




final da
segunda de duas
longas entrevistas

a Época NEGÓCIOS na sede da BTG, um amplo escritó-
rio no último andar de um prédio comercial no Itaim Bibi,
num dos quarteirões mais exclusivos de São Paulo, An-
dré Esteves olha o relógio e pede licença para voltar à sua
mesa. Sim, mesa, porque sala o banqueiro mais badalado
do momento não tem. Ele ocupa um lugar bem no meio de
uma das duas fileiras compridas com posições na mesa
de operações. Bagunçada, mas não caótica, sua estação de
trabalho tem dois monitores ligados em serviços de infor-
mações financeiras, exemplares manuseados do Financial
Times e do Valor Econômico daquela quarta-feira c o paletó
atirado sobre um telefone. Esteves vacila um segundo
entre vesti-lo ou não e parte, só de camisa e gravata, para
receber clientes que já esperam por ele. No caminho até a
recepção, uma olhada rápida para a meia dúzia de plaqui-
nhas com provas da logomarca da companhia que está
criando, a BTG Pactuai. Está começando uma nova etapa
da história do banqueiro carioca que fez seu primeiro bi-
lhão de dólares aos 37 anos, viu a crise financeira de den-
tro e agora desenha a primeira multinacional financeira
do país. Mas o tempo é curto, e Esteves tem, de novo, um
banco para tocar. "Eu sou um cara bem-sucedido finan-
ceiramente, mas faço as coisas não só pelo dinheiro. Te-
nho vontade de realizar, de construir alguma coisa", diz,

No dia 20 de abril, ele comunicou ao mercado a
recompra do Pactuai, banco que vendera ao UBS três
anos atrás. Valor do negócio agora: US$ 2,475 bilhões.
Valor do negócio cm 20O6: US$ 3,1 bilhões. O mercado
pôs as calculadoras para funcionar e percebeu o tama-
nho da barganha. Quando o Pactuai foi comprado pe-
los suíços, quase no auge da bolha financeira global e do
boom das aberturas de capital no Brasil, aqueles US$
3 bilhões eqüivaliam a nove vezes o valor patrimonial
do banco. De lá para cá, o patrimônio líquido da insti-
tuição foi multiplicado por seis. Mas o preço real de re-
venda, com o câmbio ajustado, praticamente não saiu
do lugar. Resultado: Esteves e seus sócios pagaram um
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múltiplo de apenas 1,3 vez o valor contábil do Pactuai.
"Mudou o Brasil, mudou o mundo e, mais importante,
mudou o preço", diz Estcves, ao justificar por que está
comprando agora algo que decidiu vender há três anos.

Somada ao Pactuai, a novata BTG, criada por Este-
ves cm 2008, ganha uma musculatura formidável. São RS
14 bilhões em ativos, RS 4 bilhões de patrimônio líquido e
quase mil funcionários. No Brasil, a nova empresa vai dis-
putar um mercado que chegou a render US$ l ,6 bil hão para
os bancos de investimento no histórico ano de 2007 e, de lá
para cá, reduziu-se a um terço. Lá fora, no cenário de terra
arrasada pós-Lehman Brothers, a empresa trabalha rapi-
damente para ocupar posições estratégicas em algumas
das principais praças financeiras. Antes ainda da união
com o Pactuai, a BTG montou uma gestora de recursos em
Londres, uma em Nova York e outra em Hong Kong. Dos
120 funcionários que originaram a empresa, 60 estão no

NO ESCRITÓRIO_ Esteves posa na sede da BTG, no dia 15 de maio.

O banqueiro não tem salaprópria - ocupa uma posição na mesa de

operações. À esquerda, as provas da logomarca da BTG Pactuai

exterior. Esteves define a BTG Pactuai como uma empresa
internacional de serviços financeiros com sede no Brasil.
Ou seja, uma multinacional brasileira de finanças. "Não
viemos com a ambição de comprar o Citibank". diz. "Mas
há nichos de negócios que podemos desenvolver lá fora."

Esteves pensa grande, e é elogiado por isso por nin-
guém menos que Jorge Paulo Lcmann, ofundador do Banco
Garantia: "O André é a pessoa mais ambiciosa que conhe-
ço no momento", disse a Época NEGÓCIOS. "Sua passa-
gem recente pelo mundo globalizado somou ã já existente
competência. Acredito que existe um amplo espaço para
um banco de investimento independente no Brasil, com
possibilidades de atuação em nichos externos também."
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A passagem pelo mundo globalizado a que Le-
mann se refere foi o período de menos de um ano que
Esteves viveu em Londres, como chefe da divisão glo-
bal de renda fixa do UBS. Ele foi para lá em setembro de
20O7, administrar uma carteira de USS 900 bilhões,
à frente de uma equipe de 5 mil funcionários, espa-
lhados por 50 países. Sua chegada, porém, coincidiu
com a quebra do Lehman Brothers, em Nova York, e o
agravamento da crise financeira global. Com velocida-
de e implicações imprevisíveis, o UBS viu-se enreda-
do na teia dos ativos tóxicos que se revelou ao mundo
com o estouro da bolha imobiliária americana. E esse
papelório podre estava justamente na carteira de ren-
da fixa, entregue ao brasileiro para uma limpeza geral.

Expansivo, energético, excitado mesmo, Esteves
fala rápido e mexe as pernas numa vibração acelerada
enquanto avalia sua experiência na Inglaterra. "Do pon-
to de vista do enriquecimento profissional, foi ótimo", diz.
"Agora, administrar uma crise nunca é bom. É chato ter de
demitir gente, se explicar para os reguladores, conversar
com os governos. Mas eu fui lá para isso." Por meses, Es-
teves trabalhou das 8 da manhã até depois das 11 da noite,
O mercado americano de hipotecas fechava às 6 da tarde,
horário de Nova York. Eram
11 da noite em Londres. Co-
meçava então, diariamente,
uma tensa reunião intercon-
tinental com os principais
operadores desses títulos.

Pode ser coincidên-
cia, mas quem olha com
atenção vê os primeiros
fios brancos se insinuando
nos cabelos de resto mui-
to pretos de Esteves, 40
anos. Seu discurso está mais carregado do que nunca de
expressões em inglês: guidance, gap, risk management,
business, partners... Na essência, porém, o jeitão de carioca
descontraído é o mesmo de três anos atrás, quando ele se
viu transformado em celebridade instantânea ao colocar
quase US$ l bilhão no bolso com a venda ao UBS de suas
ações no Pactuai. A ousadia também permanece intacta.

