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prefácio

Sobre o ombro de gigantes

Algumas pessoas conquistam à primeira vista. Elas têm uma extro-
versão que lhes garante um brilho instantâneo e cativante. Infeliz-
mente, ele não costuma durar muito. O ponto de exclamação vai 
se apagando e sobra só aquele pingo final conforme a convivência 
transforma o platonismo em concretude. A realidade tem o péssimo 
hábito de ser cruel.

Outras são o contrário. Elas surgem de fininho. Aparecem como 
um ponto de interrogação e vão crescendo dentro de você conforme 
se mostram no cotidiano. A desconfiança inicial transforma-se num 
verdadeiro deleite e quando de repente percebemos: uau!

Luciana consegue ser as duas coisas. Ela pertence àquele grupo 
de pessoas cuja competência transborda a ponto de ser identificada 
com trinta segundos de conversa. “You had me at hello” [Você me 
conquistou com o seu oi], diz Dorothy Boyd para o personagem de 
Tom Cruise na cena final de Jerry Maguire — A grande virada. Sur-
preendentemente, porém: a completa perplexidade do primeiro 
encontro é apenas de um aperitivo do que está por vir. Dali em dian-
te, ela vai apenas superar as já elevadas expectativas. Eu posso lhe 
dizer, sem medo de errar: você também vai se surpreender nas pró-
ximas páginas.
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Este é o segundo prefácio que escrevo para seu livro. No original, 
eu estava encantado. Cerca de um ano depois, as coisas mudaram: o 
amor profissional à primeira vista se multiplicou por três — o mesmo 
número de entrevistas inéditas que você encontrará nesta edição.

Inédito não é necessariamente a mesma coisa de original. Essa 
palavra gera um monte de confusão na gente. Às vezes, acreditamos 
ter atingido a originalidade quando, na verdade, apenas desconhe-
cemos que aquilo já fora dito antes. Em outras, reunimos ideias pre-
gressas e produzimos uma nova apenas combinando o melhor da 
tese anterior com sua antítese.

É comum também acharmos que originalidade representa um 
dom inato, pertencente a supergênios muito afastados da nossa rea-
lidade, capazes de criar insights do nada, sem qualquer treino. A 
verdade, porém, é que estamos diante de uma qualidade como qual-
quer outra: ela pode ser aperfeiçoada com a prática e o estudo.

Isso nos traz a este livro, que considero um documento histórico 
para o mercado de capitais brasileiro. Se você pretende investir em 
ações no Brasil, precisa conhecer a arte e a ciência dos reais vence-
dores nesse negócio. Mesmo para ser o mais original possível, terá 
de apoiar-se sobre os ombros de gigantes. Construímos o novo a 
partir do que já existe, de maneira incremental.

Eu mesmo posso afirmar sem medo que não estaria aqui se não 
fosse por esses gestores — sou, há muito tempo, grande amigo de mui-
tos deles; alguns apenas não sabem. Eu os acompanho faz anos, de-
vendo muito de minha trajetória profissional ao aprendizado na leitu-
ra de seus textos. Desenvolvi o novo conceito de amizade unilateral.

Já chego lá. Deixe-me dar um pequeno passo atrás. Retomo rápido.
Um dos primeiros livros de finanças e investimentos que li foi 

Berkshire Hathaway Letters to Shareholders, as cartas da empresa do 
megainvestidor Warren Buffett a seus acionistas. A obra repousava 
sobre o criado-mudo de meu pai, que virara trader de ações em tem-
po integral na minha pré-adolescência.

Tentando replicar o herói e acalentar os sentimentos edípicos, 
roubei o livro e comecei a devorá-lo. Cabulava aulas, aprendia muito 
mais na Escola de Valor.
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No início, tinha uma esperança, mais tarde frustrada, de que pode-
ria virar um grande trader de ações a partir daquela leitura. Fracassei 
como trader, recebi coisas muito mais valiosas. Aquilo era fascinante 
e me apresentava ao universo da análise fundamentalista de ações.

