
 

 
  

BTG Pactual conclui fusão com a Celfin Capital 
A conclusão da operação consolida o maior banco de investimentos da América Latina  

  

São Paulo e Santiago, 14 de novembro de 2012 – O BTG Pactual informa que o Banco Central do Brasil aprovou sua fusão 

com a Celfin Capital, corretora e gestora de recursos com atuação no Chile, Colômbia e Peru. Com isso, concretiza-se a ope-

ração anunciada em agosto de 2011 que dá origem ao maior banco de investimentos da América Latina. 

  
“Com isso, consolidamos a estratégia de expansão do BTG Pactual, com o Banco sendo referência para qualquer empresa ou 
investidor que tenha interesse ou negócios na América Latina”, diz André Esteves, CEO do BTG Pactual. Segundo Esteves, o 
fluxo de investimentos entre os vários países da região tem sido crescente, o que se reflete na expansão dos mercados de ca-
pitais.  “Estamos muito otimistas quanto às perspectivas de negócios na América Latina”, completa.  
  
“As sinergias das operações e a semelhança de nossas culturas são condições essenciais para a fusão ser bem-sucedida”, 
afirma Alejandro Montero, CEO da Celfin Capital. “Colocaremos em prática as estratégias desenhadas para cada mercado em 
que estamos presentes, já que contamos com estrutura para estabelecer o banco de investimentos mais importante da Améri-
ca Latina”, avalia.  
  
Ambas as instituições continuarão trabalhando em suas respectivas estruturas, agora integradas entre os diferentes escritórios 
do Chile, Peru, Colômbia e Brasil. A logomarca da Celfin Capital incorporará a frase “Una compañía BTG Pactual”. 
 

 

Sobre o BTG Pactual  

 Banco de investimento líder em operações de fusões e aquisições no Brasil pela Thomson Reuters (2011/2010). 

 Eleito o Melhor Banco em M&A na América Latina pela Global Finance (2012). 

 Eleito o Melhor Banco de Investimento no Brasil pela Latin Finance (2010) e Global Finance (2011). 

 Eleito a Melhor Equity House pelas revistas Latin Finance (2010) e Euromoney (2011/2010). 

 Em levantamento da Institutional Investor de 2012, conquistou o primeiro lugar nos rankings de Research na América 
Latina e no Brasil, de Sales e de Trading Services no Brasil.  

 Um dos principais gestores globais de recursos baseado em mercados emergentes, com mais de R$ 150,6 bilhões 
em fundos sob sua gestão e/ou administração. 

 Eleito o melhor gestor de fundos nas categorias Maiores/Renda Fixa e Alocação Mista Flexível pela Standard &Poors 
/ Valor Investe (2012). 

 Eleito o melhor gestor de fundos no Brasil pela revista Exame e pela Fundação Getúlio Vargas (2012/2011). 

 Um dos principais gestores de recursos em Wealth Management do Brasil, com R$ 43,5 bilhões de ativos sob gestão.  

 Presença no Brasil (São Paulo, Rio de Janeiro, Recife, Belo Horizonte, Brasília e Porto Alegre), nos Estados Unidos 
(Nova York), no Reino Unido (Londres) e na China (Hong Kong). 

 Mais de 28 anos de experiência nos mercados brasileiro e internacional. 

 Cerca de 1,500 colaboradores.  



 

 
  

Sobre a Celfin Capital 

 Eleita a Melhor Instituição Financeira no Chile pela World Finance em 2011 e 2012.  

 Eleita a Melhor Instituição local de Wealth Management pela Euromoney em 2010 e 2012.  

 Eleita a Melhor Instituição Financeira no Chile pela Deloitte/Diario Financiero em 2010 e 2011.  

 Eleita a Instituição Financeira com melhor reputação corporativa no Chile pelo El Mercurio em 2011 e 2012.  

 Líder em Asset Management no Chile com cerca de US$ 5 bilhões em ativos sob gestão.  

 Mais de US$ 7 bilhões distribuídos em fundos mútuos internacionais, fundos exclusivos e fundos de private equity en-
tre investidores institucionais do Chile, Peru e Colômbia.  

 Líder em Wealth Management no Chile com mais de US$ 5 bilhões de ativos sob gestão.  

 Presença no Chile (Santiago), Peru (Lima) e Colômbia (Medelín).  

 Cerca de 600 colaboradores.  
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