
 - 1 - 

 
 

Diário de Bordo de um IPO 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Edson Santos 

 



 - 2 - 

 

 

 

 

 

Em homenagem ao saudoso amigo Irélio Pedro Frigo. 
 

 
  



 - 3 - 

Introdução 
 
 
 
Meu nome é Edson Santos e, como CFO da Redecard, participei do “roadshow” de abertura do 
capital da empresa, acompanhando o Anastácio Ramos, Presidente da companhia naquela 
época.  

O “roadshow” se iniciou no dia 19/06/2007 e terminou no dia 12/07/2007, coincidentemente, 
começou no dia em que comemorava 51 anos de idade e, terminou no dia do aniversário do 
Anastácio.  

Foram 3,5 semanas viajando, quando fizemos 137 reuniões com 504 pessoas, em 19 cidades 
entre as Américas, Europa, Ásia e Oriente Médio. Fomos a primeira empresa a incluir Ásia e 
Oriente Médio em um roadshow. 

Como resultado, um dos maiores IPOs do Brasil naquele ano, quando vendemos 25% das ações 
por R$ 4,6 bilhões, o equivalente a US$ 2,5 bilhões na época. 

Com o objetivo de manter a diretoria informada, comecei a escrever um e-mail diário, contando as 
experiências de cada dia e, o chamamos de “Diário de Bordo”. No início tem uma “carinha” de 
relatório, mas depois se torna bem descontraído. Uma curiosidade, foi totalmente escrito em um 
BlackBerry. O iPhone estava sendo lançado na mesma época, em 29/07/2007. 

Pouco tempo depois, juntei todos os e-mails, enviados e recebidos, em um texto que você poderá 
ler abaixo. Na época distribuí apenas para as pessoas diretamente envolvidas no IPO, já que não 
fazia muito sentido tornar essa narrativa pública. 

Já se passaram mais de dez anos, a empresa fechou seu capital e, de certa forma, tudo que 
fizemos é apenas história. Uma boa história!  

Lembre-se que este texto foi escrito no ano de 2007. Hoje, muitas das brincadeiras e piadas 
podem ser consideradas “politicamente incorretas”. Assim, por favor, entenda o momento da 
história e não se sinta ofendido(a).  

 
 
 
Divirta-se, 
 

 
edsoncolink.wordpress.com 
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Dia #1 - 19/06  
Apresentação na Bovespa para corretoras, transmitida pela WEB para todo Brasil. 
28 pessoas estavam presentes no auditório. Poucas perguntas, não deu pra 
esquentar. 
13:00 Group Lunch (Rest. Cantaloup)  
27 pessoas, diversos investidores. Muitas perguntas, todas respondidas. Quase 
duas horas. Me senti como cantor de churrascaria (risos).  
15:00 Credit Suisse 4 pessoas  
Gostaram muito, já devem ter colocado um pedido.  
16:30 CS Asset (HSBC) 7 pessoas  
Muita gente. Pensei que uma das analistas fosse dar muito trabalho. Ao final foi 
muito bom.  
18:00 Griffo (Bancofator) 4 pessoas  
Já estamos fazendo a apresentação sem olhar para a pasta. Muitas perguntas, 
algumas repetidas. Uma das moças deu um pouco de trabalho, mas foi possível 
demonstrar o business com clareza.  
Em resumo:  
Total 69 pessoas.  
Resultado do dia muito bom.  
Curiosidade 25 cartões de visitas de cada um de nós.  
Tudo indica que iremos ao Oriente Médio e à Ásia.............eu sabia que a 
Redecard me levaria longe, mas não imaginava que fosse do outro lado do mundo 
(risos).  
 