Dali em diante, o interesse só cresceu. Estimulado pela geniali-
dade de Warren Buffett e Charlie Munger, imaginei que poderia en-
contrar outros gestores brilhantes aqui no Brasil. O.k., talvez não 
fossem tão espetaculares e idiossincráticos quanto a lenda de 
Omaha, mas, por outro lado, estariam adaptados às particularidades 
brasileiras. Traduzido para o contexto jabuticaba, o value investing 
original poderia encontrar utilidade mais pragmática — além da 
teoria e do método, talvez eu esbarrasse em algumas boas dicas di-
retas de ações. Se pudesse juntar a fome de conhecimento com a 
vontade de comer alguns lucros, ainda melhor.

Passei a devorar as cartas aos cotistas de todos os gestores que 
encontrava. Decorei os documentos da Dynamo, fui e voltei nas es-
critas da Skopos, encontrei tradição e técnica com as palavras da 
gas, acumulei lições valiosas da Escola de Valor escritas pela Fama. 
Ah, sim, claro, fora do escopo estrito dos fundos de ações, aguarda-
va com ansiedade as cartas do Verde, torcendo para um daqueles 
meses mais prolixos — infelizmente, eles andam escassos. Quando 
os gênios falam, o mercado aprende.

Assim me introduzi à análise de ações e, se em algum pequeno 
momento desenvolvi um jeito próprio de olhar para a bolsa, isso sem 
dúvida se deveu à influência dos gestores de renda variável brasileiros.

Sempre imaginei que, se o contato com essas lições me foi útil, 
poderia também o ser para qualquer um. Mantive por muito tempo 
o desejo de levar esses ensinamentos ao investidor pessoa física, de 
uma forma um pouco mais sistematizada. Ele merecia esse conhe-
cimento, que sem dúvida poderia encontrar aplicação em seus pró-
prios investimentos. A democratização da boa análise de ações pas-
saria, necessariamente, pelo conhecimento sistematizado do 
método dos profissionais mais competentes.

Não sabia muito bem a forma como fazê-lo, até que entrei em 
contato com dois livros: Conversas com economistas brasileiros, de 
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Ciro Biderman, Luis Felipe L. Cozac e José Marcio Rego, e Market 
Wizards, de Jack D. Schwager. Bingo! Lá estava eu de novo pronto 
para copiar uma ideia alheia.

Bastava adaptar o formato para conversas com gestores brasileiros 
e teríamos lições valiosas condensadas para o investimento em ações, 
descritas por quem de fato ganhou dinheiro com aquilo — se serviu 
para o entrevistado, é possível que vá servir para o leitor também.

Esse último ponto é fundamental. Se você não ganhou dinheiro 
de verdade investindo em ações, é improvável que consiga transmi-
tir um método realmente eficiente para um terceiro. “Quem não 
sabe ensina” é uma frase de efeito divertida — e nada mais.

Os financistas adoram repetir a frase clássica de Warren Buffett, 
de que Wall Street é o único lugar do mundo onde pessoas que an-
dam de metrô dão conselhos a quem dirige Rolls-Royce. Esses mes-
mos financistas, porém, não vivenciam o ensinamento. Há uma le-
gião de gênios analistas professores tentando dar aula para os 
verdadeiros ganhadores de dinheiro.

Quando criamos a Empiricus, tínhamos uma ideia clara: fazer 
um sell side com cara de buy side — esse era o caminho a seguir. 
Queríamos fazer as pessoas ganharem dinheiro. Não tínhamos a 
menor pretensão de produzir os melhores modelos.

Voltando à ideia central, para levar o conhecimento dos gestores 
às pessoas físicas, eu tinha o esboço da ideia: reunir num livro con-
versas com os verdadeiros ganhadores de dinheiro em bolsa.

Dispunha de uma intenção, faltava capacidade de execução — e 
execução, meu caro, é quase tudo. Depois fui ver que mesmo a ideia 
original poderia ser refinada, como acabou sendo.

Passei anos tentando encontrar uma forma de transformar o pla-
tonismo em algo concreto. Fracassei. Sempre soube de minha inca-
pacidade de dar consecução ao projeto. Não tinha competência, 
interlocução nem habilidade para produzir este livro.

Então, fez-se a luz. Por uma dessas sortes da vida, num daqueles 
eventos talebianos em que as forças do acaso definem o nosso des-
tino, conheci Luciana Seabra. Touché! Estava tudo ali. Inteligência, 
interlocução, brilhantismo, boa escrita.
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Só ela poderia fazer este livro. Ao menos, só ela com essa compe-
tência.

