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Markets – Patrice, gostaríamos de 
saber um pouco da sua trajetória, 
entre estudos e carreira, e porque 
escolheu trabalhar no mercado fi-
nanceiro.

Patrice – Eu cheguei aqui por acaso. Meu pai 
é francês e minha mãe é brasileira. Fui cria-
do num ambiente francês. Estudava no liceu 
Pasteur e falava francês em casa. Francês era 
minha primeira língua. Sempre houve essa 
conexão, o que explica minha passagem, 
posteriormente, pela França.

Fiz engenharia eletrônica na POLI e exerci 
a profissão de engenheiro. Quando me for-
mei, a POLI tinha um tratado de cooperação 
com a renomada École Centrale Paris. En-
tão, fiz mestrado de engenharia industrial 
na França durante um ano e trabalhei por 
quase 5 anos na área aeroespacial. Era enge-
nharia pura e dura. Trabalhei com sistemas 
de defesa e desenvolvimento das bases de 
recepção de satélite de imagem de observa-
ção militar. Parecia James Bond.

Mas percebi que não daria muito certo. Fui 
fazer meu MBA no INSEAD, em Fontaine-
bleau. Costumo dizer que eu fui um dos 
poucos que aprendeu algo no MBA, porque 
vejo muitas pessoas, em mercado financei-
ro ou em consultoria, que vão para o MBA 
já sendo PhD nas matérias hardcore, como 
finanças, contabilidade e valuation. Foi a pri-
meira vez que me deparei com um balanço. 
Eu tinha um professor de finanças realmen-
te muito bom e gastei um bom tempo nisso.

Quando terminei o MBA, em 1994, está-
vamos no começo do plano real, saindo da 
hiperinflação no Brasil. Achei que tínhamos 
oportunidades de negócios. Em meados de 
1980, quando me formei na POLI, vivíamos 
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o auge da década perdida no Brasil: hiperin-
flação, coisas indo de mal a pior, o governo 
precisando ir todo ano ao FMI para pagar as 
contas, crise da dívida externa. Todo mundo 
queria ir embora. Foi o que eu fiz na época.

Em 1994, acreditei que seria interessante 
voltar, era um momento em que havia o em-
brião do que viria a ser a indústria de private 
equity. Na verdade, ninguém sabia direito o 
que estava fazendo, inclusive eu. Havia um 
maior o controle da inflação, uma maior 
previsibilidade e a possibilidade de rodar um 
business plan com um valuation mais concre-
to. Era o início dessa indústria.

Eu estava num grupo que queria investir em 
tecnologia e em telecom e levantar um fun-
do para esse fim. Tinha um pessoal que era 
do mercado financeiro, tanto daqui como de 
fora. Na época, tinha um sócio brasileiro, o 
Icatu. Mas, no fim,  o principal executivo, 
Daniel Dantas, saiu do Icatu e criou sua pró-
pria butique, a Opportunity.

Daniel era o sócio local e eu vim a ser um 
dos executivos, aquele que também trazia o 
know how de tecnologia. A gente começou a 
fazer uns deals no mercado de TV por assi-
natura, paging, entre outras coisas, ligada ao 
setor de telecomunicações. O Dantas acabou 
saindo e criou o CVC Opportunity. 

Nessa época, os primeiros fundos estrangei-
ros começaram a olhar o Brasil. Era meados 
dos anos noventa e não tinha ninguém nes-
sa indústria. Ela não tinha nem nome. Priva-
te Equity? Como se traduz isso? Eu precisava 
explicar o que eu fazia. Sempre me pergun-
tavam, “O cara vai fornecer capital? Como 
funciona isso?” Em 1996, a Advent tinha 
levantado um fundo para América Latina. 
Já tinham aberto um escritório no México 

e um em Buenos Aires, e estavam procuran-
do alguém para abrir no Brasil. Fiquei quase 
um ano conversando com eles. Eu era muito 
jovem na época. Eu seria um dos sócios mais 
jovens da Advent. Em meados de 1997, nos 
acertamos e abri o escritório em São Paulo. 
Estou com eles há 21 anos.

