
Qual vai ser a estratégia do BTG Pactual 

no varejo com o PanAmericano? 

A ideia é concentrar o banco no financia
mento ao consumo, principalmente de 
veículos, no middle market (crédito a 
empresas de pequeno e médio portes) e 
também em cartões de crédito. Hoje, a 
maior parte da carteira, cerca de 60%, é 
de veículos, depois vem o consignado, 
que deve representar uns 30%. O res
tante é middle market, que eles ainda 
estavam começando a desenvolver.É 
importante a capilaridade proporciona
da pelos 260 pontos de venda. 

O banco vai continuar concentrado na 
classe C? 
A clientela do banco hoje não é só da 
classe C. O perfil do cliente de financia
mento de veículos que compra carro 
usado ou zero é totalmente diferente. É 
evidente que a classe C é a que está 
vindo e que tem uma propensão boa de 
consumo, mas a carteira é maior que 
isso. Em cartões de crédito, eles têm 
cerca de 1,5 milhão de clientes. É impor
tante dizer que essa é a estratégia para 
o PanAmericano, que continuará como 
uma marca separada do BTG Pactual. 

O banco tem uma meta de tamanho, de 
estar entre os dez maiores? 
o objetivo do banco não é atingir um 
determinado market share, mas chegar 
a um retorno sobre o capital entre 20% 

e 30% ao ano. É evidente que um banco 
como esse, para ser rentável, precisa ter 
uma certa escala. Acreditamos que é 
possível gerar uma carteira de crédito de 
R$ 1 bilhão a R$ 1,2 bilhão ao mês. Como 
essas carteiras têm um prazo que não é 
curto, você forma uma base grande e 
consegue acumular entre R$ 30 bilhões 
e R$ 40 bilhões em três ou quatro anos. 

Como vai ser explorada a parceria com 
a Caixa Econômica Federal? 
Por enquanto, ainda são apenas ideias, 
que serão discutidas por um comitê 
específico com a Caixa. Não tivemos 
tempo ainda de fazer um plano de negó
cios completo, mas podemos falar da 
criação de produtos. Uma ideia, por 
exemplo, é que o PanAmericano distri
bua fundos de investimento do BTG ou 
ofereça produtos para as empresas 
médias. Agora, eu sou o "filhinho" des
ses dois "pais", que vão me ajudar a 
tocar o negócio. 

O crédito imobiliário pode ser uma 
alternativa? 
O crédito imobiliário será um produto 
estratégico em algum momento, mas 
teria de ser fora do Sistema Financeiro 
da Habitação (SFH), onde a Caixa é cam
peã. A ideia por trás desses novos pro
dutos que podemos criar no 
PanAmericano não é competir com a 
Caixa nem com o BTG. 

Como chegar a um retorno de 3 0 % , se 
a operação dava prejuízo até agora? 
O que aconteceu no passado já foi. 
Agora, queremos fazer uma coisa muito 
simples, reduzir o custo que o banco 
tinha para captar recursos aos níveis dos 
custos da Caixa e do BTG Pactuai, que 
estão em torno de ser de 101% do CDI 
(taxa do mercado interbancário). 
Queremos investir também em eficiên
cia e reduzir custos operacionais, investir 
muito em tecnologia, em processos. 
Varejo é isso, tem de ter escala, com um 
custo baixo, e oferecer um bom serviço. 

Quando o banco passará a ser lucrati
vo? Já neste ano? 
É difícil dar um prazo, vai levar um 
tempo. Seria um chute falar. Se no ano 
que vem não der lucro, cortam o meu 
pescoço... O banco também não fará 
mais cessão de carteira, como acontecia 
antes e antecipava resultados. Nossa 
ideia é fazer essa carteira crescer, apro
priar as despesas e receitas ao longo do 
tempo do crédito. Esse é um modelo 
melhor de negócio, de não antecipar as 
receitas. Mas, claro, isso cria uma evolu
ção diferente nos resultados do banco. 

Não é arriscado investir justamente 
numa área em que há o risco de eleva
ção da inadimplência, com o novo ciclo 
de alta de juros? 
Para gerar crédito com qualidade, é 
necessário ter um bom processo de ava
liação de crédito, com sistemas de pon
tuação dos clientes, por exemplo. Sem 
dúvida, essa linha de negócios está 
sujeita aos ciclos da economia. Mas, em 
princípio, não acreditamos que haverá 
uma reversão dessa tendência positiva, 
pois o Brasil está indo bem em termos 
de renda e emprego. O Banco Central só 
restringiu o excesso de crescimento do 
financiamento de veículos. 

Haverá mudanças na diretoria do 
PanAmericano? 
Vamos manter a equipe que a Caixa 
colocou lá, há gente muito boa, que 
deve ser preservada. Vamos manter na 
diretoria o Celso Antunes, que veio do 
Real. Depois da aprovação do negócio 
pelo Banco Central, vamos indicar 
nossos diretores. Provavelmente, 
serão Roberto Sallouti, André Esteves 
e Marcelo Kalim. 
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