Então está aqui. As melhores lições dos maiores investidores de 
ações brasileiros, reunidas em conversas deliciosas, com uma con-
dução impecável. Eu mesmo, que sempre tive o sonho de ver este 
livro feito, pude me surpreender, me deliciar e aprender coisas no-
vas com a leitura. Estou certo de que isso também valerá para você.

É claro que, por mais brilhante que Luciana fosse (e, de fato, ela é), 
seria impossível realizar o livro sem a generosidade dos gestores. Fi-
cam registrados formalmente a gratidão verdadeira, o respeito e a 
admiração por cada um deles. Nenhum precisava disso. Estou certo 
de que o aceite veio em uma atitude em prol do investidor, essa figura 
tão maltratada no Brasil e que agora começa a tomar as rédeas de suas 
finanças com maior afinco, sendo senhor de seu próprio destino.

Após o sucesso de público e crítica da primeira edição, esta ver-
são conta com três entrevistas inéditas. A primeira, com os sócios 
da hix Capital, uma turma da nova geração com uma história muito 
interessante do herdeiro empresário que virou gestor brilhante — e 
um track record formidável, amparado numa combinação perspicaz 
de blue chips com um pouco de small caps. A segunda, feita com o 
excepcional Mauricio Bittencourt, da M Square Brasil, conhecido 
por um histórico de longo prazo muito consistente, a partir de uma 
gestão focada em qualidade. Um cara incontestável. E a terceira, 
com João Luiz Braga, que transitou da gestão de ações para o lendá-
rio fundo Verde ao mais recente ativismo em prol dos investidores 
minoritários de bolsa, na xp Gestão.

As inserções completam uma obra que não é só um livro, mas 
também um retrato preciso de uma (ou duas) geração (ou gerações) 
de gestores que consolidou o value investing no Brasil.

A nova edição vem num momento muito particular da história do 
país, em que o investimento em bolsa, tão negligenciado na última 
década, volta a ser considerado de forma relevante e profunda. Se en-
traremos mesmo numa era de juros estruturalmente mais baixos, to-
dos nós precisaremos olhar o investimento em ações com mais cari-
nho. Talvez estejamos diante de uma nova era, temos de nos preparar.
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A visão daqueles que já passaram por vários outros ciclos no pas-
sado, sejam eles bons ou ruins, sem dúvida pode servir como um 
bom guia, uma ajuda útil para nos direcionar em um futuro que in-
siste em ser impermeável. Aqueles que já arremessaram a bola vá-
rias vezes em direção à cesta e acertaram o tiro carregam uma boa 
receita para reproduzirmos o movimento.

É como ser treinado por Michael Jordan, em carne e osso. Curio-
samente, ele, ao ser contratado pelo então pequeno Chicago Bulls, 
sabia que parte de sua responsabilidade era revolucionar o time e 
fazê-lo uma equipe campeã. Como está escrito em sua biografia, “era 
mais do que ser apenas um jogador, mas ser também um cidadão; 
assim ele se sentia por Chicago”.

Quando Luciana Seabra se entregou à feitura deste livro, levando 
as melhores ideias sobre análise de ações do Brasil até você, ela as-
sumiu um compromisso: torná-lo um campeão dos investimentos. 
Você está a dezoito conversas da taça. O prêmio vale para a vida toda: 
uma real mudança de paradigma na forma como você enxerga a se-
leção de ações. É muito mais do que um troféu.

felipe miranda
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introdução

Café com biscoito

Fabio Alperowitch, da Fama, decidiu investir em M. Dias Branco de-
pois de provar os seus biscoitos e observar como eles faziam o papel 
de pão no dia a dia do nordestino.

Florian Bartunek, da Constellation, só escolheu Kroton depois 
de sua equipe ter se matriculado e tido aulas na instituição. E inves-
tiu em Natura depois que um de seus analistas se tornou revendedor 
da marca (e também da concorrente Avon).

A paixão de Leivi Abuleac, da Vinci, pelas empresas do setor de 
telefonia foi despertada pela Nippon Telegraph and Telephone, que 
ele só conheceu ao se aproximar do Japão porque era representante 
da personagem Hello Kitty no Brasil.

