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Você poderia contar sobre o começo da sua carrei-
ra, como você entrou no mercado financeiro?

 Decidi fazer Administração de Empresas porque sa-
bia que tinha uma inclinação pra finanças. E meio que 
de última hora, não sei explicar o porquê, mas também 
resolvi prestar vestibular para cursar Direito. Fiz Admi-
nistração na FGV e Direito na USP, na São Francisco. E 
comecei a gostar muito de Direito, mas sempre sabendo 
que minha vocação era na área de Finanças e Adminis-
tração. Direito me agregou muito em conhecimentos to-
talmente diferentes, apesar de nunca ter advogado, mas 
com um arcabouço de saber debater, escrever e conviver 
com gente muito diferente do meio da FGV, do meio de 
Administração. Então foi ao longo da faculdade que eu 
percebi que eu gostaria de trabalhar com mercado finan-
ceiro. 

E como foi sua ascensão dentro do Garantia?

Foi bem rápida. Eu tive a combinação de preparo e opor-
tunidade. Eu fiz análise de crédito no Citibank durante o 
meu período de trainee. Mas queria mudar do Citi pois 
tinha vontade de ir pra Investment Banking. Nem sabia 
direito o que era, mas eu lia e me interessava por isso. E 
naquela época – 1992, 1993 – o mercado de Investment 
Banking não era nada parecido com o que é hoje. Era um 

mercado em formação e quem fazia alguma coisa pare-
cida com Investment Banking na época era o Citi e o JP 
Morgan e eu descobri um tal de banco Garantia – “Uns 
caras do Rio de Janeiro, donos da Brahma, espertos pra 
caramba”. O Garantia estava vindo pra São Paulo ainda. 

Aí que apareceu a combinação da oportunidade com o 
preparo. Tendo feito análise de crédito, Garantia estava 
formando naquele momento a área de IB e alguns se-
niores estavam precisando de uns juniores. E os caras 
me entrevistaram e falaram assim: “A gente precisa de al-
guém que saiba planilhar balanço, que entende de número 
de companhia. Para ontem! Você sabe fazer isso?” e eu res-
pondi: “Por acaso, eu sei, e muito bem, diga-se de passagem, 
porque eu fiquei fazendo isso 2 anos e meio. Me coloca um 
balanço aqui que eu destruo ele”. Sobre minha ascensão 
lá, foi fruto de paixão por aquilo que eu comecei a fazer 
e gostar demais. Dediquei-me de corpo e alma, varava 
noite naquele banco, com um ambiente que era muito 
propício ao aprendizado. Desde sempre o Garantia tinha 
um DNA de colocar muita responsabilidade cedo na mão 
de pessoas relativamente novas, e se a pessoa entrega-
va, ia acelerando. Como é hoje na Ambev. Era a mesma 
dinâmica. E daí eu tive a oportunidade, combinada do 
preparo e da competência e ia aprendendo e crescendo. 
Então fui o primeiro analista do Investment Banking do 
Garantia. Acima de mim tinham duas pessoas, o José 
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Olympio, atual presidente do Credit Suisse, e o Marcelo 
Medeiros, que hoje é um dos sócios da Cambuhy. O Mar-
celo Medeiros fazia M&A, e o Zé fazia Capital Markets, e 
eu era o analista que fazia de tudo para eles. Eu fui cres-
cendo e fui indo mais para a área de Fusões e Aquisições 
até o momento em que eu, em 1995, com 27 anos, virei 
chefe de M&A do Garantia. 

E daí você saiu de lá para fundar a Singular com o 
Armando Sereno? Como foi essa transição?

 Do Garantia eu passei dois anos em um banco ame-
ricano, o DLJ, que abriu escritório na época e poste-
riormente foi comprado pelo Credit Suisse, com o Zé 
Olympio. De lá, eu fui contratado para ser o cara de 
desenvolvimentos de negócios da UOL, em 2000. A in-
ternet estava passando pelo seu primeiro boom, e todas 
as empresas valiam bilhões de dólares, a UOL era uma 
das grandes líderes. Eu fui para lá e a experiência acabou 
sendo mais tumultuada, pois a bolha da NASDAQ, nos 
anos 2000, explodiu e a mágica da internet se desfez. Fi-
quei 3 anos trabalhando nesse desafio e nessa diversida-
de, e dali eu acabei fundando a Singular, uma boutique 
de M&A com o Armando Sereno que era meu parceiro 
do Garantia. A ideia era fazer uma boutique focada em 
consultoria de M&A trabalhando em deals de middle 
market com aquelas coisas que os bancos grandes não 
faziam, com nosso estilo, nosso jeito, construindo uma 
equipe em 2003.