Desde então, passamos por toda a roda viva 
do Brasil, altos e baixos. Mesmo assim, con-
sistentemente conseguimos entregar resul-
tados. O fundo cresceu. O fundo inicial cap-
tado em 1996 era de US$ 135 milhões. No 
primeiro deal, compramos 25% da Micro-
siga por US$ 7 milhões, que, futuramente, 
tornou-se a Totvs, empresa que vale cerca 
de US$ 6 bilhões. Hoje, o valor da primeira 
compra é o que gastamos só para analisar 
um deal. Nós evoluímos de fazer cheques 
de 7 milhões, 10 milhões de dólares para 
cheques de 500, 700, 1 bilhão de dólares, 
trazendo nossos investidores do fundo glo-
bal. Crescemos substancialmente. Nosso úl-
timo fundo captou US$ 2,1 bilhões. Somos 
o único fundo estrangeiro que começou em 
meados dos anos 90 e que continua até hoje. 
Se você olhar o restante, muitos sofreram 
vários revezes e saíram do país.

Markets – Assets, Investment Ban-
king e a maioria das áreas do mer-
cado financeiro agonizam em bai-
xas do mercado, o que nem sempre 
acontece com os fundos de Private 
Equity. Há alguma razão que expli-
que esse fenômeno? 

Patrice – A beleza dessa indústria é a visão 
de longo prazo. Ficamos com papéis em mé-
dia de 5 a 7 anos. Já houve casos em que fi-
camos por 12 anos e, em outros, por 1 ano. 
Nossa única certeza é de que, nesse período, 
haverá volatilidade. Nos períodos de baixas, 
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compramos mais, e, quando há alta, procu-
ramos vender. 

Um bom exemplo disso foi o ciclo de baixa 
em 2008 e 2009, quando fizemos duas gran-
des aquisições no Brasil que tiveram resul-
tados excelentes. Uma foi a Cetip, que foi 
um case de transformar um business consi-
derado cost center para os bancos em uma 
plataforma rentável. Envolveu negociações 
com 500 corretoras, criação de uma boa go-
vernança, gerenciamento de conflitos com 
acionistas que também eram clientes do ati-
vo. Apesar de questões complexas de gover-
nança e de montagem do deal, a empresa se 
mostrou um business espetacular. Entramos 
no auge da crise, na semana que o Lehman 
Brothers declarou falência. Em menos de 
um ano, abrimos na Bolsa. 

Outro case bem-sucedido foi da Kroton Edu-
cação. Eu lembro que assinamos com a Kro-
ton no primeiro semestre de 2009, quando 
a empresa era o “patinho feio” do setor de 
educação na bolsa. Tenho a lembrança de 
que o número quatro estava em tudo: valia 
400 milhões de reais, tinha 40 mil alunos e 
um EBITDA de 40 milhões. Essa era a Kro-
ton quando entramos. Em 2013, a empresa 
já valia 38 bilhões, uma criação de valor es-
petacular. E ambas as empresas foram no 
auge da crise, com todo mundo saindo do 
Brasil. Lembro-me do fechamento do câm-
bio da Cetip, quando tivemos que explicar 
duas vezes para o operador de câmbio que 
estávamos comprando reais. Entrando e não 
saindo. 

Como conseguimos ser resilientes com 
tanta volatilidade nesses anos? Considero 
alguns fatores: o primeiro é o poder de de-
cisão local – o fundo é internacional, mas a 
decisão deste fundo na América Latina está 
aqui, entre os nossos sócios. As pessoas 
que estão tomando as decisões estão aqui, 
vivendo este ambiente. Isso é uma grande 
vantagem. O outro é o fato de ser regional: 
quando o Brasil estava em alta em 2010 e 
2011, quando se tornou o “queridinho” do 
mercado financeiro, vendemos nossa parte 
na Kroton e Cetip. Enquanto isso, estáva-
mos investindo fortemente na Colômbia e 
no México. Esse poder de trabalhar com os 
diferentes ciclos dos países é uma vantagem 
competitiva enorme se comparada a fundos 
restritos a Brasil. Todos os fundos dedicados 
ao Brasil que captaram recursos no último 
vintage de 2010 e 2011, tiveram que colo-
car o dinheiro no pico de 2012 e 2013 e se 
complicaram muito. Eles também tiveram 
que jogar contra o câmbio. Outra questão 
é nossa curva evolutiva constante, o que 