Definitivamente, ao selecionar ações para investir, não estamos 
no campo das ciências exatas. Sobretudo hoje, diz Dório Ferman, do 
Opportunity: “A gente cresceu muito por saber fazer conta. Hoje 
todo mundo sabe”.

Ele faz eco com Roberto Vinhaes, do Pipa Global, que passou a 
dedicar menos tempo aos estudos quantitativos com correção mo-
netária, essenciais na década de 1980, e mais à observação da lin-
guagem corporal dos executivos das companhias e das palavras ditas 
sem querer.
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Não significa que você pode dispensar a numerologia — os gran-
des investimentos não são feitos porque você acerta os números, 
mas grandes erros são cometidos pelo desconhecimento da conta-
bilidade, diz Leo Linhares, da spx.

Ao longo das próximas páginas, você vai ter um encontro com 23 
grandes investidores de ações, que somam juntos 50,4 bilhões de 
reais alocados em companhias brasileiras. Meu agradecimento pro-
fundo a cada um deles.

Espalhados da Faria Lima ao Leblon, eles são especialistas em 
escolher empresas que vão se valorizar nos próximos anos. E posso 
apostar que boa parte do que você sempre pensou sobre investir em 
ações vai cair por terra.

“Que perguntas você faria se fosse comprar um posto de gasolina? 
Por que não fazer uma lista semelhante ao comprar uma ação de uma 
empresa?”, sugere Pedro Sales, da Verde. Tão simples quanto isso.

Gente como nós, que acerta, mas também erra, é o que este livro 
revela em conversas descontraídas, transcritas praticamente de for-
ma literal, sem frescura, como em um bom café da tarde mineiro 
(meus agradecimentos ao Pedro Cerize, que, além de ter aberto o 
coração, serviu pão com manteiga naquela manhã em que, no afã da 
conversa para o livro, até me esqueci de comer).

É um orgulho para mim e para o Felipe Miranda — mentor deste 
livro — que ele chegue às prateleiras das livrarias depois de ter sido 
lido por 30 mil assinantes da Empiricus.

A partir da primeira edição, um sonho feito realidade, nasceu 
esta em versão ampliada, com três conversas inéditas, corrigindo 
falhas graves de ausência da primeira edição (nós também erramos). 
Nestas páginas, o veterano Mauricio Bittencourt, da M Square, ensi-
na que escolher empresas com culturas corporativas fortes diminui 
a incerteza sobre o futuro — nem o trio maravilha Marcel Telles, 
Jorge Paulo Lemann e Beto Sicupira seria capaz de prever, lá em 
1998, que da sementinha Brahma nasceria a maior cervejaria do 
mundo, mas um investidor mais atento poderia notar a formação de 
um grupo de pessoas bem preparadas e ambiciosas com a preocu-
pação de formar profissionais semelhantes.

75055 - Conversas com gestores - 04.indd   16 24/08/2018   14:10



17

Mauricio vem bem acompanhado de uma nova geração de admi-
rados gestores de ações: João Luiz Braga, o jovem prodígio que hoje 
seleciona empresas na xp e já esteve na equipe do renomado gestor 
de multimercados Luis Stuhlberger; e o trio Rodrigo, Gustavo e Caio, 
da hix, que levou para o mundo da bolsa a visão de empreendedo-
res, construída na Scalina, dona das marcas Scala e Trifil.

Aliás, o empreendedorismo é um tema que permeia este livro. A 
história de como essas pessoas construíram gestoras de ações de 
sucesso — no mercado de fundos de investimento brasileiro, em 
que dois terços do patrimônio estão concentrados nos cinco maio-
res bancos — confunde-se com o que elas desejam encontrar nas 
companhias em que investem. “Gente boa faz toda a diferença; gen-
te ruim, também”, diz André Ribeiro, da Brasil Capital.

Como uma defensora da boa orientação financeira, também pre-
ciso destacar uma recorrência intrigante neste livro: o peso da famí-
lia na construção de grandes investidores. Vários gestores se senti-
ram estimulados pelos familiares: a tia do Américo, os pais do Leivi, 
do Zitelmann, do Rodrigo, do Gustavo, do João e do Flavio (ainda que 
programar um computador aos treze anos e acompanhar as cota-
ções do cobre aos doze não pareçam coisa de gente muito normal).