Dia #2 - 20/06  
08:30 BRAM - Bradesco (haha!!)  
3 pessoas. Uma analista fria. Parecia uma geladeira. As perguntas tinham cara de 
Visanet.  
10:30 ABN  
7 pessoas. Muito normal. O mais difícil foi mostrar que o celular não vai competir 
com cartão de crédito. Aqui vai uma dica para Marketing: Melhorar o discurso do 
“mobile payments”.  
11:30 Safra  
3 pessoas. Já não é necessário tirar a apresentação da pasta. Bom e muito 
normal.  
13:00 Almoço deles com apresentação nossa. Esses “caras” acham que a gente 
não precisa comer. Apresentação de pé. Melhor assim, pudemos dar uma esticada 
nas pernas pela primeira vez. Mmuuuuiiittoo bom. Foram 10 pessoas.  
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15:00 J. Safra  
CAMPEÃO. A primeira pergunta foi sobre stock option. Já está querendo que a 
gente cresça na América Latina. Já vou avisando, Argentina é minha......tenho que 
acertar umas contas.  
16:30 Skopos  
4 pessoas. A melhor do dia. Ao final o Head nos disse que já havia colocado uma 
ordem de R$ 100 Milhões e que depois da apresentação aumentou a ordem para 
R$ 150 Milhões. Estamos nos achando muito bom. Fábio, manda preparar o cedro 
que o Anastácio tá se achando o Rei (risos) (muitos risos) tem mais, o pessoal dos 
bancos nunca tinha visto isso (continuo rindo).  
18:00 Hedging Griffo  
3 pessoas. Os mais profissionais do dia. . . . . Ou pelo menos os mais simpáticos. 
A melhor reunião do dia, bem focado no negócio. Provavelmente vão colocar uma 
ordem bem forte.  
Em resumo: foram 33 pessoas, muito bom feedback. Veja só! Cuida aí da lojinha 
que nóis tá gostando desse troço de IPO, a pronúncia é AIPIÔ.  
 
Dia #3 - 21/06  
Hoje não vou detalhar por reunião, até porque foram 9 reuniões de 1 hora cada e 1 
almoço de quase duas horas. Iniciamos exatamente as 8:00 horas e terminamos 
as 19:15 horas. No geral conversamos com 50 pessoas.  
Coisas boas do dia:  
Logística perfeita, ficamos o dia inteiro em uma confortável sala trocando de 
visitantes a cada hora. Visitantes bem preparados com muito boas perguntas. As 
perguntas mais difíceis até agora.  
Coisas normais:  
Desta vez tomamos um bom café da manhã, com direito a vista da praia de 
Copacabana, mas ainda sem direito ao almoço. Fomos de sanduba natural.  
Coisas ótimas:  
Todas as perguntas foram muito bem respondidas. Tamo miorando muito!  
A maioria das pessoas com quem falamos são sócios das Assets.  
Coisas mais que ótimas:  
Três Assets mudarão a oferta depois de nos conhecer e nos sabatinar. As ofertas 
foram aumentadas em 50%. Em um caso de R$ 100 Milhões para R$ 150 Milhões. 
Um outro de US$ 100 para US$ 150 Milhões. Já viu né, aonde o Anastácio põe a 
mão, as coisas estão crescendo 50%.. . . . . . Nada de pedir para dar uma 
pegadinha! (Muitos risos), o nosso "Alquimista" agora só pega em IPO.  
O Itaú mencionou que já recebeu ordens equivalentes a 70% do book, o Unibanco 
já recebeu oferta equivalente ao um book inteiro, e o Citi está escondendo o jogo.  
Com estes números já sabemos que a oferta é o grande sucesso. O Naná vai sair 
nas capas das revistas e vai desbancar o nosso Ronaldinho Varela. (Risos). Que 
aliás pensou que tinha sido admitido em uma empresa e acabou admitido em uma 
das maiores empresas listadas na Bovespa. Em torno da posição número 20.  
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Isso mesmo! Número 20. Para quem a ficha ainda não caiu, pense no que isso 
significa em nossas carreiras! !!!!  
Fico imaginando o preço do próximo gel que Palmeirinha vai usar em seu topete a 
partir de agora. (Chacoalhei o helicóptero de tanto rir) . . . . . continuo rindo.  
Isso mesmo, estamos voltando de helicóptero por causa dos atrasos nos voos 
comerciais. Nem precisava, do jeito que estamos nos sentindo (nas nuvens) só 
precisava de um ventinho. . rindo pra caramba. (mas comportado).  
Saudações de sua alteza Anastácio.  
(Fabio, não se esqueça do cedro)  
 