permite que nossa especialização setorial 
seja muito forte. A Estácio é o nosso tercei-
ro deal seguido em educação, por exemplo. 
Desta forma, temos alguns setores em que 
sabemos exatamente o que precisa ser visto 
e ser consertado, o que nos dá uma grande 
vantagem.

Markets – Você esteve a frente no 
processo de captação do maior fun-
do de private equity destinado a 
América Latina, $2,1 bilhões em 
seis meses. Poderia contar um pou-
co da experiência?

Patrice – Os nossos investidores são 100% 
estrangeiros - o que é uma pena, pois ado-
raria ter recursos em reais aqui sem que 
fosse preciso digladiar contra outras moe-
das. Hoje, os grandes investidores institu-
cionais em moeda local no país são os fun-
dos de pensão brasileiros, com governança 
muito complicada. Ainda há um overlap de 
um pouco mais de 60% de investidores que 
também estão no nosso fundo global –  há o 
fundo Global da Advent, que levantou cer-
ca de $13 bilhões de dólares, e o programa 
América Latina com $2,1 bilhões. Estes são, 
em geral, os grandes fundos de pensão, fun-
dos soberanos, endowments e seguradoras 
de outros países.

Geralmente, nos voltamos para o mercado 
a cada 4 ou 5 anos e, durante esse período, 
entre a montagem de fundos, temos reu-
niões formais anuais de update, recebemos 
visitas, mandamos relatórios trimestrais. 
Vou aos EUA e à Europa para encontrar com 
outros sócios da Advent e fazermos roadsho-
ws com investidores. Mantemos eles infor-
mados durante todo o ano, durante todo o 
processo. Chega uma data - quando normal-
mente atingimos 70%, 80% do fundo inves-
tido -, em que saímos a mercado realmente 
para fundraise. Esse processo dura, no caso 
de fundos bem-sucedidos como nós, de 5 a 
7 meses. 

É realmente um bookbuilding. Assim como a 
empresa que está no processo IPO, você pega 
a pastinha debaixo do braço e sai vendendo. 
Já fiz mais de 500 reuniões em 15 países. O 
que nos diferencia é uma base muito forte, 
cerca de três quartos dos investidores con-
tinuam conosco. Estamos falando de pes-
soas que vêm investindo com a gente des-
de o primeiro fundo. Hoje, o problema em 
relação ao fundraising é o contrário: como 
alocar dentro do fundo a demanda que a re-
cebemos. Poderíamos, sim, com todos esses 
fundos, ter levantado mais dinheiro. Porém, 
tivemos a disciplina de dizer “não”, enten-

dendo a capacidade com que conseguimos 
trabalhar por ano, durante quatro ou cinco 
anos.

Markets – A participação na Kroton 
foi um dos maiores sucessos da Ad-
vent no Brasil. Nesse processo po-
de-se dizer que houve retorno para 
a sociedade?

Patrice – O private equity tem um valor enor-
me para os setores como um todo, ainda 
mais investindo e gerando valor em setores 
como educação e saúde, fazendo-os crescer e 
se consolidar. Mas também há a transforma-
ção de empresas, por meio da introdução de 
uma boa governança, em negócios com um 
bom motor de crescimento interno, em que 
os impostos são regularizados e que funcio-
nam como exemplo tanto para os mercados 
públicos, como para as empresas privadas. 
As pessoas e executivos veem o resultado e 
entendem como uma governança adequada 
gera valor. 