O gosto pelos esportes e pela leitura também é algo recorrente en-
tre os investidores de ações bem-sucedidos. Não deixe de passear pelo 
capítulo final, em que reunimos sugestões deles para a sua biblioteca.

Este livro desmistifica ainda a ideia de que para ser um investidor 
de ações você precisa ser grande. Ralph Rosenberg, da Perfin, come-
çou a investir por meio de um clube, aos 23 anos, com 50 mil reais. 
O clube também foi o começo dos irmãos Rodrigo e Gustavo Heil-
berg, da hix, na faixa dos vinte anos, com 15 mil reais.

Infelizmente, porém, este livro não desmistifica a ideia de que o 
mercado de gestão de recursos é na sua maior parte masculino. Fal-
tam mulheres no universo financeiro, em especial no de bolsa. Apro-
veito este espaço para defender que é preciso trazer o olhar delas (o 
nosso, no caso) para o front.

Alguns debates caros ao mercado de capitais passam pelas pró-
ximas páginas. É o caso da redução recente do ativismo entre inves-
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tidores minoritários, justificada pelo crescente risco de responsabi-
lização jurídica que pesa sobre o conselheiro. Guilherme Affonso 
Ferreira é quase que o último romântico.

Outro tema recorrente é o horizonte de curto prazo do investidor 
local — que, permita-me opinar, pode ser ao menos em parte resol-
vido com mais acesso à informação. Quem observa calmamente seu 
dinheiro diminuir se não sabe por que isso está acontecendo? Se não 
conhece quem cuida do seu dinheiro? Se não viu outros ciclos, para 
saber que o que cai também sobe?

Ao aproximar gestores de ações renomados de investidores pes-
soas físicas, nosso plano é exatamente reduzir esse fosso que sepa-
ra profissionais de amadores, informados de desinformados. São 
todos humanos, com capacidade de aprendizado e possibilidade 
de erro.

Por falar na consciência de nossa humanidade, ela bateu com 
violência à nossa porta com o falecimento de Pedro Damasceno, me-
nos de um ano depois da conversa para o capítulo da Dynamo.

Quem poderia imaginar que o jovem Pedro seria vítima de um 
infarto fulminante em meio a uma corrida na praia, aos 47 anos? 
Difícil absorver tal agressão à ordem natural das coisas. “Eu escuto 
isso de muitos amigos: ‘Eu quero ganhar dinheiro para, aos quaren-
ta anos, parar de trabalhar’. A gente não quer parar de trabalhar. A 
gente gosta muito disso aqui”, disse ele na conversa para este livro. 
E, de fato, não parou.

Pedro transbordava paixão pelo trabalho no Cougar, um dos fun-
dos brasileiros de ações que mais deram alegria aos seus cotistas. 
Ele era um investidor dedicado, mas também um atleta — quase foi 
surfista profissional.

Peço licença para me alongar um pouco mais e listar aqui sete 
lições poderosas que ele deixou ao investidor de bolsa brasileiro, 
que pincei a partir de conversas que tivemos. Pedro — uma com-
binação de genialidade, modéstia e gentileza pouco comum no 
mercado — diria que não são regras universais, apenas um modo 
de fazer:
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1	 Gostamos de diversificação de risco. Acertar é bom, mas evitar os 
grandes erros talvez seja mais importante;

2	 Em vez de ficar tentando adivinhar como o mundo ou o Brasil 
vai ser, nos adaptamos e adaptamos o portfólio ao mundo que 
se coloca para nós;

3	 Liquidez não é necessariamente uma questão. Se estamos certos, 
ela vai virar;

4	 A mesma pesquisa que serve para comprar serve para vender, 
mas o mesmo mindset, não. No short [posição vendida, que ga-
nha com a queda da ação], não basta estar certo na sua tese, você 
tem que estar certo no timing, e não gostamos dessa guilhotina;

5	 As pessoas no Brasil tendem a olhar só quanto o fundo deu. Pou-
ca gente gasta tempo olhando como ele chegou lá;

6	 Você dificilmente vai ver uma empresa de commodities sendo 
a principal posição do fundo, por uma constatação de que não 
podemos ter uma opinião muito inteligente sobre o que mais 
importa na vida de uma empresa dessas: o preço da commodity;

7	 Já perdemos boas oportunidades por excesso de zelo. E esse é um 
erro em que talvez continuemos incorrendo.

É com uma homenagem ao Pedro, um guerreiro na defesa de um 
mercado de capitais brasileiro mais maduro, à sua paixão pela bolsa 
e à sua generosidade que eu começo esta série de conversas.