De algum modo, enquanto trabalhava para salvar
o UBS, Esteves encontrava tempo para avaliar a possibili-
dade de comprá-lo. No mercado, tem-se como certo que sua
temporada londrina foi encurtada por uma tentativa de as-
sumir o controle do UBS em parceria com Lemann. Esteves
11 diz que não houve nenhuma conversa concreta nesse senti-
do. "O que houve foram reflexões sobre um investimento no
UBS, no momento em que o banco estava buscando reforçar
sua base de capital", afirma. "Tentativa de tornar o controle

é mito." De sua parte, Le-
mann diz que as conversas
com Esteves sobre o UBS
foram "superficiais c explo-
ratórias". No fim, não vinga-
ram. "Ainda bem", afirma.
"Na época, não tínhamos
noção de quão dramát i -
ca era a situação do UBS."

Seja como for, ao final
dessas conversas, em junho

de 2008, Esteves negociou a antecipação de sua saída do
banco. E abriu espaço para construir uma companhia finan-
ceira própri a, sob uni acordo de não competição com o UBS.
Com o agravamento da crise, os suíços viram-se forçados a
vender o banco no Brasil, e Esteves, em condição de rccom-
prá-lo, encerrando de vez o casamento. O divórcio, ele sus-
tenta, foi amigável. Pelo menos um de seus ex-sócíos no Pac-
tual oferece uma visão alternativa dos fatos. Teria havido
uma desistência do negócio por parte do UBS. "O André foi
para Londres, fez uma quizumba danada e tentou derrubar
os caras que o levaram para lá", diz este executivo, sob a con-
dição de não ter seu nome revelado. "Ele juntou-se a outros
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SEM ACORDO_Lemann diz que as conversas com Estevespara

um investimento no UBS foram "superficiais e exploratórias"

investidores para tomar o controle do banco. Mandaram-no
de volta ao Brasil, e ele, alem de desrespeitar o acordo de não
competição com o UBS, começou a tirar gente do Pactuai.
Ora, os suíços desistiram do negócio e devolveram o banco."

longe Faz um ano que Es-
teves está de volta ao Brasil, mas não propriamente es-
tacionado. Ele viaja todo mês a Londres e Nova York,
Na terceira semana de maio, por exemplo, embarcou
para a Inglaterra no domingo, passou segunda e terça
por lá, quarta e quinta nos Estados Unidos e voltou ao
Brasil na quinta à noite. Seu jato particular, que consi-
dera uma ferramenta de trabalho é, segundo Esteves, o
que mais voa entre os registrados na América Latina.
São horizontes extraordinariamente amplos para al-
guém que, visto do eixo Itaim-Leblon, veio de tão longe.

Esteves teve uma infância de classe média. Cres-
ceu na Tijuca, Zona Norte do Rio. "Nunca me faltou nada,
mas nunca me sobrou também", diz. "Eu ia ao cinema no
fim de semana, mas não podia exagerar, não ia a restau-
rante. Só no dia do meu aniversário." Ele é f i lho único de
uma professora universitária que lecionava psicologia da
educação na UERJ (Universidade do Estado do Rio de Ja-
neiro), Divorciada cedo, foi ela quem o criou, com a ajuda
da avó. Esteves é muito ligado a ambas ate hoje. Diz que o
exemplo do trabalho duro foi a mãe quem lhe deu. "Não ti-
nha outro jeito de sustentar a família, Ela dava aula num
colégio de manhã, noutro à tarde e na universidade à noite",
afirma. A vontade de subir na vida, ele também "puxou"
da mãe. "Ela começou como professora de escola munici-
pal e foi crescendo até se tornar professora da UERJ. Mal
ou bem, é uma ascensão na carreira de uma professora."

Esteves estudou matemática na UFRJ. O Pac-
tuai foi seu primeiro emprego, conseguido ainda nos
tempos da faculdade, aos 21 anos, graças ao único recru-
tamento que o banco fez até hoje pelos jornais. "Eu fui
selecionado depois de umas 18 entrevistas e contratado
sem saber exatamente o que era um banco de investi-
mento. Fui seduzido pelo discurso das pessoas que me
entrevistaram", afirma. "Eram todas jovens, muito bem
articuladas e me prometeram um lugar onde meu cresci-
mento estaria atrelado exclusivamente aos meus méritos
e à minha dedicação. Elas cumpriram suas promessas."

Ainda estudante, Esteves foi admitido como analista
de sistemas. Mas rapidamente começou a chamar a atenção,
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"Ele se mostrava muito in-
teressado, aplicado, lia pra
burro, estudava...", lembra
Luiz Cezar Fernandes, o fun-
dador e então presidente do
Pactuai. Por iniciativa dele,
Esteves foi transferido da
área de sistemas - uma sali-
nha à parte no escritório do
banco - para perto da mesa
de operações, com a incum-
bência de criar um sistema de informática para ela. Aprovei-
tou a oportunidade para ver na prática como eram as opera-
ções feitas ali. Depois do expediente, levava material técnico
para casa, para completar sua formação autodidata no ramo.

Esteves virou operador e, ainda segundo o ex-che-
fe, demonstrou mais talento e aplicação do que os cole-
gas. Em uni ambiente declaradamente competitivo, isso
foi decisivo. Fernandes teria bons motivos para se gabar
por ter identificado esse talento e lhe dado as oportuni-
dades de ascensão. Mas não o faz. "Numa meritocracia,
você não dá chance para ninguém", diz. "Na meritocra-
cia, você descobre o seu lugar. A chance que ele teve foi
entrar no Pactuai; o resto, foi caminho que ele criou."

Em meados da década de 90, Esteves, então com cer-
ca de cinco anos de experiência, chamou a atenção de seus co-
legas ao adotar um a postura agressiva na compra de papéis
de alto risco {e retorno) de estatais jurássicas, Companhias
como Siderbras e Portobrás tinham suas dívidas negociadas
a preços muito abaixo do valor de face de seus títulos. Era a
versão brasileira dos junk bonds, que fizeram a fama dos yu-
ppies de Wall Street nos anos 80. Esteves montou uma boa
carteira com esses papéis, em valores que hoje poderiam

chegar a algo entre R$ 200
milhões e RS 300 milhões.

Seu valor como ope-
rador estava provado, e este
seria seu futuro, se a estru-
tura acionária do Pactuai
não começasse a rachar. Até
1996, Fernandes e os três fi-
nancistas que se uniram a^lê
13 anos antes para criar uma
corretora chamada Pactuai

- Paulo Guedes, André Jakurski e Renato Bronfman - deti-
nham 93% do capital acionário. A sede de diversificação de
Fernandes, porém, levou a urna série épica de conflitos in-
ternos. Desde o início dos anos 90, influenciado pelas i nves-
tidas de Jorge Paulo Lemann em empresas como Brahma e
Lojas Americanas, ele insistia em aquisições não financei-
ras. Diante da resistência dos sócios, montou para isso uma
holding fora do banco, a Latinpart, e comprou, entre outras,
a processadora de suco de laranja Ci tromatão, a fabricante de
embalagens Overprint c a indústria têxtil Tcba. Todos maus
negócios. Mais tarde, desenvolveu a idéia fixa de transfor-
mar o Pactuai num banco de varejo. Em 1997, chegou perto
de comprar o BCN, mas foi brecado por Guedes e Jakurski.