A experiência na Kroton, por exemplo, foi 
muito interessante, pois se tinha uma tese 
sempre presente: a consolidação. Quando 
entramos, a empresa vinha procurando fa-
zer isso, porém apresentando resultados 
ruins. Possuía muitas empresas de pequeno 
porte e não estava tendo ganhos de siner-
gia. Organizamos a empresa com melhores 
práticas de gestão corporativa, de gestão de 
projetos, que não estavam no lugar. Quan-
do compramos o Iuni, nossa primeira aqui-
sição, conhecemos o talento do Rodrigo 
Galindo. Depois de ter cuidado do ensino 
superior por dois anos, escolhemos coloca-
-lo como CEO. É um dos casos raros em que 
um gestor do grupo adquirido alcança esta 
posição e representa parte da excelente ex-
periência e resultado que tivemos.

Markets – Como é conviver entre 
conselheiros e diretores das maio-
res empresas do Brasil e ter influên-
cia sobre elas? Vocês se sentem 
como agentes de construção do Bra-
sil através de seus investimentos? 

Patrice – No meu trabalho, considero que te-
nho o grande privilégio de estar em contato 
não só com grandes CEOs, mas, principal-
mente, com os empreendedores que criaram 
e cresceram junto com sua empresa. O pai 
do Rodrigo Galindo, fundador do Iuni, é um 
exemplo. É incrível ter esse contato com a 
força empreendedora que se tem no país, 
com todas as dificuldades presentes, seja 
a selva fiscal, sejam todas as restrições de 
crédito. É um país formado por pessoas que 
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vivenciaram épocas inflacionárias malucas, 
de volatilidades e imprevisões. Gerou-se 
um corpo gerencial criativo, agressivo e de 
primeira linha. O complicado é a fuga de ta-
lentos que voltou com a recessão. De qual-
quer forma, considero que temos na Advent 
executivos com que tivemos o privilégio 
de conhecer e manter relacionamento ao 
longo dos anos e que estariam dispostos a 
participar de nossos investimentos futuros 
conosco.

Markets – Há muitas empresas no 
Brasil com potencial de ganhos de 
eficiência. O trabalho de priva-
te equity é explorar essas compa-
nhias. Observando o mercado, a fal-
ta de eficiência no Brasil está mais 
relacionada a má gestão ou falta de 
injeção de capital?

Patrice – Os dois têm, sim, um papel rele-
vante, mas diria que o primeiro é o prin-
cipal. O que enxergamos é que, principal-
mente quando conversamos com empresas 
familiares, a tese de melhoria de gestão é 
enorme. Aplicando práticas básicas de pre-
cificação, otimização do capital de giro, ge-
renciamento da força de venda, consegue-se 
imediatamente ganhar pontos de margem 
que fazem uma diferença gigantesca.

Vemos ainda muita ineficiência dentro dos 
grupos familiares brasileiros, principal-
mente em empresas médias, que é onde 
atuamos. Trazendo esse talento de gestão, 
conseguimos muito rapidamente ter um 
impacto significativo, principalmente nas 
margens e controle de custos; é um pedaço 
grande da nossa criação de valor. O outro 
pedaço importante é colocar os números em 
ordem e construir um business que seja ven-
dável lá na frente para estratégicos. Investi-
mos, no Brasil, em cinquenta empresas nes-
ses vinte anos, com 7 ou 8 IPOs. As outras 
vendemos para estratégicos, empresas au-
ditadas em US GAAP, com tudo em ordem, 
sejam processos ou sistemas. Então há uma 
grande criação de valor em volta disso, pois 
fazemos esse trabalho de limpeza interna da 
empresa.

Markets – Nos últimos anos, a Ad-
vent manteve posições em outros 
países da América Latina. Hoje, 
pensando em investimento de lon-
go prazo, o Brasil se mostra como 
oportunidade melhor que outros 
países ou há oportunidades melho-
res em outros países latino-ameri-
canos? 