E o que te motivou a sair?

 Essa é uma ótima pergunta. Depois de um ano e meio 
de Singular eu vi que tinha tomado a decisão errada. Eu 
tinha feito um julgamento errado. Percebi que minha 
cabeça e meu DNA gostam mais de estar envolvido em 
grandes organizações, em transações mais complexas, 
de estar no mainstream. Se é para trabalhar no mercado 
financeiro eu quero estar nas instituições top de linha, 
que são as mais fortes, as que exigem mais, que têm 
mais recursos e que por consequência fazem as transa-
ções mais complexas. Eu olhava para os grandes negó-
cios pensando que eu queria estar lá. E isso depende do 
gosto de cada um. Foi quando decidi sair. Mas isso foi 
uma coisa que eu descobri. E outra coisa, que também é 
importante, é que eu não estava me desafiando mais. Es-
tava fazendo M&A, uma coisa que eu já sabia fazer. Mas 
me dei conta que eu queria continuar aprendendo, se-
não eu ia perder a garra e a vontade de ir trabalhar todo 
dia. Pensei em voltar pra IB, e apareceu o caminho de ir 
para a GP Investimentos, que era a grande novidade, por 
ser um negócio novo e diferente. Passar para o Buy Side. 
Passar a ser investidor, dono de empresa. 

Uma curiosidade que eu fiquei em relação ao Ga-
rantia. A gente sabe que de lá surgiram vários no-
mes importantes do Mercado Financeiro. Queria 
saber o que você mais aprendeu lá dentro e o que 
você mais leva para a sua vida. Qual é o segredo do 
Garantia?

 A fórmula mágica não é muito diferente do que você 

vê hoje na 3G. Eu conheço bem a 3G, Brahma, Ambev. 
Quase fui trabalhar lá. Essa é uma mensagem geral. Mas 
eu aprendi muito disso do Garantia, e vejo nos outros lu-
gares. Quatro coisas: 1) Trabalhar Duro. Não tem subs-
tituto para trabalho duro. Se você quiser ir longe não vai 
ter free lunch. Tem que trabalhar muito. 2) Sempre estar 
aprendendo: aberto e disposto a aprender. O Jorge Pau-
lo é um cara que hoje, com 78 anos, sempre anda com 
um livro debaixo do braço. E sempre está sentando com 
alguém e perguntando “Me conta aí sobre o seu negó-
cio que eu quero entender melhor como faz isso”. Desde 
aprender sobre as situações mais simples até contratar o 
escritor Jim Collins.  3) Sempre fazer a coisa certa. Não 
tem desvio. Por mais que seja doloroso, difícil e traba-
lhoso, encara e faz o certo. 4) E por último, apesar da 
imagem agressiva – que não condizia com a realidade 
– que o Garantia tinha na época, seja uma pessoa sim-
ples e boa na vida. Porque o mundo dá voltas e a vida é 
longa. Tenho 26 anos de trabalho. Passei por diferentes 
ambientes e assuntos. E até hoje, para estar aqui nesse 
banco falando com vocês, eu claramente vi que cada um 
desses pilares foi testado nas entrevistas que eu fiz para 
estar aqui. Isso o Garantia me ensinou: trabalhar muito, 
aprender sempre, fazer a coisa certa, e ser do bem e sim-
ples. 

Quais as principais mudanças que você enxerga 
daquele tempo para hoje?

 Velocidade e disponibilidade da informação. Mercado 
financeiro é muito dependente da informação. Naquela 
época, quando eu comecei a fazer Investment Banking 
(M&A), eu tinha que pesquisar muito sobre a empre-
sa, não tinha Internet, então, para eu ter acesso a essas 
informações, eu assinava um serviço no qual eu fazia o 
pedido do que eu queria e ficava a noite rodando um ser-
vidor e de manhã chegava a folha de fax com artigos. A 
velocidade e a disponibilidade da informação ao mesmo 
tempo que facilitou a nossa vida porque chega-se ao co-
nhecimento mais rapidamente, gerando produtividade, 
gerou muito mais demanda de trabalho, exige-se muito 
mais, temos um ambiente mais competitivo e intenso. 
Outra mudança foi um mercado muito mais variado, en-
tão, o mercado financeiro compete por mão de obra com 
diversas companhias, especialmente as tech companies, 
que são muito atrativas. 