Bronfman já deixara o banco. Com a saída dos dois
outros sócios-fundadores, quatro expoentes da nova gera-
ção passaram a dividir o controle com Fernandes: André
Esteves, Eduardo Plass, Gilberto Sayão e Marcelo Serfaty.
Foi a eles que o fundador do banco apelou quando se viu es-
magado por uma dívida de US$ 142 milhões na Latinpart.
Sua proposta era que o quarteto financiasse a cobertura
do passivo, em troca de seus bônus semestrais. Na última
hora, porém, eles exigiram as ações do controlador do banco
em troca do dinheiro. E literalmente o tiraram do negócio.

A revista Piauí, em um perfil de Luiz Cezar Fernan-
des publicadoem 2006, dedica um parágrafo cheio de som
c fúria à cena da traição, Nele, o homem que acaba de recu-
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perar o controle sobre o Pactuai merece uma menção nada
elogiosa, atribuída ao fundador do banco: "O Estevcs ha-
via sido dinâmico e atuante, mas sempre tive consciência
de que ele venderia a mãe para ter o poder". Confrontado
agora com essas palavras, Fernandes confirma a decla-
ração, mas oferece uma nova visão daquele momento. "O
culpado fui eu mesmo", diz, num intervalo da sessão de
fotos para Época NEGÓCIOS, no café do restaurante Le-
opolldo. "Não tem nada com o André, não." Segundo Fer-
nandes, que depois de um longo autoexílio numa fazenda
cm Petrópolis voltou à cena em fevereiro, com a compra
das operações do Dresdncr Bank no Brasil, a referência a
"vender a mãe" foi uma força de expressão para descrever
um personagem que ele considera, sim, muito ambicioso.

Revisões históricas ã parte, o fato é que, cada vez
que um sócio saía, o banco recomprava suas ações e as re-
distribuía entre os remanescentes. Esteves c Sayão se tor-
naram grandes acionistas assim. Foi corno uma compra
alavancada de participação acionária. É por isso que mesmo
observadores que descrevem Esteves como um sujeito bri-
lhante avaliam que ele chegou onde chegou por competên-
cia, sim, mas por estar no lugar certo na hora certa. E pela
coragem de pular no cavalo toda vez que ele passa selado.

Foi assim no passado e promete ser novamente.
Esteves afirma que, mesmo com toda a crise financei-
ra - ou talvez por causa dela -, este é possivelmente o
melhor momento da história para se abrir um banco de

NOVO SÓCIO_0 economista Pérsio Árida trocou o trabalho

acadêmico em Oxford por uma fatia daBTG. Para ele, os emergentes

sairão mais fortes da crise, e ter sede no Brasil será um diferencial

investimento. Com a explosão da bolha imobiliária nos
Estados Unidos e tudo o que se seguiu nos últimos dois
anos, há poucos tomadores de risco no sistema financei-
ro global. Naturalmente surgirão novos atores dispos-
tos a cumprir esse papel. Esteves quer estar entre eles.

NOVO CiClO_A questão é: até onde ele pode che-
gar? "Nosso crescimento é um projeto para 2O anos". Sua vi-
são sobre o futuro dos bancos de investimento é pragmática.
A necessidade de receber dinheiro do investidor e transfor-
má-lo em capital para as companhias investirem é intrínse-
ca a uma economia capitalista. Por pior que seja a crise atual,
essa tarefa continuará tendo de ser executada. A forma de
execução, sim, é que deve mudar. "O Pactuai é uma plata-
forma flexível, pequena numa escala global c tem a chance
de se expandir neste ambiente de mudança", diz Esteves.

Hoje um novo ciclo tem início nas finanças internacio-
nais. Gigantes legendários fecharam as portas, c um grande
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EX-DESAFETÓ_LuizCezar Fernandes, fiindador do Pactuat,
disse uma vez que Esteves "venderia a mãe" por poder. Hoje, afir-

ma que ele próprio foi o culpado pela crise que o tirou do banco

espaço se abre para o surgimento de novos bancos de inves-
timento - inclusive de países emergentes. Lehman Brothers
e Bear Stearns desapareceram, o Merrill Lynch foi comprado
pelo Bank of America, o próprio UBS está cm sérias dificul-
dades... A lista é longa. "Os bancos tradicionais falharam.
Logo, as empresas vão precisar de novos players, com novos
valores", afirma Esteves. Valores como o compartilhamento
de riscos. Antes ainda da recompra do Pactuai, a BTG já nas-
ceu com USS 600 milhões de capital próprio e a promessa
dos 24 sócios de aportar mais US$ 2 bilhões cm um período
de dois anos. A regra de ouro do novo negócio é: a BTG entra
com recursos próprios em todos os fundos que abrir. O que
significa ser parceira de oportunidades e riscos dos clientes.

Tudo aponta para a emergência de instituições ca-
pazes de atrair mào de obra especializada da concorrência
estabelecida. É razoável imaginar que os melhores talentos
não desejam ficar presos a plataformas de negócios gran-
des e confusas, vigiadas por contribuintes raivosos e alvo
de políticas antibônus. O que deixou de fazer sentido, na
cabeça de Esteves, são instituições financeiras enormes,
com mais de 5O mil funcionários, cujas cúpulas tinham
pouca noção dos riscos que corriam e tomavam decisões
de curto prazo motivadas pelos bônus de final de ano.

Bônus por resultado_A cultura de
meritocracia do Pactuai foi construída sobre o pagamento
de prêmios vultosos a quem se supera no aüngimento de
metas. Isso se traduz cm bônus milionários, que, segun-
do Esteves, continuarão sendo pagos sempre que houver
motivo para isso. ''O que eu vejo lá fora é um bônus que no
fundo é salário", diz. Não são poucas as empresas que estão
recebendo ajuda do governo e, ao mesmo tempo, pagando
prêmios. "Aqui, se a gente tiver um ano adverso e o resultado
for medíocre, o bônus vai ser zero, incluindo o meu próprio."

Esteves não é o único banqueiro a identificar opor-
tunidades na crise. Dois ex-diretores do próprio UBS,
Pierre Paris e Olivier Bertrand, fundaram em abril um
banco em Genebra, focado na gestão de grandes fortu-
nas. A instituição deve abrir uma agência em Zurique
e oferecer a seus 12 principais executivos a ehance de se

tornarem sócios e investirem capital próprio. O núme-
ro de membros da Associação Suíça de Assessores Fi-
nanceiros Independentes aumentou 10% só neste ano.
Metade dos novos sócios saíram de grandes bancos.