Patrice – O Brasil sempre representou para 
nós mais da metade do fundo, nosso main 
market, entre 55% e 65%. Vemos, no Brasil, 
tanto nos últimos dois anos como nesse, 
grandes oportunidades de compra. Temos, 
em meio à crise, à Lava-jato e às eleições, 
setores e subsetores que possuem cresci-
mentos bons e empresas muito boas, como 
a Estácio. Compramos a Easynvest, compra-
mos a distribuidora química quantiQ em ra-
zão da Lava Jato; todas empresas que vêm 
crescendo no meio dessa confusão. Quando 
olhamos para fora, temos mercados im-
portantes para nós, como a região Andina, 
Colômbia, Peru, mas são mercados muito 
menores. Até o México, que é um merca-
do grande, surpreendentemente do ponto 
de vista de private equity, há pouquíssimas 
transações. Parece um paradoxo. Nesse mo-
mento, e, com certeza, durante esse ano, 
nós enxergamos uma grande oportunida-
de de compra. Vai ter volatilidade, vai ter 
nervosismo na eleição, vai ter barulho, mas 
temos uma visão para daqui a quatro, cinco 
anos.

Markets – Com o país saindo de 
sua maior recessão na história e os 
mercados se recuperando, especifi-
camente quais setores apresentam 
grandes oportunidades? 

Patrice – A grande aposta de um setor que 
sofreu bastante seria o consumo, que não 
está lá ainda. O desemprego, por exemplo, 
voltou a crescer ligeiramente, até a saída 
da recessão está “meia-boca”. Eu acho que 
existe, sim, uma expectativa da volta de 
consumo - que é não é a melhor forma de 
retomada, porque é uma retomada mais frá-
gil, que não se dá via investimento. A tese 
seria que o emprego voltasse, as famílias 
começassem a se desalavancar e se inicias-
se, novamente, uma retomada do consumo,  
mas isso ainda é algo que podemos esperar 
à frente. É importante salientar que, com ou 
sem recessão, investimos em setores como 
saúde, educação, infraestrutura (como por-
tos, os quais vendemos para chineses), que 
estão tendo crescimentos espetaculares 
por tanta demanda reprimida, gargalos tão 
grandes que crescem independentemen-
te do que acontece com o cenário macro. 
Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto 
envolve questões regionais. Enxergamos o 
Sul em alta; temos uma empresa de varejo 
de material de construção lá crescendo dou-
ble digits durante todo o ano de 2017 e em 
2018. Vemos o Sudeste meio estagnado e o 
Nordeste caindo. As regiões ainda estão des-
proporcionais. 

Markets – Como está o mercado de 
private equity hoje no Brasil? O 
apetite dos investidores estrangei-
ros está facilitando a captação des-
se tipo de fundo? 

Patrice – Há um excesso de liquidez colossal 
hoje no mundo, liquidez buscando oportu-
nidades. Na carteira dos grandes investido-
res mundiais, a alocação para private equity 
vêm crescendo, têm sido um ativo de gran-
des retornos, principalmente na época de 
juros baixos. Com o yield americano de 2,5% 
a 3% de longo prazo, o private equity têm 
consistentemente dado resultados superio-
res. Não só a liquidez vem aumentando, mas 
a alocação para private equity vem aumen-
tando como classe de ativo. Os investidores 
enxergam hoje um Estados Unidos over-
priced, uma Europa com questões políticas 
complexas e uma potencial desaceleração 
da China. Esse capital está buscando lugares 
para entrar e o Brasil tem atraído muito. A 
questão é encontrar bons gestores. Não se 
consegue colocar em uma só mão gestores 
que conseguiram durante períodos longos 
de tempo ter uma performance consistente. 
Já, o investidor nacional, concentrado nas 
mãos dos fundos de pensão, está sofrendo 
com problemas de governança. Enxerga-
mos, também, cada vez mais family offices 
querendo uma exposição na economia real, 
principalmente com taxa de juros caindo.

Markets – Há uma disputa comercial 
recorrente entre Estados Unidos e 
China. Há o risco que isso venha a se 
tornar uma guerra comercial. Você 
acha que isso pode trazer oportuni-
dades e dificuldades para empresas 
brasileiras? Se sim, quais são elas?

