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BTG Pactual nasce como maior banco de investimentos independente baseado em mercados emergentes 

 
São Paulo, 21 de setembro de 2009 – O Banco BTG Pactual inicia hoje suas operações e nasce como o maior banco de 
investimentos independente baseado em mercado emergentes. Resultado da compra de 100% das ações do UBS Pactual 
pela companhia de investimentos BTG, por US$ 2,475 bilhões, a nova instituição está presente em quatro continentes e 
herdou um histórico de mais de 25 anos de atuação no Brasil e em mercados internacionais. A aquisição foi homologada pelo 
Banco Central do Brasil no dia 11 de setembro e a operação foi liquidada no último dia 18.  
 
O BTG Pactual apresentará um patrimônio líquido de cerca de US$ 2 bilhões, US$ 30 bilhões em administração de recursos 
de terceiros e com mais de US$ 10 bilhões em gestão patrimonial. A estrutura do BTG Pactual conta com uma equipe de 
aproximadamente 1 mil colaboradores. 
 
“A missão do BTG Pactual é servir nossos clientes de forma consistente e com uma visão de longo prazo. Nosso modelo de 
negócios é baseado em uma estrutura ágil, empreendedora e globalizada e dentro dos mais altos padrões de governança 
corporativa. Estes atributos irão nos permitir construir uma franquia financeira de classe mundial, com sede no Brasil”, afirma 
André Esteves, CEO do BTG Pactual.  
 
 “O BTG Pactual nasce ancorado em uma estrutura global”, afirma Persio Arida, sócio do BTG Pactual. “Temos uma expertise 
reconhecida em mercados emergentes e escritórios em Londres, New York e Hong Kong. Nossa estrutura global nos capacita 
a mobilizar recursos e inteligência de uma forma rápida e eficiente para atender às demandas de clientes e explorar com 
sucesso as oportunidades que surgem em cada mercado.”  
 
O banco terá três principais áreas de atuação: Investment Bank, Asset Management e Wealth Management.  Entre os 
diferentes prêmios e reconhecimentos do mercado, estão: 
 

• Melhor área de Research do Brasil pelo 4º ano consecutivo, de acordo com o ranking da Institutional Investor, o mais 
importante para a indústria de sell-side.  

• Maior gestor de recursos de terceiros do País, excluídos os bancos que têm operações de varejo, e o sétimo no 
ranking geral, de acordo com classificação da Associação Nacional dos Bancos de Investimento (Anbid – julho, 2009). 

• O BTG Pactual surge como líder no ranking dos maiores emissores de ações da América Latina, posição que ocupa 
desde 2004, segundo documentou a Bloomberg em agosto de 2009. 

• Primeira posição no ranking geral de Fusões e Aquisições de empresas no Brasil, conforme ranking da Bloomberg 
que considera o período de julho de 2008 a junho de 2009.  

• A Asset Management do BTG Pactual é reconhecida também por vários prêmios da área financeira, entre eles o de 
melhor gestor de fundos do país na categoria Renda Variável, pela 3ª vez consecutiva, pela Standard & Poors 
(Abril,2009). 

 
“A equipe do banco se orienta por uma liderança empreendedora e uma cultura meritocrática. Queremos atrair e reter jovens 
talentos dinâmicos, com formação de excelência, que tenham muita vontade de crescer profissionalmente e fazer diferença em 
um mercado cada vez mais complexo e competitivo, sempre visando maximizar os resultados para nossos clientes”, comenta 
Antônio Carlos Porto Filho, sócio do BTG Pactual. 
 
Histórico  

 
O Pactual foi criado em 1983, no Rio de Janeiro, como uma distribuidora de títulos e valores mobiliários. Em 1989 tornou-se 
um banco múltiplo, abriu escritório em São Paulo e deu início à sua atuação internacional. Em 1998, expandiu suas atividades 
para um banco de investimentos full service que culminou com a liderança em seu mercado de atuação poucos anos depois. 
Em 2006, o Pactual foi comprado pelo UBS, originando o UBS Pactual. 
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Em 2008, a BTG nasce como uma empresa global de investimentos com mais de 100 profissionais e escritórios em São Paulo, 
Rio de Janeiro, Londres, Nova York e Hong Kong. A companhia foi fundada por André Esteves, ex-head de Renda Fixa, 
Moedas e Commodities do UBS A.G., ex-chairman e CEO do UBS para América Latina e ex-CEO do Banco Pactual; Persio 
Arida, ex-presidente do Banco Central do Brasil; e um grupo de ex-sócios seniores do Banco Pactual e Managing Directors  do 
UBS.  
 
Em abril de 2009, quando anunciou a aquisição de 100% das ações do UBS Pactual, a BTG administrava US$ 1,4 bilhão em 
ativos próprios e de terceiros. Após a avaliação do Banco Central do Brasil, a instituição passa, a partir de hoje, a operar com a 
marca BTG Pactual, uma multinacional financeira com sede no Brasil. 
 

 

Sobre o BTG Pactual 
 
O BTG PACTUAL é o maior banco de investimentos independente baseado em mercados emergentes, com mais de 25 anos 
de atuação no Brasil e em mercados internacionais e escritórios em quatro continentes. Sua atuação se dá em três áreas 
distintas: 
 
Investment Bank 
O BTG Pactual oferece um leque completo de produtos e serviços diferenciados em várias regiões. O banco está 
consistentemente no topo do ranking nas áreas de Research, Fusões e Aquisições e Mercados de Capitais. A área de Sales & 
Trading e as Corretoras cobrem vários mercados, com foco na criação de relacionamentos duradouros e na execução de 
qualidade. 
 
Asset Management 
Com cerca de US$ 30 bilhões sob gestão, a BTG Pactual Asset Management oferece uma gama completa de produtos de 
investimento tradicionais e alternativos. O portfólio de produtos inclui fundos brasileiros, fundos nos mercados emergentes e 
fundos globais. Temos produtos específicos para clientes corporate, investidores institucionais e private. A equipe de Relações 
com Investidores atua globalmente para oferecer serviços locais aos clientes. 
 
Wealth Management 
O BTG Pactual é um dos maiores gestores de patrimônio do Brasil. Com aproximadamente US$ 10 bilhões sob gestão, o BTG 
Pactual Wealth Management oferece uma gama completa de produtos e serviços criados especialmente para clientes de alta 
renda. Os consultores financeiros do BTG Pactual Wealth Management adotam uma abordagem proativa e sistemática para 
ajudar os clientes na escolha da melhor solução de produtos e no monitoramento de seu portfólio. 
 