A nova geopolítica conta a favor dos emergentes.
"Quando me tornei sócio do Pactuai, cm 1993, era um cus-
to estar no Brasil. Tudo era mais caro, tudo era niais difícil",
afirma Esteves. "O desenvolvimento destes últimos 15 anos
foi enorme. Isso proporciona a você ter agora uma franquia
financeira com alguma pretensão global sediada no Bra-
sil, sem nenhum custo relevante. Pelo contrário." Esteves
vc a BTG Pactuai como um animal financeiro adaptado ao
mundo plano descrito no célebre livro do jornalista ame-
ricano Thomas Friedman. E turbinado pela ascensão dos
Bric c pela depressão econômica nos países desenvolvidos.

Não há planos, porém, de formar pratas da casa,
quali ficá-los e expatriá-los para dirigir operações internacio-
nais, como no caso da AmBcv. "Eu n ao acredito em montar
operações locais c mandar uma porção de brasileiros para
liderá-las. A gente não pode se sentir diminuído por ser bra-
sileiro, mas também não pode ser arrogante", diz Esteves.
"Há pessoal qualificado de sobra em Nova York para operar
com títulos públicos americanos. Mandar brasileiros para lá
certamente ajudará a desenvolver a cultura da firma, o que
c importante, mas não mudará o resultado no fim do mês."

Experiências de um passado recente sugerem que
o mais difícil não é montar rapidamente posições no ex-
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terior, mas sim perenizá-las. Um banco de investimento
independente baseado em Hong Kong, o Peregrine, do-
minava a Ásia nos anos 90. Na mesma década, o Garantia
ensaiava uma internacionalização a partir do Brasil. A
crise das economias emergentes que teve início no Sudeste
Asiático, em 1997, e atingiu a Rússia no ano seguinte pre-
cipitou o fim dessas aventuras. O Peregrine foi liquidado
em janeiro de 1998. Pouco depois, o Garantia teve de ser
vendido ao Credit Suisse. Não é, portanto, a primeira vez
que uni banco de país emergente tenta tornar-se global.

No fim do arco-íris Jorge Paulo
Lemann, hoje um dos controladores da Anheuser-Bus-
ch InBev, avalia que a BTG Pactuai tem boas pers-
pectivas de sucesso. Para ele, os maiores obstáculos a
superar serão "a atração e a manutenção de gente excep-
cional dentro de uma cultura harmônica, mas também
a manutenção do foco em nichos operacionais viáveis,
controláveis e rentáveis, sem tentar ser de tudo para to-
dos de uma vez só". Lemann cita Sam Walton, o funda-
dor do Wal-Mart, que costumava dizer que, para chegar
ao pote de ouro no fim do arco-íris, é preciso, primeiro,
percorrer todo o arco-íris.
"Para que isso ocorra, £s-
teves e seus parceiros terão
de disciplinar suas ambi-
ções. Caso o façam, pode-
remos ver o surgimento
de uma instituição s ignif i -
cativa c construtiva no ce-
nário nacional c global."

Nes te m o m e n t o
pós-acordo com o UBS, o
iíern "manutenção de gente
excepcional" soa complicado. A primeira parte do acerto,
entre o banqueiro brasileiro e o banco suíço, foi finaliza-
da. A segunda, entre ele e seus ex-sócios no Pactuai, ain-
da está por ser resolvida. O contrato de venda do Pactuai,
assinado em 2006, só vence em 2O11. Resumidamente,
funciona assim: O UBS pagou USS l bilhão no ato da com-
pra e programou uma segunda parcela, de US$ 1,6 bilhão,
para julho de 2011. Para recebê-la, os antigos controlado-
res se comprometeram com metas financeiras para o UBS
Pactuai e com sua permanência na casa por cinco anos,

Em 2007, melhor ano da história do mercado de
capitais no Brasil, os objetivos foram atingidos antecipada-
mente. Em 20O8, com o estouro da crise financeira interna-
cional e a saída de Esteves e outros sócios do banco, a situa-
ção tornou-se preocupante. Gilberto Sayao, o segundo maior
acionista do Pactuai no momento da venda ao UBS, voltou a

participar do dia a dia do banco em janeiro deste ano, com o
objetivo de impedir que a deterioração dos resultados puses-
se em risco o enorme valor (fixo em dólares) que ele e seus co-
legas têm a receber. Agora, com a recompra do banco por Es-
teves, as condições de pagamento estão sendo renegociadas.

Nem todos os velhos parceiros de negócios ficarão no
banco. Uni terço dos quase 60 sócios que permaneceram nos
anos sob controle do UBS deve sair. Assim, será aberto espa-
ço para a chegada dos 24 sócios da BTG. Até o rnês passado,
o quadro de acionistas da BTG Pactuai não estava definido.
Era incerta, por exemplo, a permanência de Rodrigo Xavier,
que assumiu a presidência do banco depois da saída de Es-
teves. "Se o projeto dele é fazer banco, tenho certeza de que
vai ficar", afirma o próprio Esteves. Não é o caso de Sayão.
Ele não tinha o menor interesse na recompra do Pactuai e já
deixou claro que banco de investimento não é mais o seu ne-
gócio. Fechado o acordo entre Esteves e os suíços, seu único
objetivo é antecipar o fim do contrato que o vincula ao banco.

A perda de gente deste calibre é, em si, um risco.
Esteves cresceu profissio-
nalmente em um ambiente
competitivo, mas onde as
pessoas se orgulhavam de
pertencer a uma sociedade
de iguais. Mesmo com mais
ações que seus colegas, ele
nunca teve funcionários.
Teve sócios e candidatos a
sócio, com poder de voto,
de voz e de veto sobre suas
idéias. Agora, talvez não

seja mais assim. Esteves continuará tendo sócios. Ses-
senta deles. Mas, pela liderança que assumiu na venda e
na recompra do Pactuai, pelo grau de exposição pública a
que aceitou se submeter e pela projeção que consequente-
mente adquiriu, principalmente dentro mas também fora
do Brasil, pode, se quiser, atribuir-se poderes imperiais.

Não seria algo inédito na história das boas partner-
ships. Mesmo a mais admirada delas, a Goldman Sachs, pas-
sou por períodos quase ditatoriais. E saiu ilesa. A concentra-
ção de poder, porém, expõe qualquer empresa a riscos. Quem
não tem interlocutores da mesma estatura normalmente não
tem freios. Quem não ouve opiniões críticas muitas vezes

•
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torna-se autoindulgente. Não por acaso, Lernann, criador
da escola brasileira de partncrships da qual o Pactualé uma
costela, nunca desperdiça uma chance de defender a impor-
tância de se trabalhar com gente "melhor do que você rnesmo".