Patrice – O grande risco que deixa os merca-
dos nervosos é de que uma eventual guerra 
comercial possa começar a enfraquecer a 
China. Ou seja, se a China enfrentar barrei-
ras em seus produtos, principalmente em 
mercados americanos, ocorrerá um enfra-
quecimento da economia chinesa. Sendo o 
maior parceiro comercial do Brasil, há um 
efeito cascata que pode chegar aqui. Ainda 
não estamos lá, mas isso é uma disputa de 
grandes potências. Devemos torcer para que 
eles se acertem em algum momento. 

Markets – Nos últimos anos, diver-
sos fundos de pensão estrangeiros 
ficaram decepcionados com a per-
formance do Brasil, tivemos até ca-
sos de acordos judiciais para ressar-
cimento de acionistas. Na sua visão, 
como isso afetou os investimentos 
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no brasil? Esse nível de confiança já 
retornou ao padrão anterior à cri-
se?

Patrice – É um pouco do problema que co-
mentamos, no último boom de 2010 e 2011, 
aquela euforia com o Brasil, com captação 
recorde para nossa indústria. Foi um perío-
do muito ruim para a indústria de maneira 
geral, não só para os fundos locais. Há ca-
sos conhecidos de fundos que investiram 
e tiveram resultados muito ruins; foi uma 
onda de fundos estrangeiros entrando na 
euforia, fazendo seus primeiros deals e ten-
do resultados decepcionantes. Isso é muito 
ruim para a indústria como um todo. Você 
começa a levantar dúvida em relação aos in-
vestidores institucionais: “isso é realmente 
uma classe de ativo com volume e escala no 
Brasil?”. Porque não é possível que, no Bra-
sil, só haja a opção de, caso se queira fazer 
um cheque grande, recorrer a um, dois ou 
talvez três nomes. Principalmente os fun-
dos locais, que captaram dinheiro junto a 
investidores  blue chips lá fora. Essa turma se 
machucou. Hoje, temos uma desconfiança 

que não está resolvida. É muito recente. Al-
guns fundos já pararam de investir ou estão 
administrando as carteiras, mas estão com 
resultados negativos. Isso não é bom para 
indústria. Tivemos dois ciclos ruins, aquele 
ciclo do final dos anos 90, quando veio a cri-
se da desvalorização e a Argentina quebrou, 
e tivemos esse recente, o qual estamos ainda 
digerindo. Na realidade, esse último ciclo foi 
um banho de sangue para nossa indústria.

Markets – E o que recomenda hoje 
para os estudantes que procuram 
seguir e ter sucesso no caminho de 
Private Equity? Livros marcantes, 
skills essenciais para o setor.

Patrice – Nossa visão é muito analítica, por 
isso, considero que ter uma base analítica 
forte é a fundação de tudo: você realmente 
conseguir navegar de maneira absoluta-
mente confortável entre lucros e perdas, 
balanços, fluxos de caixa, valuation e rodar 
modelos complexos, além de saber como es-
ses statements conversam um com o outro. 
Então, essa base analítica de modelagem é 

basicamente o coração. A dificuldade, no en-
tanto, é ir além de uma pessoa que está atrás 
da máquina, sair do caixote. Temos uma pe-
gada comercial, uma química com famílias e 
potenciais sócios que também é muito im-
portante. Todos se perguntam: “Vou querer 
ser sócio dessa pessoa? Vou entregar a ges-
tão da empresa da minha família que está 
no mercado 30, 50 anos?”. Então, considero 
que é uma mistura entre personalidade e ca-
racterísticas pessoais, com uma base analíti-
ca forte, que dá credibilidade dentro de uma 
firma de private equity e dá base em uma ne-
gociação, que exige saber usar os números. 
Há também o lado da empatia, uma com-
binação para você realmente evoluir e virar 
sócio. Pode-se até ler livros, mas o ponto é 
um practice business, é um constante “learn 
on the job” no qual você erra várias vezes e 
é isso: do it again, do it again, não há como 
escapar disso. 
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