Que a partir do olhar dos outros sobre a bolsa você construa os 
seus próprios óculos, como sugere Zeca, da Tarpon, e — por que 
não? — também se apaixone.

Boa conversa!

luciana seabra
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Pense em um setor em que o Brasil ainda está bastante defasado 
com relação a outros países. Veio à mente educação, saúde, infraes-
trutura? São negócios dos segmentos dessa natureza que brilham 
aos olhos de André Ribeiro, gestor de ações da Brasil Capital.

André falava de Kroton quando o nome da companhia ainda soa-
va exótico, e Rodrigo Galindo era um ilustre desconhecido. No fundo 
de ações da Brasil Capital, a empresa de educação morou por cinco 
anos, ao longo dos quais o valor da ação multiplicou-se por sete.

O gestor da Brasil Capital acredita piamente no poder da equipe, 
tanto para construir quanto para destruir valor nas empresas. Gente 
boa faz toda a diferença; gente ruim também, repete. E a fórmula 
funciona. Em uma análise de longo prazo, os fundos da Brasil Capi-
tal sempre aparecem no topo.

A Brasil Capital sentiu na pele a dor da perda de um sócio im-
portante: o jovem Duda, de apenas 29 anos. José Eduardo Ermírio 
de Moraes era neto do empresário José Ermírio de Moraes, do 
Grupo Votorantim, e tive o prazer de conhecê-lo, em uma visita 
à Brasil Capital, pouco antes de sua morte trágica em 2013, em 
um acidente de avião. Um empreendedor, desejoso de abrir os pró-
prios caminhos.

	 1.	 Um gestor resiliente
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Manter a locomotiva andando após essa tragédia, em meio a um 
período de bolsa bastante desafiador, foi uma prova de fogo. Foi um 
teste de resiliência, que a equipe venceu com louvor.

Ficou o aprendizado. “Temos convicção total de que todas as em-
presas vão passar por momentos muito difíceis, como a gente passou. 
Algumas morrem no meio do caminho e outras se adaptam, se rein-
ventam e continuam, enfim, de outra maneira, mas se ajustam e se-
guem em frente. A gente quer de fato investir nas empresas que sejam 
capazes de se adaptar às circunstâncias as mais diversas possíveis, 
porque é essa a realidade”, diz André, como sempre sensível e preciso.

Você segue alguma filosofia de gestão para selecionar ações aqui 
na Brasil Capital?

André Ribeiro: Não temos preconceito contra nenhum tipo de 
empresa ou setor. Entendemos que pode haver oportunidades em 
todos eles. O mercado brasileiro já é super-restrito em número de 
empresas abertas. Se a gente limitar estatais, setores regulados etc., 
o número fica ainda menor. É evidente que preferimos empresas 
com um posicionamento competitivo diferenciado, em mercados 
bastante concentrados, nos quais a companhia já tem poder de re-
passar preço, barreiras de entrada muito fortes, enfim, market sha-
re [fatia de mercado] alto. Gostamos muito de mercados já consoli-
dados, com líderes claros. Ou de empresas em setores que, dado o 
país em que estamos, são ainda subpenetrados ou informais, com 
baixa concentração. E em que as empresas com diferenciais de in-
vestimento em tecnologia, gente, processos são capazes de ganhar 
market share dos mais fracos, de modo que o setor vá se consolidan-
do ao longo dos anos.

