas estão mais confortáveis para tomar risco. As ações dos 
políticos nas últimas duas semanas têm se mostrado positivas. Não são permanentes ainda. 
Precisam passar pelos congressos. Ainda são vulneráveis. 
  
Valor: A união fiscal é uma necessidade? 
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Fink : E qual é a alternativa? Você teria que apresentar uma alternativa para eu dizer se é 
necessário ou não. Mas é difícil pensar em como mudar uma moeda. E não estou dizendo 
apenas das dívidas soberanas. Mas também das dificuldades com os papéis privados. Mesmo 
em países como a Grécia. Como fazer a transição do euro para o dracma? Seria muito difícil e 
criaria um problema recessivo para a Europa ou para os países. Teria que haver uma 
estratégia de longo prazo, de cinco, sete anos. 
  
Valor: É possível que algum país deixe o euro? 
  
Fink : Somente em um processo bastante longo. Em um processo sistêmico. E muito debatido. 
Não aconteceria da noite para o dia. 
  
Valor: E quanto ao Banco Central Europeu. Ele poderia assumir um papel mais ativo? 
  
Fink : O Banco Central Europeu tem a responsabilidade pela política monetária. Ele tem até 
mais espaço do que o Federal Reserve (banco central americano) para isso. A taxa de juros 
está em 1,25% (a entrevista foi concedida na quinta-feira pela manhã, antes, portanto, da 
redução promovida no mesmo dia pelo BCE, para 1% ao ano). Se eu estiver mesmo certo e a 
Europa estiver em recessão, ele poderia reduzir a taxa em 25 pontos básicos. Se houver um 
problema de fluxo de recursos, se houver problemas de liquidez no sistema financeiro, o BCE 
pode fornecer linhas para os bancos. Ele tem na verdade muitas opções para ajudar a Europa. 
Mas ao contrário de outros bancos centrais, como o inglês e o americano, ele não tem 
mandato para comprar títulos. Ele não tem esse poder. 
  
Valor: E não deveria ter? 
  
Fink : Não estou dizendo se deve ou não. No momento ele não tem. Mas ele transferiu € 500 
bilhões para o EFSF que está comprando dívida e tem ainda cerca de € 250 bilhões para usar. 
Acho que seria importante fazer a pergunta. Ele deveria ter mais poder? Já que eles reduziram 
juros, criaram o EFSF e ainda assim os problemas persistem. Então devemos fazer a pergunta 
se deveria fazer mais. Mas neste momento o BCE ainda não fez tudo o que pode fazer (dentro 
do atual mandato). 
  
Valor: E o FMI poderia ser mais ativo? 
  
Fink : Acredito que o FMI tem um tarefa importante para a estabilização financeira dos países. 
Mas eu não acredito que países como os europeus... Os europeus são mais ricos que os 
brasileiros. Mesmo que os chineses. Eles realmente precisam de um socorro vindo do FMI 
antes de usar todos os recursos que eles têm disponíveis? Eu acho que não. Acho que os 
europeus deram os primeiros passos para a estabilização da região. Mas precisam fazer mais. 
E talvez o FMI possa ter um papel importante. 
  
Valor: Podemos falar um pouco da economia americana? Vimos alguns dados 
realmente animadores, como a queda do desemprego. Podemos esperar uma 
economia mais resiliente no próximo ano? 
  
Fink : A economia americana sempre se prova mais resiliente do que muitos pensam. Alguns 
anos atrás estava na moda ter uma visão negativa sobre os Estados Unidos. Mas as empresas 
americanas estão muito bem posicionadas. Estão sentadas em cima de trilhões de dólares em 
caixa. E muitas delas são líderes globais. Você usa produtos da Apple. Provavelmente você usa 
Facebook, Google, Bloomberg. São companhias americanas. Se você pensar em inovação, 
ainda há mais nos Estados Unidos do que em qualquer lugar do mundo. E essa dinâmica está 
transformando os Estados Unidos. Claro que temos problemas estruturais, ou questões 
governamentais. E temos um grande déficit. Mas somos uma economia muito resiliente. E 
temos uma população em crescimento, ao contrário da Europa e do Japão. 
  