Dia #4 - 22/06  
O dia começou muito cedo com café da manhã no Itaú. Não preciso dizer quem 
não tomou café né? Chegamos muito cedo mas eles atrasaram e isto provocou 
atraso de 1/2 hora em todos os outros encontros.  
A logística foi um porre. Do Jabaquara para Faria Lima, depois Berrini, Hotel 
Unique, Juscelino, de volta à Berrini e finalmente de volta a Faria Lima, no mesmo 
prédio e as 6 horas da tarde. Terminamos a rodada as 20:30. Não foi fácil.  
Em compensação, as reuniões foram intensas com muitas perguntas. A esta hora, 
todas parecem repetidas, a ponto da gente responder antes que eles terminem de 
formular as questões.  
O ponto alto foi o almoço. Foram 39 pessoas além do pessoal dos bancos e dois 
conselheiros. Pra variar caprichamos um pouco mais a ponto do Castro pedir 
autógrafo. (Risos) . . . . . Quase pedi minha parte em dinheiro.  
Por pelo menos três ou quatro vezes pensei que estava repetindo minha fala para 
a mesma pessoa, no total, conversamos com 79 pessoas.  
Fora os feedbacks extremamente positivos e o fato de que a cada visita eles 
aumentavam o valor da oferta, foi um dia extremamente cansativo. No final ainda 
tivemos que dirigir até nossas casas.  
 
Dia #5 - 23/06  
Agora são 21:29 da noite, chegamos ao aeroporto as 18:00 horas, enfrentamos 
uma fila de 40 minutos para passar na Policia Federal e pra divertir, o nosso vôo 
está 2 horas atrasado.  
Já tomei um Jack, dois chopes e tô matando um licor. Vou dormir como um 
bêbado na calçada. Claro que na "Business Calçada".  
Estamos sendo cuidados por dois excelentes profissionais do Citi. Desta vez o Citi 
só mandou dois, eles sempre mandam um batalhão, parece a Visanet. Também 
são ricos pra caramba!!!!! Um deles só cuida da logística, o bicho é bão. Não 
deixou o Naná pagar a conta do restaurante.  
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Dia #6 - 24/06  
De: Fábio Palmeira  

Enviada em: 24/06/07  
Para: Anastácio Ramos, Edson Santos, outros  
Assunto: Diário de Bordo  
Podem tomar uns Brunelos por conta que o Citi paga! Tomem por todos nos  
Abcs Goooodddd trip!  
 
De: Anastácio Ramos  
Enviada em: 24/06/07  
Para: Fábio Palmeira, outros  
Assunto: Diário de Bordo  
Good idea, estamos no restaurante para jantar. A propósito, estamos em 
New Jersey, não fomos a N.Y!! Com a parada gay, não era recomendado.  
Estamos bebendo um Californiano maravilhoso! Novelty hill - merlot.  
Lembramos de vocês.  
Abraços,  
Anastácio  
 
De: Fábio Palmeira  
Enviada em: 24/06/07  
Para: Anastácio Ramos, Edson Santos, outros  
Assunto: Diário de Bordo  
E isso ai! Será que tem algum grupo de investidores gays? O Edson vai ter 
que explicar direitinnnhhhooo como e que funciona a Redecard! 
 
De: Anastácio Ramos  
Enviada em: 24/06/07  
Para: Fábio Palmeira, Edson Santos, outros  
Assunto: Diário de Bordo  
Edson,  
Esta reposta e com você, estou fora desta "parada".  
Abraços  
Anastácio  