Vocês valorizam muito gestão, né?
AR: Pra gente, peça-chave em qualquer que seja a empresa, qual-

quer setor, é a capacidade do time de gestão, quero dizer, gente boa 
faz toda a diferença. E gente ruim também faz toda a diferença. Em-
presas são capazes de destruir valor ou de gerar muito valor ao longo 
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do tempo. Normalmente, essa geração de valor se dá por conta das 
equipes que dirigem essas empresas. Então, número um: times de 
gestão diferenciados são capazes de transformar negócios e empre-
sas, gerando valor ao longo do tempo ou destruindo valor ao longo 
do tempo. Um exemplo recente é o que aconteceu com o Brasil: um 
grupo enorme de empresas incapacitadas administrou e destruiu o 
país ao longo de dez anos. E a gente espera que daqui pra frente um 
novo grupo de pessoas capacitadas e com objetivos comuns seja ca-
paz de tirar do Brasil o que é possível. Isso vale pra Petrobras, pra 
Vale e também pra Brasil Capital como empresa. Gente boa gerindo 
uma asset [gestora] faz toda a diferença. Assim como, com gente des-
preparada, uma asset provavelmente não vai ter meio ano de vida. 
Então essa máxima de gente boa vale desde empresas gigantescas 
até empresas muito pequenas. E vimos isso o tempo todo em vários 
dos negócios em que investimos ao longo do tempo.

Nessa linha das empresas com baixa penetração de mercado, 
pode dar um exemplo de alguma em que vocês investiram e em que 
a gestão de fato fez diferença?

AR: Kroton. Fizemos o primeiro investimento na Kroton a preços 
atuais de dois reais por ação. E desinvestimos a quinze por ação. Isso 
foi um investimento de cinco anos. Antes de a Advent [fundo de pri-
vate equity americano] fazer parte do conselho de administração, a 
Kroton era uma empresa mal gerida. A cada mês que falávamos com 
o time de gestão, eles passavam um foco diferente. Num primeiro 
momento, era ensino superior; depois, ensino básico; no mês se-
guinte, ensino à distância. Isso mudou com a ida da Advent ao bloco 
de controle da Kroton e, na sequência, com a aquisição da Iuni, da 
família do Rodrigo Galindo, que é hoje o presidente da empresa. 
Quando eles fizeram a aquisição, a Iuni era uma empresa de ensino 
superior presencial superbem gerida, já com margens operacionais 
de 25%, contra 10% do restante do setor. Eles trouxeram o Rodrigo 
pra ser o coo da Kroton como um todo, ele ficou de seis meses a um 
ano e logo assumiu…
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… o posto de ceo.
AR: Isso. E o Rodrigo, na gestão, olhando pra processos, tecnolo-

gia, gente, potenciais aquisições, foi capaz de gerar valor — ou mui-
to valor — pro acionista ao longo dos anos. Era uma empresa peque-
na, com menos de 100 mil alunos, e hoje a gente está falando de uma 
empresa com 1,5 milhão de alunos, se considerarmos Kroton e Es-
tácio em conjunto, mas o caminho não foi nada fácil. Apesar de ter 
tido a ajuda do Fies [Fundo de Financiamento Estudantil], que sem 
dúvida aumentou muito a demanda pelo ensino superior no Brasil, 
quando a gente olhava pra Kroton, era uma empresa num setor sub-
penetrado — se não me engano, 15% das pessoas entre dezoito e 24 
anos iam pro ensino superior no Brasil, enquanto em outros países 
comparáveis esse número era de 30% a 35%. Então é um setor sub-
penetrado. E um setor ainda muito informal.

Informal em que sentido?
AR: A maioria das faculdades era gerida por famílias, com ainda 

a primeira geração tocando a empresa e sem acesso às melhores 
práticas financeiras de gestão de negócios. Nesse setor informal e 
subpenetrado, uma empresa com processos, tecnologia e dinheiro 
pra investir faz diferença, com o programa do Fies, mas também 
com um gestor que formou uma equipe de dez ou quinze outras pes-
soas de altíssimo nível e foi capaz de fazer algumas aquisições que 
mudaram completamente a empresa de patamar. Ele fez a aquisição 
da Unopar, na época a maior empresa de ensino à distância do país; 
depois da Uniasselvi, a quarta maior de ensino à distância; depois 
da Anhanguera, que era a terceira maior do país e recentemente fez 
a aquisição da Estácio. Essas empresas, por serem mal geridas, ti-
nham margens operacionais que eram metade das da Kroton. E, ao 
longo dos processos de fusão, em dois anos, essa equipe sempre foi 
capaz de elevar as margens das empresas adquiridas para o patamar 
de margem da Kroton, que era quase o dobro.
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