Você foi conhecido como “o homem das 3 mil me-
tas” pela revista Exame durante a sua atuação na 
Estácio. Você poderia comentar um pouco sobre 
essa frase? 

 Primeiramente, preciso dizer que têm dois momen-
tos críticos na minha vida profissional: os anos de Ga-
rantia, que formaram meu DNA nessa linha que eu co-
mentei dos 4 pilares, e os de Estácio, porque lá eu fui 
desafiado a um nível extremo. A natureza e a intensi-
dade dos desafios me levaram a um outro patamar de 
desenvolvimento profissional porque me colocaram 
numa companhia com 12.000 funcionários, com back-
grounds, ambições e cidades diferentes. Então, foi um 
desafio muito grande gerenciar uma grande organização 
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com um grande contingente de pessoas. As 3.000 me-
tas vêm de uma jornalista. Ela passou um dia comigo 
na Estácio e eu mostrei para ela como gerenciávamos a 
companhia e eu disse para ela que todos tinham as suas 
metas individuais, mas que elas estavam alinhadas com 
o plano estratégico da companhia, que é o rumo que tí-
nhamos que seguir negociado e aprovado com o conse-
lho de Administração dos acionistas. Então, eu disse que 
desdobrávamos esse rumo em metas para a diretoria e 
essa diretoria, para os gerentes e assim por diante. De 
acordo com o meu aprendizado no Garantia, na 3G, na 
Ambev, o número de metas ideal é 6. E eu disse a ela que 
tínhamos umas 500 pessoas que tinham sido educadas 
a viverem nessa mentalidade de metas, fazendo a conta 
temos 3.000 metas. A beleza está em como contaminar 
uma companhia inteira com esse desdobramento de me-
tas.    

Quando falamos num sistema de metas, falamos 
em meritocratizar a gestão. Houve muita resistên-
cia a isso? Você considera que é um problema da 
cultura do brasileiro essa resistência a meritocra-
cia?

 Não. Na Estácio, houve resistência, mas não foi cul-
tural. Lá, tínhamos mundos diferentes. Havia professo-
res que se opunham à mistura da educação com lucro, 
a chamada “mercantilização da educação” – diziam que 
“educação não é mercadoria”. Havia um preconceito 
muito forte em relação a isso, e apaziguar esse conflito 
foi um dos maiores desafios iniciais. Nós precisávamos 
trazer essas pessoas com a gente e colocá-los no nosso 
jogo. Não podíamos deixá-los de fora. Era preciso fazer 
os professores entenderem que a qualidade da educação 
deveria vir acompanhada de um modelo de negócio sus-
tentável financeiramente. Ao mesmo tempo, exigia que 
os que trabalhavam no financeiro entendessem a dinâ-
mica de ensino. Ao invés de ir para um extremo ou ou-
tro, era preciso que todo mundo se juntasse.

 Também não considero que essa aversão seja um pro-
blema cultural do brasileiro. O brasileiro é muito aberto 
e sensível a questão da meritocracia. A propósito, quem 
faz uma contribuição muito grande para essa cultura 
pró-meritocracia crescer constante são os nossos ami-
gos da 3G. Quando o Banco Garantia entrou nos anos 
90 com um crescimento enorme, adotando um modelo 
revolucionário para a época, dando bônus para que os 
performassem melhor, eles contaminaram o mercado 
para que seguisse esse modelo. Não acho que haja uma 
resistência tão grande assim.

 Pelo contrário. No setor público, em que, por nature-
za, não dá para implantar uma meritocracia forte, sinto 
às vezes que há pessoas nas empresas públicas que até 
têm vontade de entrar nesse sistema. Mas é outra natu-
reza de governança.

Agora que você é CEO do Bank of America Merrill 
Lynch no Brasil, você poderia nos contar como é 
um dia-a-dia de um CEO de Banco de Investimen-
tos e como o foi o processo de transição?

 Ser um CEO de um Banco tem muito a ver com o pro-
cesso da minha vida. Eu fiquei em banco por 12, 13 anos 
e depois fui para o outro lado do balcão, como CEO de 
uma companhia pela GP. Quando eu estava para sair da 
GP, eu queria novamente ser CEO. Eu tinha voltado para 
o fundo depois de 4, 5 anos na Estácio, surgiram alguns 
projetos, mas o que eu realmente queria e tinha gostado 
era ser CEO. Então eu saí da GP para ser CEO no merca-
do. E surgiu o banco.