Economista totalflex__Antes de
tirar conclusões sobre o "isolamento" de Esteves, con-
vém levar cm conta a presença de Pcrsio Árida em seu
novo time. Economista culto e brilhante, com participa-
ção decisiva na formulação do Plano Real, ele é descrito
por Esteves como "o farol alto do time". "É sempre bom
checar suas idéias com alguém mais inteligente e com
formação mais completa que a sua", diz. Conhecido por
ter presidido o Banco Central em 1995, nurn momento
crítico para a estabilização da economia, Árida é uma
espécie de economista totalfiex, com carreiras parale-
las na academia, no mercado financeiro e no governo.
Além do BC, presidiu o BNDES e, uma década antes,
ocupou cargos na Fazenda durante o Plano Cruzado.
No setor privado, passou pelo Unibanco, pelo Opportu-
nity, pela seguradora SuíAmérica e ate fevereiro últi-
mo era membro do conselho do Itaú. Árida é ph.D. em
economia pelo MIT e lecionou na USP e na PUC do Rio.

Na BTG, seu papel é indicar a direção para onde se
move o sistema financeiro mundial c identificar áreas de
oportunidade. Árida vive na Inglaterra desde 2005. Foi
para lá como pesquisador convidado da Universidade de
Oxford e acabou ficando. Acalentava o desejo de montar um
fundo no Reino Unido, mas, diante da proposta de Esteves,
não hesitou. "Aideiadele era muito melhor doque a minha",
disse a Época NEGÓCIOS. "A vida acadêmica é muito inte-
ressante, mas, para mim, era quase urna volta ao passado."

Se o projeto permanecesse restrito à BTG, Árida,
57 anos. ficaria na Inglaterra por tempo indeterminado.
Com a compra do Pactuai, já decidiu voltar para o Brasil.
Em um futuro não muito distante, ocupará uma das po-
sições na mesa de operações ao lado de Esteves e da turma
de ex-sócios do Pactuai. Ele não teme um choque cultural.
Diz que, até agora, teve dificuldade zero para se adaptar à
partnership: "Foi mais rápido do que eu e do que eles espe-
ravam". Este modelo de sociedade, para o economista, tem a
desvantagem de exigi r muita conversa para tudo, já que as
decisões são colegiadas, Ele admite, porém, a importância
dessa prática na proteção contra erros.'"Paradoxalmente,
é bom." Árida c otimista quanto ao futuro dos emergentes
no que deverá ser o mundo pós-crise. "Na queda, todos os
gatos são pardos", afirma. Mas, quando houver sinais de
recuperação, as diferenças positivas das economias emer-
gentes vão saltar aos olhos. "A aposta da BTG é que, no longo
prazo, ter sede do Brasil será um diferencial importante."
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Por quê? Primeiro,
pela estabilidade econômica
do país. "Hoje, se você per-
guntar para a maioria das
pessoas esclarecidas, prova-
velmente ela vai responder
que as chances são maiores
de a Inglaterra ir ao FMI do
que o Brasil", afirma Esteves.
Segundo, e talvez mais im-
portante, devido ao momento
muito especial vivido pelas finanças nacionais. O sistema
financeiro brasileiro é um dos mais seguros do mundo, c
a gestão dos bancos locais virou referência global. Bancos
como Itaú e Bradesco tiveram lucros um pouco menores
nos últimos dois trimestres, mas estão saudáveis. O con-
traste corn seus pares estrangeiros, sobrevivendo às custas
de pacotes governamentais de socorro, é gritante. A solidez,
portanto, diferencia, para melhor, o setor financeiro do Bra-
sil, na comparação com o dos países mais desenvolvidos.

Soma-se a isso o fato de que, com a redescoberta
do mercado de capitais nos últimos cinco anos e o cha-
mado boom dos IPOs, os bancos de investimento locais
contam hoje com mão de obra especializada e experiente
de padrão internacional. Esta é uma vantagem compara-
tiva em relação a outros países emergentes. Somadas, a
solidez e a sofisticação do setor financeiro fazem do Bra-
sil uma plataforma para uma expansão internacional.

Pobres e famintos_Em outubro do
ano passado, a BTG arrematou as operações do falido
Lehman Brothers no Brasil. No pacote, vieram mesas
de operações, infraestrutura de TI e uma carteira de

títulos de renda fixa. Não
foi difícil para Esteves
atrair algumas das melho-
res cabeças do UBS Pactu-
ai para tripular seu novo
empreendimento. Até ser
vendido para os suíços,
o banco era uma merito-
cracía radical. A regra era
clara: entregou resultado,
pôs dinheiro no bolso; não

entregou, um abraço. O Pactuai era administrado pelos
sócios. Com a incorporação ao UBS, as coisas muda-
ram. Em vez de sócios corn autonomia para tomar deci-
sões, o banco passou a ter funcionários, reportando-se
a uma organização global, verticalizada e com políticas
restritivas de bônus. Nem todo mundo gostou.

Nas últimas semanas, Esteves vem se envolvendo
pessoalmente no recrutamento de gente nova para o ban-
co. Diz, num divertido trocadilho em inglês, que só quer
ph.D.: Poor, Hungry and Desperate to get rich (pobre, fa-
minto c desesperado para ficar rico). E jura de pés juntos
que na BTG Pactuai de 20O9 há o mesmo espaço que ele
encontrou, 20 anos atras, para fazer carreira. "Em que
outra empresa você vê um cara ser promovido até virar
dono?" (A média de idade dos funcionários é de 26 anos).

Difícil dizer, mas tampouco é fácil lembrar.de um
executivo de formação puramente técnica que tenha de-
senvolvido as habilidades necessárias para fazer a dife-
rença cm áreas que demandam liderança, relacionamen-

0 senhor e seus sócios, desde a ven-
da do Pactuai, há três anos, não pre-
cisariam mais empreender. Por que
voltaram? Sco resultado deste ano for
bom, eu vou trocar de carro por causa
disso? Não. Vou morar no mesmo lu-
gar, vou ter o mesmo carro. Eu troco
de carro a cada quatro anos, porque
não tenho paciência para essas coisas.

Até onde vocês querem chegar? Lá

fora tem uma expressão de que eu
gosto muito, que é "long-term gree-
dy" [ganância de longo prazo]. Se o cara
for ganancioso no longo prazo, ele
constrói. O ganancioso que olha para
o bônus no final do ano é o que criou
essa confusão que está lá fora. A res-
posta certa a esta pergunta eu não sei.