 
Dia #7 - 25/06  
Hoje, primeiro dia em solo americano, começamos com uma reunião as 7:00 da 
manhã, sem café pra nós. Estava louco pra conhecer um americano que começa a 
trabalhar as 7:00, o tal de Willian Landers é na verdade um brasileiro e são-paulino 
roxo.  
Ao todo foram 5 reuniões com um total de 12 pessoas. Pode parecer pouco mas 
foram feitas em quatro estados: New Jersey, Pensylvania, Maryland e Virginia. 
Rodamos cerca de cinco horas de carro e agora estamos voltando de jato 
executivo. Tamo o num tamo nojeeentuuuu???  
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A receptividade está excelente, muitas perguntas e perguntas inteligentes. Eles 
estão percebendo a diferença de modelo de negócio. Se continuarmos assim, 
vamos ter muito sucesso.  
Recebemos um feedback interessante de uma "sales officer" do Citi: ela disse que 
estamos discutindo o deal com uma "aura de confiança".  
De piada mesmo foi o nosso Logistic man. Foi só elogiar e o porra tava sempre 
atrasado. Mas promete melhorar, todo analista novo fala isso.  
Pra ajudar ele explicava o que esperar do próximo investidor (é claro que ele 
perguntava pra alguém), certa feita nos disse que o investidor já tinha experiência 
na América Latina, pois era casado com uma latina. Não foi difícil deduzir que 
tínhamos que tomar cuidado, pois "fu....." ele já tinha realmente experiência!!!  
Estamos quase chegando e nem tomei minha cerveja. Por hoje é só.  
PS.  
Tá vendo?!?!  
Acabamos de chegar no hotel em NY e o nosso “logistic men” perdeu a própria 
mala no aeroporto em Washington. Pode ??  
 
Dia # 8- 26/06  
Tivemos 8 reuniões e um almoço.  
O que mais nos impressionou neste dia foi o grande interesse dos investidores. 
Todos os encontros foram recheados com muitas perguntas.  
O ponto alto vocês já sabem, foi o almoço. Estavam presentes 147 pessoas 
representando os investidores além do pessoal dos bancos. Os feedbacks que 
recebemos do almoço foram incríveis. Pelo que ouvi, nunca tinham visto tanta 
gente participando de uma seção destas.  
A cada dia que passa deste roadshow, parece aumentar o interesse dos 
investidores pela companhia e pelo negócio de cartões de pagamento.  
Isto aumenta nossa responsabilidade como managers desta empresa.  
O oitavo dia foi muito intenso, corremos bastante e estávamos sempre atrasados. 
O trânsito em NY está terrível. Não foi muito divertido e quase não fiz muita piada.  
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Sacaniei tanto o nosso “logistic men” que ele não nos acompanhou durante a 
manhã, o resultado é que não tínhamos nenhuma comida no carro. Como saímos 
do hotel antes que este iniciasse o serviço de café, só consegui comer alguma 
coisa no meio da manhã.  
A apresentação do almoço nos deu uma energia extra para fechar o dia.  
Foi um dia cansativo, só relaxei quando entramos no jatinho para Boston e 
encontrei um velho amigo, o Jack.  
Levei o dia inteiro para relatar esse dia por total falta de tempo.  
Abraços,  
Anastácio / Edson  