 Ser CEO de um banco não é muito diferente de ou-
tra companhia, a não ser que aqui o produto que nós 
vendemos é banking, dinheiro, Investment banking, 
empréstimo, trading, advisory, principalmente. Sobre o 
meu dia-a-dia: temos muitos funcionários e várias áreas. 
Temos o pessoal do front que está lidando com o clien-
te diretamente, vendendo; o pessoal do middle, que dá 
apoio e suporte imediato às decisões comerciais, como a 
área de Análise de Crédito, onde iniciei minha carreira; 
e tem o back office, que compreende toda área de con-
tabilidade, recursos humanos, compliance, jurídico. O 
meu dia-a-dia é estruturado em torno da coordenação 
e supervisão dos esforços do banco para crescer em ter-
mos de receita, nas áreas comerciais e de interação com 
os clientes nas diferentes áreas em que nós atuamos. Eu 
sou aquela pessoa com uma visão macro que empurra 
a equipe mais longe rumo aos objetivos do banco. Em 
termos de decisão importante, como crédito, risco, con-
tratações, também tenho uma atuação forte. Além dis-
so, também tenho de monitorar e ajudar nas decisões 
de back office – problemas em compliance, RH. É uma 
posição de liderança dos demais especialistas.

 A questão é que eu tenho que entender e viver a alma 
do negócio. Saber um pouco de tudo. Eu tenho que lide-
rar e inspirar as pessoas para fazer o conjunto funcio-
nar, ter certeza que as áreas estão bens geridas e integra-
das, que todo mundo se conhece e entende o seu papel 
e como os seus papéis se completam com o dos outros 
para fazer o banco funcionar.

 Tem uma nuance aqui no banco, que é o modelo 
de gestão matricial. Temos uma matriz, onde estão os 
especialistas globais, como a pessoa que é Head de In-
vestment Banking Global, que tem uma relação direta 
com o Head do Brasil, do Chile, dos EUA. O head aqui 
reporta ao chefe funcional na matriz e também para o 
¬-country-head¬, que sou eu. Aqui, ninguém manda so-
zinho. É um modelo híbrido de governança bem regula-
do. Essa dinâmica é coordenada e em linha com nosso 
modelo de governança global, com alçadas de decisões 
compartilhadas, e dentro do quadro regulatório brasilei-
ro e internacional. Além disso, há o nível pessoal, todo 
mundo tem bom senso, liderança e vontade. Eu sei que 
não mando sozinho, mas eu tenho que saber me fazer 
importante, para orquestrar as pessoas para que tome-
mos as decisões certas para atender às demandas dos 
nossos clientes e ser rentável.

Qual foi o momento mais difícil da sua carreira? E 
o que isso te ensinou?
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 Acredito que o momento mais difícil foi durante o 
período que eu passei na Estácio. Quando cheguei lá eu 
me vi diante de uma companhia que estava machucada 
na sua alma, que era prover educação de qualidade para 
estudante universitários no mercado de ensino chama-
do de “jovens trabalhadores”-  pessoas que trabalham de 
dia e estudam de noite, que buscam faculdades mais ba-
ratas. A Estácio se encontrava dessa maneira pois havia 
perdido a sua característica de entregar ensino de qua-
lidade, os professores também estavam machucados e 
castigados, o que era um grande problema, pois como 
é que se melhora a faculdade se os professores não se 
encontravam mais animados e motivados a melhorá-la?

  Em segundo lugar, era um assunto muito diferen-
te e complexo pois para realizar o turnaround de uma 
empresa de educação não é a mesma coisa do que numa 
empresa puramente comercial. Ao realizar mudanças na 
empresa, você está impactando diretamente a vida e a 
alma das pessoas que estão estudando lá. A natureza e 
a magnitude do problema eram muito grandes, no meu 
primeiro ano na empresa eu fiquei uns bons meses sem 
dormir, o que me destruiu fisicamente e dificultava ain-
da mais na minha energia e capacidade para encarar e re-
solver o problema e dar a volta por cima. Mas com muita 
resiliência, esforço, dedicação, obsessão e apoio familiar 
a gente conseguiu dar a volta por cima, mas eu digo que 
o maior desafio da minha vida foram aqueles primeiros 
anos da Estácio.

Além do Jorge Paulo Lehman, quem foram as pes-
soas que mais te inspiraram?