Mas até onde dá para ir? Quando um
país passa pelo processo que a gente
passou, de estabilização econômica
combinada com o atingimento de um
certo consenso político, a seqüência
que vem a partir daí não é de três anos,
como foi a de 2O06,2007 e 2008. É
um negócio de 2O anos. É um gran-
de ciclo. Vamos crescer com o país.
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Onde estão as oportunidades? On-
tem [12 de maio] eu estava em Minas
conversando com o Rubens [Menin],
dono da MRV, que constrói casas po-
pulares. O negócio está crescendo no
Brasil inteiro, o cara está investindo.
É esse Brasil aí que vai gerar renda
c emprego. É uma porção de gente
investindo em construir coisas. A

gente está estável macroeconomi-
camente. Politicamente, está todo
mundo a fim da mesma coisa. Todo
mundo quer ver a MRV crescer, a
Pactuai coordenar IPOs na bolsa.

Compara-se o grupo que o senhor

está formando com o que foi, num

outro período, o Garantia. O senhor

vê algum paralelo? O fundador do
Pactuai, Luiz Cezar Fernandes, era
o segundo maior acionista do Garan-
tia. Ele saiu para montar o Pactuai,
que tem princípios culturais muito
parecidos: mcritocracia, ambição de
longo prazo, trabalho em time, foco,
dedicação integral ao negócio. Sim,
tem um paralelo muito grande, sim.

to com clientes e excelência na gestão. "O mercado está
cheio de traders [operadores] mui to bons. Piores e melho-
res que o André, mas que não foram além disso", afirma
Luiz Fernando Figueiredo, ex-diretor do Banco Central,
hoje no comando da gestora de fundos Mauá Investimen-
tos. "Desta geração, ele é um dos caras mais completos."

No turbulento fim da década de 90, marcado por uma
interminável sucessão de crises nos países em desenvolvi-
mento, vários bancos de investimento deixaram de atuar no
Brasil. Garantia, Matrix c Patrimônio são exemplos. Pilotado
pela geração de Esteves e Sayao, o Pactuai não só sobreviveu
corno também soube ocupar o vácuo deixado pelos concor-
rentes nacionais abatidos. Logo no primeiro exercício depois
da saída de Fernandes -1999, ano da grande desvalorização
do real -, o novo grupo de sócios bateu o recorde histórico de
rentabilidade do banco, Na visão de Jorge Paulo Lcmann,
nesse período Esteves "liderou o salvamento do Pactuai".

Banco de dono_Mas foi em meados
desta década, durante o "boorn dos IPOs", que ele e seus
colegas deixaram claro seu estilo e sua capacidade. A
experiência de dois clientes sublinha os diferenciais de
um banco de dono. como era - e volta a ser - o Pactuai.

Quando tomou a decisão de abrir capital, cm 2OO5,
a TAM se apoiou em dois bancos assessores: o UBS e o Pac-
tuai, àquela altura concorrentes. Marco Antônio Bologna,

então presidente da companhia, hoje no comando do bra-
ço de aviação executiva, lembra que os suíços destacaram
profissionais de bom nível, mas não muito experientes
para o trabalho. Já o Pactuai despachou um time liderado
por um sócio graduado, Guilherme Paes, c supervisio-
nado pelo próprio Esteves. "Quem gastava sola de sapato
era a turma do Pactuai", diz Bologna. No road show (turnê
pelas principais praças financeiras do mundo para divul-
gar a venda inicial de ações), o Pactuai se destacava pela
senioridade das pessoas que acompanhavam Bologna (fo-
ram 105 reuniões com analistas em 45 dias) e pela dispo-
sição delas de suar a camisa para vender bem a empresa.

Em fevereiro de 2006, o banco Cruzeiro do Sul con-
tratou a KPMG para assessorá-lo na precificação do banco.
Ou seja, para ajudá-lo a estimar qual seria o valor da insti-
tuição quando ela estreasse na bolsa. Havia 20 anos que
um banco não abria capital. Logo, não existia um modelo
pronto para este cálculo. Seis meses depois, o estudo ficou
pronto. Luis Octavio índio da Costa, o dono do banco, pro-
curou, então, cinco bancos de investimento e mostrou a
eles o modelo que pretendia usar para o IPO. Um deles era
o Pactuai, que estava se juntando ao UBS naquele momen-
to. Quinzedias depois, numa nova reunião, os cinco bancos
disseram que concordavam com o modelo de precificação - e
que, portanto, estavam no páreo para coordenar a operação.

"Aí, o André me liga e convida para almoçar no
Pactuai", diz índio da Costa. "Que posso fazer para ficar
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com a operação?", pergunta
Estcvcs, durante a refeição
no banco. O t raba lho de
abertura de capital é qua-
se commodity. Qualquer
um dos cinco bancos podia
fazê-lo. Mas índio da Cos-
ta propôs um pré-IPO, ou
seja, um aumento do capi-
tal do banco para mostrar
ao mercado que impacto
o investimento teria nos negócios. No ato, Estevcs dis-
se: "Eu dou o dinheiro". "Era um valor relevante. Signi-
ficava mais do que dobrar o capital do banco", diz índio
da Costa. "Mas ele resolveu tudo em menos de 24 horas."
Ao final do almoço, Esteves elogiou o trabalho feito pela
KPMG. Mas disse que índio da Costa cometera um erro.
Entregara a cinco bancos de investimento o modelo de
precificação - uma fórmula, até aquele momento, ine-
xistente no mercado. "Você estava seis meses à frente da
concorrência", disse-lhe Esteves. "Agora, vai haver uma
corrida, e não tem espaço para 30 bancos no mercado."

Houve mesmo. Em abril de 2007, o Banco Pine foi a
primeira instituição financeira a emitir ações no Novo Mer-
cado da Bovespa - com o Credit Suisse, rival do U BS Pactu-
ai, na liderança da operação. Outros nove bancos abriram
capital naquele ano, antes de a crise financeira fechar o mer-

cado para emissões. O UBS
Pactuai liderou sete desses
IPOs - com os ex-funcioná-
rios da KPMG atuando como
terceirizados a seu lado.

O próprio Pactuai,
que fora vendido ao equiva-
lente a nove vezes seu valor
patrimonial cm 2006, é um
exemplo da reação em ca-
deia provocada na economia

pela redescoberta do mercado de capitais no Brasil. A histó-
ria de sua venda, porém, ficou marcada por uma suspeita.