De: roberto.serwaczak@citigroup.com  
Enviada em: 26/06  
Para: Edson Santos; Avramos  
Assunto: Apresentacao no almoco  
Anastacio & Edson,  
Parabens pelo sucesso de hoje no almoco. O meu pessoal de 
vendas em NY ficou impressionadissimo com a presenca. 
Falaram que parecia casamento de tanta gente. A apresentacao 
como sempre foi excelente.  
Parabens. Ja he um grande sucesso.  
Abracos  
Roberto  
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Dia # 9 - 27/06  
Dormimos pouco a noite passada, pelo menos eu, tenho necessidade de dormir 
mais do que 5 horas por noite. A noite passada arrumamos alguém para passar 
nossa roupa, isto me rendeu ao menos 1/2 hora a mais de sono.  
Começamos com um conference call as 6:30 com um pessoal lá do Qatar. Difícil 
apresentar a Redecard por telefone. Boas perguntas e me parece que ficaram 
satisfeitos.  
Consegui tomar meu café da manhã, com direito a dois ovos fritos, claro que já 
estavam frios mas valeu a intenção.  
As primeiras reuniões foram as mais difíceis, estava sonolento. Só melhorei depois 
que o Álvaro me pagou um café expresso duplo. Aí sim, fiquei ligado.  
Bem, hoje contei a mesma história dez vezes, foram oito reuniões (chamadas de 
one-on-one, eu chamaria de todos-contra-um), uma apresentação durante o 
almoço e duas apresentações por telefone. A última por telefone começou quando 
estávamos vindo para o aeroporto e terminou quando estávamos dentro do jatinho. 
Não vão acreditar, mas durante o conference call eu fui ao banheiro (número 1), 
lavei a mão, passei pela segurança do aeroporto (na primeira tentativa disparei o 
alarme e tomei uma bronca do segurança), caminhei fora até chagar no ônibus e 
daí até o jato. Imagine explicar o "banking business" por telefone e fazendo tudo 
isso ao mesmo tempo!  
Em geral foram cerca de 40 pessoas, muitas perguntas, algumas dessas pessoas 
participaram por videoconferência, dois caras diretamente da cidade do México. 
Aliás foi uma das melhores reuniões, perguntas novas de alguém que estudou o 
negócio.  
Coisas engraçadas:  
O Cirilo (nosso “logitic man”, aquele da mala) economizou o dinheiro do Citi e fez 
com que o café da manhã e o conference call com o Qatar acontecesse em seu 
quarto, é mole?!? Não posso reclamar, ao menos tomei café.  
Na terceira visita do dia, levamos mais de dez minutos para passar pela 
segurança. Algo incomum. A guarda (que parecia um pinguim gigante) pegou 
todas as carteiras de identidade, examinou cada uma e nos mostrou outro balcão. 
Lá, outra senhora recolheu novamente nosso ID e foi lendo nossos nomes 
perguntando se era o nome correto (?????), depois fez o mesmo com o 
sobrenome, daí informou que o sistema estava fora do ar e esperamos mais 
alguns minutos, após os quais, ela começou tudo de novo. Inacreditável.  
O Anastácio tirou várias fotos dos dois carros que nos levaram pra todos os 
cantos. Trata-se de dois Cadillacs do tipo SUV, para 6 lugares, pretos, motorzão 
V8, com dois motoristas grandalhões. Bem, o conjunto todo parecia uma equipe do 
FBI.  
Porra! Isso aqui tá ficando longo, acho que estou com saudades de falar com 
vocês. O jato acabou de decolar, vamos voar cerca de 5,5 horas até São 
Francisco com uma parada para reabastecer. O Jack já está conosco e agora vou 
descansar um pouco. Até amanhã.  
Abraços,  
Anastácio / Edson  
 



 11 

Acabamos de pousar em uma cidade chamada Sioux Falls, no estado de South 
Dakota. São 23:45 horas aí no Brasil, aqui eu não tenho a menor ideia, só sei que 
ainda teremos mais 3,5 de viajem. Se eu já tinha reclamado da logística antes, por 
favor, queiram me perdoar. Nunca mais vou reclamar, tenho receio de estar sendo 
punido.  
Só sei que deveremos chegar em São Francisco a meia-noite (hora local) e 
teremos a primeira reunião as 6 horas da manhã. Não, não é brincadeira, tem 
tanta gente querendo falar conosco que esses putos estão marcando a qualquer 
hora, e acham tudo isso normal.  
Com sorte, vou dormir umas 4,5 horas, passar minha camisa e, sorrindo, fazer a 
primeira reunião do dia (às 6 h) com o mesmo entusiasmo da primeira do 
roadshow. Com fé de que Deus ajuda quem cedo madruga, vou pro abate !!!!!  
Abraços,  
Anastácio / Edson 
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Dia # 10 - 28/06  
O diário de bordo deste dia foi carinhosamente preparado pelo Fábio Ferraz (Itaú 
BBA). Além de um grande companheiro de viagem nos defendeu inúmeras vezes.  

O CARA é BAAUUUMMM!!!  

Certa hora ele parou o carro para nos comprar o café da manhã, contra a vontade 
dos demais.  

O relato do dia está abaixo. Só precisamos adicionar o seguinte:  

Foram 6 reuniões em 3 cidades diferentes, (São Francisco, Los Angeles e San 
Diego) jatinho entre as cidades. Conversamos com 15 pessoas.  