Beto Sicupira e Marcel Telles, acredito que essas pessoas, 
assim como Jorge Paulo Lehman, possuem uma virtude 
muito valiosa de transformar coisas muito complexas 
em simples, visto que dessa maneira conseguem trans-
formar a cultura e o funcionamento de uma organiza-
ção. Esse é um conflito constante nas companhias: man-
ter as pessoas motivadas, com meritocracia e cuidando 
dos interesses dos acionistas é muito complexo, e essas 
pessoas fazem isso muito bem, de um modo que já foi 
testado por muitos anos em diversas companhias.

Além deles, o Fersen Lambranho e o Antonio Bonchris-
tiano – ambos da GP Investimentos – também me ins-
piraram e me ensinaram muito. Acredito ser muito im-
portante se inspirar todos os dias com pessoas novas, eu 
mesmo ao entrar no banco pude conhecer três pessoas 
novas que eu me impressionei muito com o quão boas 
elas são, e passaram a me inspirar desde então. E é isso 
que me faz acordar todo dia com disposição para fazer o 
melhor na organização.

Em relação as diversas transições que você teve na 
sua carreira, você tem alguma dica para os jovens 
que estão começando agora e estão passando por 
momentos importantes da carreira?

Acredito que é muito importante ter calma e resiliên-
cia durante a carreira, demora para aprender, ninguém 
ganha um bônus grande rápido, o sucesso não é uma 

linha reta, é cheio de altos e baixos. Acredito que tem 
que saber enfrentar crises, chefe chato e saber que no 
final possui uma saída. Ao mesmo tempo, paciência e 
resiliência não quer dizer acomodação e complacência, 
é sempre necessário ter bom senso e ver se o que você 
está fazendo está valendo a pena, acredito que esse ba-
lanço entre resiliência sem se acomodar é uma arte – é 
muito difícil encontrar o equilíbrio. Acredito que tam-
bém é muito importante amar o que você está fazendo, 
porque assim encontrar esse balanço se torna muito 
mais fácil, pois você não se importa tanto com o salário 
ou se está demorando um pouco a mais.

Você comentou que o Jorge Paulo Lemann sempre 
anda com um livro embaixo do braço. Você tem al-
guma literatura que mudou sua visão e que te aju-
dou muito?

 Quando eu estava na Fundação Getúlio Vargas, co-
mecei a ler uma revista de negócios em inglês, a Fortune 
Magazine. Logo após isso, eu me interessei bastante pela 
revista e comecei a assiná-la em conjunto com o meu ir-
mão, que também fazia administração de empresas. Isso 
foi há 27 anos e até hoje eu assino e leio a revista For-
tune Magazine. Outra revista que assinei logo após foi 
a The Economist e também continuo lendo e assinando 
até hoje. 

 Para quem trabalha com business, a Fortune irá te 
ensinar vocabulários e termos de negócios em inglês. 
Mas o que ela vai realmente te ensinar é o conhecimento 
de como os principais líderes de empresas tomam deci-
sões nas organizações. E isso é um conhecimento muito 
valioso para quem quer ou trabalha com business. Já a 
The Economist não é uma revista de noticiário, e sim de 
opinião. Então se você quer ter opinião sobre um deter-
minado assunto, você pode ler a The Economist. Às ve-
zes, você pode até não concordar com a opinião do autor, 
mas você terá fundamentos para seus argumentos. As-
sim, eu recomendo fortemente a leitura periódica dessas 
duas revistas.

 Já em relação a livros, eu tenho duas recomendações 
escritas por Jim Collins. O primeiro livro é “Good to 
Great”, onde o autor explica como as companhias cres-
cem. E o segundo livro é “How the Mighty Fall”, onde 
o autor explica como grandes e poderosas organizações 
começam a ter desempenhos ruins. 

Qual é o seu sonho grande?

 Meu sonho grande é fazer do Bank of America Mer-
rill Lynch um dos bancos mais fortes e populares do Bra-
sil no nosso segmento de atuação, tornando-o uma placa 
mais poderosa e respeitada. Eu estou focado e obstina-
do para fazer isso de maneira mais forte e mais intensa, 
partindo de uma marca que já é bem reconhecida, dado o 
trabalho excelente que meus antecessores fizeram para 
trazer o banco ao patamar que estamos hoje. Tal fato 
torna o meu objetivo mais difícil ainda. Porém, assim 
que é bom, desafio grande é desafio bom. 