Valor: Isso é positivo. 
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Fink : Os problemas americanos são muito mais fáceis de resolver. E isso é frustrante. É fácil 
de resolver, mas temos governantes que não conseguem provar para os cidadãos americanos 
e para os cidadãos do mundo todo que estamos no caminho certo. É frustrante ver como os 
políticos americanos estão agindo. Essa é a razão de muitas pesquisas mostrarem que a 
aprovação do Congresso atingiu o menor valor da história. 
  
Valor: Mas a chance de um segundo mergulho da economia ("double dip") foi 
reduzida? 
  
Fink : Nunca pensei em um "double dip" para a economia americana. 
  
Valor: Com relação ao Brasil, vivemos um momento de desaceleração da atividade. 
Qual sua visão da economia brasileira? 
  
Fink : Quando a Europa fica doente, a China fica resfriada e o Brasil espirra. O mundo está 
correlacionado. Então a desaceleração brasileira não deveria ser uma surpresa. O Brasil se 
tornou um grande exportador. E o seu maior parceiro comercial hoje é a China. Eu diria 
parabéns, Brasil, você hoje é uma potência global. E quando o mundo tem um resfriado, sendo 
uma potência global você também será impactado. Então a boa notícia é que o Brasil é um 
país importante globalmente. E o sucesso do Brasil dos últimos dez anos é realmente 
fantástico. E a dinâmica da economia brasileira vem do fato de que se tornou uma economia 
puxada por exportações, mas também por ter desenvolvido um grande e robusto mercado 
doméstico. Muitos países asiáticos enfrentam problemas porque não têm a força de uma 
economia doméstica. 
  
Valor: Esse é um problema? 
  
Fink : Se você tivesse países como a China com uma demanda doméstica mais forte, 
poderíamos ter uma economia melhor agora. Com o consumo e um aumento da riqueza, o 
dinheiro circula de forma mais rápida e eleva os padrões de vida. Na China, por causa das 
taxas de poupança elevadas, você não tem essa velocidade de circulação do dinheiro de forma 
tão forte. Claro que você tem os gastos do governo, mas você não tem um setor privado 
investindo. Esse é um problema estrutural. 
  
Valor: Mas o Brasil depende da poupança externa. 
  
Fink : Temos o mesmo problema nos Estados Unidos. Vocês não estão sozinhos nessa. 
  
Valor: O Brasil precisa de uma agenda de crescimento para o próximo ano? Há 
deficiências em infraestrutura. 
  
Fink : O governo já interrompeu o aperto e iniciou um ciclo de afrouxamento monetário. 
Também anunciou estímulos, reduziu impostos. O governo está enfrentando o desaquecimento 
econômico. Concordo que investimento em infraestrutura é necessário para a estimular a 
economia. Mas, para mim, o Brasil não deve se preocupar com apenas um trimestre mais 
lento, porque o país continua construindo um grande futuro. 
  
Valor: Como a BlackRock vê o Brasil? 
  
Fink : A BlackRock está em 33 países. Somos o maior gestor de ativos do mundo. Temos uma 
pequena, mas crescente posição no Brasil. Somos os maiores em ETFs e estamos trabalhando 
com o governo para afrouxar algumas regulações para títulos. 
  
Valor: Você se refere à proibição para que ETFs comprem renda fixa? 
  
Fink : Sim. Acreditamos que renda fixa será uma grande oportunidade e será bom para o 
Brasil. Temos US$ 43 bilhões investidos no Brasil. Somos um dos maiores investidores no 
Brasil e queremos também nos tornar um dos maiores gestores de investimentos no Brasil. 
Mas ainda há restrições legais que impedem nosso crescimento. 
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Valor: O Brasil está caro? 
  
Fink : O Brasil está desacelerando. Enquanto outros países estão acelerando. Nos Estados 
Unidos, os preços estão muito baixos. Estou muito feliz de investir nas companhias 
americanas, que estão mais baratas do que as companhias no Brasil. A relação preço/lucro nos 
EUA está mais baixa. É tudo uma questão de expectativa e os EUA hoje crescem mais do que o 
Brasil. 
 
Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 12 dez. 2011, Finanças, p. C4. 
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