
O
PROFISSIONAL QUE DEU 
A EXAME o depoimento 
abaixo não deve ser ob-
je to de p i edade — sua 
remuneração anual su-

pera 1 milhão de reais, e ele sabia onde 
estava se me tendo ao t rabalhar sob o 
comando do carioca Antonio Quintella 
no banco de investimentos suíço Credit 
Suisse. "Quem não respondesse aos e-
mails do Quintella em poucos minutos, 
a qualquer hora do dia ou da noite, es-
tava ferrado. Ele te deixa de lado, se 
ap rox ima daque le s que o p e r a m no 
mesmo ritmo dele. Você acaba escan-
teado. A cada noite, eu entrava em pâ-
nico. Só ia do rmi r após a publ icação 
dos jornais na internet . Assim, se um 
cliente nosso estivesse f azendo u m a 
operação com out ro banco, ia prepa-
r a n d o u m a descu lpa , já q u e isso o 
Quintel la não perdoa . E, para evitar 
que um e-mail seu na madrugada pas-
sasse batido, dormia com o BlackBerry 
apoiado na barr iga, desligava a cam-
painha e acionava o modo de vibração. 
Assim, pelo menos minha mulher não 

acordava. Os e-mails chegavam, o apa-
relho vibrava, eu levava um susto, mas 
r e s p o n d i a na ho ra . Q u e m qu i sesse 
crescer com o Quintella não t inha op-
ção. Era isso ou bye-bye." 

Nos últimos sete anos, enquanto An-
tonio Quinte l la pres id iu a operação 
brasileira do Credit Suisse, sua infernal 
ética de trabalho operou u m a espécie 
de milagre. No resto do mundo, o ban-
co suíço é considerado um competidor 
mediano, muito inferior a rivais como 
os americanos Goldman Sachs e Mor-
gan Stanley. No Brasil, sob seu coman-
do, deu-se o contrário. Nenhum banco 
ganhou tanto dinheiro quanto o Credit 
Suisse com a onda de aberturas de ca-
pital iniciada em 2004 no país. Ao mes-
mo tempo, manteve-se nas pr imeiras 
posições nos rankings de assessoria de 
f u s õ e s e aquis ições . E, f i na lmen te , 
Quintella tornou o Credit Suisse u m a 
das mais impor tantes gestoras de re-
cursos do país com a aquisição da Hed-
ging-Griffo, em 2006. Esse desempe-
nho deu or igem a si tuações bizarras. 
Nos anos dourados do mercado de ca-



pitais (2006 e 2007), executivos do 
Credit Suisse no Brasil ganharam mais 
dinheiro que seus pares nos maiores 
mercados. Em alguns casos, dezenas de 
milhões de dólares no fim do ano. Esse 
desempenho acabou premiado em ju-
nho: Quintella foi promovido à presi-
dência do Credit Suisse nas Américas. 
Poucos brasileiros voaram tão alto no 
sistema financeiro mundial. 

Como Quintella conseguiu? A opera-
ção brasileira do Credit Suisse tem em 
suas origens o extinto banco Garantia, 
fundado na década de 70 por Jorge 
Paulo Lemann e comprado em 1998 
pelos suíços. Quando Quintella assu-
miu o banco, o Credit Suisse era uma 
cópia piorada do velho Garantia — um 
banco dominado pelos operadores de 
mesa, especialistas em comprar e ven-
der títulos. Quintella percebeu que, 
com a estabilidade e o crescimento eco-
nômico, a maior fonte de receitas do 
banco seria a assessoria a empresas em 

aberturas de capital ou fusões, e não a 
mesa. E, para fazer isso, seria necessá-
rio transformar a cultura do banco. Em 
2004, contratou um veterano do Ga-
rantia e outro workaholic assumido, 
José Olympio Pereira, para chefiar a 
área. Ambos mantiveram traços funda-
mentais do Garantia, como a competi-
ção interna e a remuneração fortemen-
te atrelada ao desempenho individual. 
Mas, para conquistar as empresas, seria 
preciso trabalhar ainda mais duro. "An-
tes, quem fosse embora do banco mui-
to depois do fechamento do mercado 



era visto como estúpido", diz um ex-
funcionário do Credit Suisse. "A partir 
da chegada dos dois, não pedir o jantar 
no escritorio era pecado." Os domingos 
passaram a ser considerados dias de 
semana. A brincadeira entre os funcio-
nários é que, para conseguir chegar 
imediatamente antes de José Olympio 
Pereira ao escritório, alguns deles pa-
gam um detetive para segui-lo. "Nin-
guém trabalha por chicote. Todo mun-
do quer a recompensa", diz Pereira. 