Antes de fechar negócio com os suíços, Esteves con-
versou por mais de um ano com o banco americano Gold-
man Sachs sobre uma joint venture para atuar na América
Latina. O Goldman pagaria US$ 475 milhões por 45% do ne-
gócio. Em novembro de 2005, porém, as negociações foram
abortadas. Oficialmente, os desentendimentos se deram em
torno do acordo de acionistas, de questões operacionais c
fiscais. Tanto o Banco Central quanto a Receita Federal in-
formaram, na época, que não tinham restrições à compra do
Pactuai. O jornalista Luís Nassif, então na Folha de S.Paulo,
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sustentou, no entanto, durante meses, que a desistência do
Goldman se devera ao desconforto com as operações do Pac-
tuai Overseas, banco com sede nas Bahamas, que operaria
com contas offshore de correntistas brasileiros. Os america-
nos teriam refugado diante do temor de que as operações pu-
dessem ser questionadas pela receita. Uma investigação che-
gou a ser instalada pelo BC, mas o caso acabou arquivado.

De VOlta aO jogo Vender o banco ao
UBS por mais de três vezes o valor negociado com o
Goldman foi bom negócio. Mas a experiência de traba-
lhar para os suíços não vai deixar saudades. Embora
não se admita publicamente, BTG era, de início, uma
sigla para Back to The Game {de volta ao jogo, em in-
glês), uma brincadeira interna dos sócios, Na hora de
escolher o nome da empresa, foram cogitadas marcas
caretas, como Investia ou Allux, e propostas amalu-
cadas (como 888, número da sorte na China) de Nizan
Guanaes, controlador da
N idéias, assessoria de

imagem contratada para
a tarefa. Por último, dis-
cutiu-se a transformação
de BTG numa sigla para
B a n k i n g and Trading
Group. Um dos sócios,
Roberto Sallouti, sem-
pre apoiou a idéia. Mas
só quando Esteves ban-

cou a proposta o grupo se fechou em torno do nome.
"Eles todos têm mui ta opinião, mas a dele pesa
mais", diz Allexandre Macedo, um ex-executivo da
AmBev que coordenou esse processo na N idéias.

Macedo participou demais de uma dúzia de reuniões
com os sócios da BTG, a maioria com a presença de Esteves.
"Ele não é coadjuvante nunca. Chega a todos os encontros pre-
parado, não assume que você é o especialista e ele está lá para
concordar", diz. "Se você se prepara para expor quatro possi-
bilidades, fica corn a impressão de que ele já estudou as qua-
tro e está pronto para discutir os prós e contras de cada urna."

É a mesma impressão descrita por Gustavo Fonse-
ca, ex-diretor da Conservation International, que negociou
com Esteves doações à ONG sediada cm Washington. O
bolsodo banqueiro é fundo - estima-se que ele tenha doado
mais de R$ 500 mil à entidade -, mas o acesso a clcé restrito.
"Você tem de trabalhar bastante para conseguir a doação.
Ele é m ais criterioso do que os outros [patrocinadores]", afi r-
ma Fonseca, que trabalhou bem próximo, por exemplo, a
Gordon Moore, fundador da Intel e responsável pela maior
contribuição já recebida pela entidade. "Com o Moore, você
expõe o argumento, ele pressupõe que o especialista é você, e
tudo bem. O André questiona mais." A diferença, para Fon-

seca, é que Esteves atingiu
cedo uma condição finan-
ceira que lhe permite fazer
algo pelo rneio ambiente. A
maioria dos patrocinadores
já acumulou dinheiro c está
na fase da doação. "O An-
dré está na fase do acúmulo.
Talvez por isso tenha essa
visão inquísidora. Ele trata a
entidade como um negócio."

Quem o senhor quer trabalhando aqui?
Qual é o perfil? Só ph.Ds. Poor, Hun-
gry and Desperate to get rich. Pobre,
faminto e desesperado para ficar rico.

O senhor se envolve no recrutamento?

Me envolvo, claro. Eu estava entre-
vistando uma pessoa até agora. É o
principal negócio desta companhia.

Claro que tem quem faça uma grande
filtragem, mas todos os sócios prin-
cipais entrevistam gente em todos os
níveis para entrar no Pactuai. Não tem
uma área de RH distante do business.

Quando o senhor está escolhendo uma
pessoa, o que procura? Vontade e al-
gum background [formação]. Tem mui-

ta história de sclf-niade man que era
officc boy ou escriturário e virou pre-
sidente. Mas hoje, pela complexidade
do mundo, tem de ter também uni certo
background. Não dá para ter só von-
tade. Não precisa ter MBA, mas acho
que é bom o cara ter passado por uma
boa universidade. Pode ser engenheiro
de produção, advogado, economista...

112 É P O C A N e G Ó C Í Q S j u n h o 2 0 0 9



Dinheiro não é um
tema tabu para Esteves,
Mas ele não gosta de ver
o núcleo duro da BTG
Pactuai retratado como
um bando de banqueiros
movidos a dólares. Sua
def in ição da turma? "E
um grupo de jovens ricos,
querendo t rabalhar pra
caramba para construir
uma coisa especial", diz. "Isso é uma marca, a gente
é assim, e esse é um exemplo enorme para o Brasil."

A idéia de servir de exemplo é importante para ele.
"Pegar a minha grana e ir para a praia seria quase como se
eu estivesse corrompendo a sociedade que me deu oportu-
nidades. Eu não tenho o direito de parar de trabalhar." Tro-
cando ern miúdos, o que clc diz buscar é a construção de um
legado. Com alguma diversão no processo. "Gosto de ir ao
cinema, de ir à praia e de tocar banco, nào necessariamente
nesta ordem. Talvez seja o contrário." Esteves, que afirma
ser antiarrogante por natureza, diz que pratica oque chama
de humildade intelectual. A comparação com Lemann, por
exemplo, o deixa desconfortável. Quase 30 anos mais novo,
ele entende que sua história ainda não está contada. A pró-
pria exposição pública que vem tendo o incomoda. Ser apon-
tado cm lugares públicos é algo que até hoje o desagrada.

O reconheci mento que o envaidece ê outro. "Na hora
que me ligam - os presidentes dos grandes bancos brasi-
leiros, os grandes empresários e o próprio governo, satis-
feitos com o movimento [de recompra do Pactua!] -, eu tenho
um dividendo não financeiro muito importante", afirma.
Os tais presidentes de grandes bancos confirmam o gesto.
"O André, além de ser um excelente executivo, é um gran-

de empreendedor. Sempre
pensa grande, nunca se sa-
tisfaz apenas com o possí-
vel", afirma Roberto Setúbal,
presidente do Itaú Unibanco.
Fábio Barbosa, presidente
do Grupo Santander Bra-
si l , lembra que, depois de
vender sua participação no
Pactuai, Esteves poderia ter
escolhido outros caminhos.

"Mas ele nunca deixou de trabalhar duro. Agora volta ao
mercado com planos de criar um grande negócio financei-
ro baseado no Brasil, mas com alcance internacional", diz.
"É de brasileiros assim que precisamos neste momento em
que o país começa a se projetar no cenário internacional."

