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MERCADO FINANCEIRO

JAMIE DIMON

“Minha filha me perguntou quando ela che-
gou em casa após o colégio: ‘O que é uma 

crise financeira?’ e eu respondi: ‘É algo que 
acontece a cada cinco, sete anos.”

(Jamie Dimon)



1 Um pouco
   da sua história
 

 
 “Para mim, o que é particularmente impressionante é que após a aposentadoria 
do seu amigo e rival, LIoyd Blankfein (CEO do Goldman Sachs) que ocorrerá em outu-
bro. Você será o único CEO no mercado financeiro que ‘sobreviveu’ a crise de 2008.” 
– essas foram as palavras usadas por Gillian Tett, jornalista do Financial Times, em en-
trevista com Jamie Dimon em agosto de 2018.

 Jamie Dimon é presidente e CEO do J.P. Morgan Chase, o maior dos quatro gran-
des bancos americanos. Anteriormente, foi membro do Conselho de Diretores do Fe-
deral Reserve Bank de Nova York. A revista Time o elegeu em 2006, 2008, 2009 e 2011 
como uma das pessoas mais influentes do mundo e, por quatro anos consecutivos, 
ele também estava na lista dos melhores CEO’s nas pesquisas da All-America Executive 
Team.

 Sua trajetória o levou a ser um dos poucos executivos-chefes de bancos a se tor-
nar um bilionário. Além de possuir uma participação de U$485 milhões no J.P. Morgan 
Chase, ele recebeu um pacote de remuneração de US$23 milhões em 2011, o que ne-
nhum outro CEO de banco nos Estados Unidos recebeu. Esse número chegou a US$29,5 
milhões em 2017.

 Sob o comando de Dimon, o J.P. Morgan superou os seus rivais durante a crise 
de 2008, tornando-se o maior banco do mundo em capitalização de mercado. No dia 
anterior à falência do Lehman Brothers, a ação do J.P. Morgan subiu 180% e retornou 
mais de 246% ao incluir dividendos. Desde a crise e sob o comando de Jamie,  o valor 
das ações do banco triplicaram.
 
 Logo após o término do seu mestrado em administração pela Universidade de 
Harvard, Sandy Weill (ex- presidente do Citigroup) o convenceu de recusar ofertas de 
trabalho do Goldman Sachs, Morgan Stanley e Lehman Brothers para se tornar seu as-
sistente na American Express. Em 1985, Dimon deixou a American Express para acom-
panhar Weill no comando da Commercial Credit (uma empresa de financiamento ao 
consumidor da Control Data). 
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 A parceria dos dois durou mais de uma década. Em 2000, Dimon se tornou CEO 
do Bank One quando em julho de 2004 o J.P. Morgan Chase comprou o banco. Seis anos 
depois, Dimon se tornou presidente.

 Ao lado do Wells Fargo, Goldman Sachs, Morgan Stanley, o J.P. Morgan Chase foi 
uma das poucas instituições financeiras que venceu a era pós-crise. O banco evitou os 
excessos cometidos pelos seus concorrentes ao recuar no grande negócio de Wall Stre-
et da época – transformar hipotecas subprime de má qualidade em títulos. - Quando a 
força da crise chegou causando prejuízos bilionários para bancos como o Citigroup e o 
Merril Lynch, Dimon conseguiu preservar seu balanço.
 
 Esse desempenho extraordinário em uma das piores crises mundiais, não passou 
despercebido. O J.P. Morgan tornou-se uma academia de treinamento de CEO’s para o 
restante do setor. Os pupilos de Dimon passaram a liderar instituições como a Barclays, 
Standard Chartered, Visa e First Data.

 Apesar do J.P. Morgan Chase ter apresentado resultados significativos ao longo 
dos anos, o negócio bancário não pode ser considerado um negócio em crescimento 
e, somado a isso, uma nova ameaça alarma a indústria. As instituições estão se prepa-
rando para os gigantes da tecnologia como a Amazon e o Google, que interferem nas 
suas áreas de depósitos a pagamentos. A performance excepcional do líder levanta a 
questão: o que vai acontecer quando Dimon deixar o comando do J.P Morgan Chase?

 Em janeiro de 2018, ele anunciou que planeja se aposentar dentro de cinco anos, 
o que levou os investidores a se perguntarem se os potenciais sucessores de Dimon 
seguirão seus passos. Será que o DNA de gerenciamento de risco do executivo perma-
necerá na cultura e nos processos do banco? Segundo Dimon, os seus colaboradores 
não só trabalham para adivinhar as probabilidades, como sempre estão se preparando 
para o pior. Como resultado, o J.P Morgan parece ter o capital, os ganhos e a capacida-
de para resistir a qualquer coisa, assim como sobreviveram à crise financeira de 2008.

 

A BR Advisors

 A BR Advisors é um dos maiores escritó-
rios credenciados a XP Investimentos e con-
ta com uma equipe altamente qualificada. 

 Além de um histórico de premiações, o escritório 
conta ainda com três filiais -RJ, BH e SP.
  
 As operações da BR são divididas em duas áreas: 
mesa de operações e distribuição de produtos finan-
ceiros e investimentos.
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