A recompensa, sem dúvida, veio, co-
mo os fantásticos bônus acumulados 
pelos funcionários do banco demons-
tram — mas o histórico do lado dos in-
vestidores é mais duvidoso. Dezenas de 
empresas que foram à bolsa de 2 0 0 4 

Suisse — e que levou seus controlado-
res à prisão por suposta f raude e trans-
formou o dinheiro dos investidores em 
pó. Esses reveses, no entanto, não afas-
ta ram empresas como a Perdigão e a 
EBX, de Eike Batista, do cí rculo de 
clientes cativos do Credit Suisse. 

BÔNUS REDUZIDOS 
Foi o agravamento da crise financeira 
mundial, em 2008, que começou a ge-
rar atritos entre a cúpula do banco e a 
equipe no Brasil. Os órgãos reguladores 
suíços pressionaram para que os ban-
cos locais a jus tassem os mecanismos 
de bonif icação — que passaram a ser 
definidos não apenas pelo resultado de 
cada operação mas t ambém pelo risco 

private equity, mas o banco não encam-
p o u a ideia . R u m o r e s de q u e José 
Olympio Perei ra e Marce lo Kayath, 
chefe da área de pesquisa e vendas do 
CS, criariam um banco ganharam força. 
Ainda segundo esses executivos, a pro-
moção de Quintella foi uma forma de 
mantê-lo no banco e, ao mesmo tempo, 
fazer a fila andar na operação brasilei-
ra. Pereira e Kayath foram promovidos 
a corresponsáveis pelo banco de inves-
timento. Procurado, Quintella respon-
deu, por meio de sua assessoria, que a 
história não procede. 

No novo cargo, Quintella t em uma 
missão complexa: replicar em outros 
países a es t ratégia que deu cer to no 
Brasil. Seu desaf io é t o rna r o Credi t 

para cá deram retornos sofríveis (esse 
pecado, vale dizer, é comparti lhado por 
diversos bancos que protagonizaram a 
fa r ra dos IPOs em 2 0 0 6 e 2007) . A 
agressividade da equipe de Quintella 
deu origem à polêmica estratégia dos 
empréstimos pré-IPO, que engordavam 
as empresas antes da ida à bolsa e aca-
bavam, em alguns casos, por sufocá-las 
depois. Por fim, Quintella carregará em 
seu currículo a operação mais escanda-
losa da história recente do mercado de 
capitais brasileiro, a abertura de capital 
da Agrenco, coordenada pelo Credi t 

que ela corria. Boa parte da recompen-
sa passou a ser paga em ações do pró-
prio banco e em títulos podres lastrea-
dos em hipotecas. Resultado: como se 
não bastasse o bônus ter ficado menor, 
a parcela paga em dinheiro vivo tam-
bém minguou. Segundo três executivos 
ouvidos por EXAME, essa mudança de 
regras desagradou ao alto escalão do 
Credit Suisse no Brasil. Para recuperar 
a au tonomia perdida, Quintella ter ia 
sugerido aos suíços a criação de u m a 
área i ndependen te de invest imentos 
alternativos, que incluiria um fundo de 

Suisse forte em suas três áreas — banco 
de investimento, gestão de recursos e 
private banking. Em locais como Mé-
xico e Canadá, a presença dos suíços 
está prat icamente restrita ao banco de 
invest imento, e olhe lá. Na prática, a 
tarefa será ex t remamente complicada, 
sobretudo por envolver muito mais bu-
rocracia e disputas territoriais do que 
Quintella encontrava no Brasil, onde o 
poder se concentrava nele. O BlackBer-
ry dos gr ingos começará a vibrar na 
madrugada — a dúvida, a partir de ago-
ra, é se eles responderão ou não. 
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