Ainda que dinheiro, segundo ele, não seja sua prin-
cipal motivação, Esteves aproveita o conforto que sua po-
sição oferece. Desenvolveu gosto por vinhos e tratou de
montar uma adega excepcional em sua casa. Não é do tipo
que ostenta. Mas gosta de mostrar alguns rótulos especiais
a seus visitantes. Já viveu até uma saia justa por isso, quan-
do convidou um empresário de peso para jantar e. cm dado
momento, fez pousar na mesa um vinho descrito por um dos
presentes como "inacreditável" - para só então descobrir
que seu convidado era abstêmio convicto. De resto, não há
registro de desapontamentos com uma "carta de vinhos" es-
trelada por todos os bordeaux consagrados, das safras mais
reverenciadas. A arte brasileira também merece atenção.
Ele tem um Vic Muniz, estrela de urna concorrida exposi-

Tem espaço para alguém com o seu

perfil repetir a sua trajetória aqui, hoje?

Sim, totalmente. E tem uma porção de
gente aqui que segue esse caminho.

O que a temporada que o senhor pas-
sou em Londres lhe ensinou? Ensinou
como o Brasil é bom. Gosto de Lon-
dres, tive uma boa experiência pesso-

al lá, a cidade é admirável. Por outro
lado, esse ambiente mais caloroso
do Brasil me agrada. As relações são
mais transparentes, tem mais emoção
no ar. É um país que está se forman-
do. Aquele país lá já está formado.

E aqui, como é sua vida hoje? Ontem
comecei o dia com um café da manhã

de trabalho às 8 horas e terminei com
um jantar que foi até a l da manhã.
Nesse meio-tempo, fui a Belo Hori-
zonte, Hoje teve café da manhã no
banco e vai ter jantar de trabalho em
casa. Durante a semana, é negócio o
tempo inteiro. Todo mês vou a Lon-
dres e Nova York. Mas nos fins de se-
mana, procuro ficar com meus filhos.
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cão em cartaz no Masp, numa parede de sua casa. Donos de
fortunas mais antigas asseguram que o dono da BTG Pac-
tuai é um homem de bom gosto, sem traços de nouveau riche.

Boa parte de seu tempo livre é gasto com leituras
- 95% delas, diz, dedicadas a revistas e jornais, além de rela-
tórios técnicos. "Pouca gente lê mais do que eu", diz Esteves.
Biografias têm espaço privilegiado em sua estante. Mais de
empresários e banqueiros do que de artistas. A última que
leu foi a de J.P. Morgan, o banqueiro americano responsável
pela fusão que originou a GE, pela criação das maiores side-
rúrgicas dos Estados Unidos no início do século 2O e pelo
salvamento da economia americana em duas ocasiões. Leitu-
ra apropriada para tempos de crise. "Ele foi um cara de bom-
senso e cabeça no lugar, que sabia tirar valor das situações",
diz Esteves. "Foi um bom empresário, um bom patriota e
criou uma cultura de fazer as coisas direito num período em
que os Estados Unidos ainda eram meio selvagens, parecidos
com esse Brasil que a gen-
te está deixando para trás."

Seus demais hábi-
tos de lazer, ele diz, também
são simples. "Todo sábado à
noite eu vou ao cinema com
a minha mulher. Depois,
como um sanduíche com
ela", diz. Que mais? Montar
a cavalo na fazenda. Passeios
na praia, na região de Para-
ti. Esportes radicais? Quem
acha que André Estevesnão leva seus tombos não o viu ten-
tando esquiar na represa de Ibiúna, no interior de São Paulo.

Ele é tido como workaholic, mas não ostenta a ca-
rapuça e, mais importante, não quer vê-la vestida em seus
colegas e funcionários. "Aqui nós temos uma vida familiar
boa. Todo mundo", diz. Ele inclusive? "Ah, você sempre
acha que está fora do equilíbrio, né?", admite, meio sem
jeito. "Essa talvez seja a pior parte do processo. A família
naturalmente compreende, mas se pudesse aproveitar
mais seria muito melhor." Esteves é casado com a mate-
mática Lílian, sua namorada desde os tempos de facul-
dade e mãe de seus três filhos. "Eu tenho uma princesa
de 10 anos e dois meninos, um de 7 e um de 4", diz ele. Pai
ausente? "Não, eu participo bastante. A gente fica mui-
to junto no fim de semana, eu levo as crianças na escola
todo dia... Você tem de ter um pouquinho de disciplina."

Visto pelos olhos de uni empreendedor jovem e
ambicioso como André Esteves, banqueiro capitaliza-

do ern um mercado de falidos, o mundo dos negócios
deve parecer tentador corno uma loja de brinquedos
aos olhos de uma criança bem-nascida. Na virada do
ano, a BTG fez uma primeira aquisição não financeira.
Comprou os postos de combustível da Via Brasil e da
Aster, tornando-se a maior rede independente do ramo
no país. Meses depois, entrou na disputa pela compra
da rede varejista Ponto Frio - ainda indefinida. E, no
mês passado, avançou sobre metade do capital da Es-
tapar, maior empresa de gerenciamento de estaciona-
mentos do Brasil, com 63O unidades, Esteves diz estar
mais interessado em oportunidades do que em seto-
res. Mas investimentos em negócios tão variados num
período de tempo tão curto levantam sobrancelhas.

Num peteleco_Essas compras tendem a
ser vistas como meros negócios de ocasião. Seriam apenas
empresas baratas que podem ser capitalizadas, enxugadas
e vendidas "num peteleco", corno diz um observador. Mas
esses mesmos investimentos também podem ser vistos

corno indícios de uma pre-
coce perda de foco. Esteves
ouviu de um empresário que
admira muito -e que muito
o admira - uma espécie de
fábula para homens de ne-
gócio que pode lhe ser útil. É
sobre caçadores aborígenes,
que vivem no sertão aus-
traliano, cm algumas das
regiões mais hostis do mun-
do. Eles não são propria-

mente brilhantes, mas todas as manhãs, antes de sair
para caçar, reúnem-se para combinar em que animal
se concentrarão naquele dia. Se decidem pegar cangu-
rus, não dão bola para emas ou lagartos que cruzem
seu caminho. Assim, poupam energia e sempre voltam
para casa com o suficiente-para alimentar suas famílias.

Esteves aparenta uma confiança inquestioná-
vel ao avaliar as perspectivas de seu plano de negócios.
"Errado não vai dar. Nenhum revés financeiro relevan-
te vai acontecer", afirma. "Agora, esta vai ser realmen-
te uma das grandes histórias do empresariado brasi-
leiro? Este c o desafio que nos mantém motivados."»
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