Dois caras pegaram uma carona conosco de San Diego até Denver para ter a 
oportunidade de nos entrevistar. Foram duas horas de reunião dentro do avião. 
Não pude contar com a ajuda do Jack. Foi um porre daqueles.  

Abraços,  

Anastácio / Edson  

 
 

Hoje o Diário de Bordo foi escrito sob a perspectiva de um terceiro. Antes de entrar 
nas anedotas do dia, não poderia deixar de dizer como Anastácio e Edson estão 
sendo fantásticos nesta viagem maluca, que nós bankers chamamos de 
"roadshow". A gente só esquece de dizer que é show para nós, porque para o 
management é roadshow ... de horror! Mas os dois são incríveis, não deixam a 
peteca cair, tem um humor afinadíssimo e um profissionalismo de se admirar. No 
fundo, fazer o tal de show com vocês foi um aprendizado e super divertido.  

O dia hoje começou com a primeira reunião as 6:00 da manhã! Fomos todos 
animados esperando um belo café da manhã durante a reunião e...nada! Ficamos 
esperançosos na segunda as 7:00 e ...mais nada!!!! Conselho que fica: jamais 
confie num gringo!!! Como gatos escaldados, antes da reunião seguinte, paramos 
para reabastecer o estomago, dado que as águas das reuniões já estavam caindo 
no vácuo!  

Hoje Edson só conseguiu explicar a teoria do "two sided market" 6 vezes. Isto 
porque em uma delas o cara disse que já conhecia! TRUCO! Pelo menos é o que 
eu e Anastácio teríamos feito. Parafraseando o Edson, "think about it" você acha 
que um gringo daqueles iria conhecer esta teoria?  

Bem gente, por hoje é isso. Que a viagem continue um sucesso como foi até aqui. 
No frigir dos ovos é muito simples "like the chicken and egg you know!?!?" , ou 
seja, eles querem comprar...e nós queremos vender... de preferência bem caro!  
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Dia # 11 - 29/06  
 
De: Irelio Frigo  
Enviada em: 29/06  
Para: Anastacio Ramos; Edson Santos  
Mas cadê o diário de bordo do Edson? Tá desmotivado? Relaxou 
de vez? ou foi Jack demais?  
Abraços.  
Irélio  
 
De: Edson Santos  
Enviada em: 29/06  
Para: Irelio Frigo, Anastacio Ramos  
Irélio,  
Meu amigo não está fácil. Só consigo escrever o diário quando estou mais 
descansado. Aliás, já tô até falando bobagem (mais do que o normal é claro). 
Hoje, por exemplo, me lembrei que há mais de uma semana não durmo duas 
noites seguidas na mesma cama.  
Só que na hora de fazer esse comentário, perguntei ao Anastácio, na frente 
de outas pessoas, o seguinte:  
“.....Você lembra quanto tempo a gente não dorme na mesma cama???”  
Já estou a várias horas tentando explicar o que queria dizer!!!!!  
É o cansaço.  
Abraços,  
Edson  
 
De: Irelio Frigo  
Enviada em: 29/06  
Para: Edson Santos  
Meu caro,  
aguenta firme. Aproveite (vai dar?) para descansar no fim  
de semana.  
Um grande abraço.  
Irélio  
 
De: Edson Santos  
Enviada em: 29/06  
Para: Irelio Frigo, Anastacio Ramos  
Irélio,  
Obrigado pela força, mas as coisas aqui são mais complicadas. Acabamos 
de fazer um check-in para Nova Deli, chegaremos lá as 20:30 horas, 
pegaremos outro vôo para Singapura, chegaremos lá as 7:00 da manhã de 
domingo. Vamos lá! De qual fim de semana você está falando?????? 
Risos........de desespero!!!!  
Abraços,  
Edson  

 
Falando em Nova Deli, não dá pra esquecer o stress no aeroporto. Tínhamos que 
trocar de avião e de cia aérea, o pessoal da Singapura Airlines pegou nossos 
passaportes e nos pediu para esperar. Estávamos em uma área do aeroporto 
entre a imigração e o embarque, ou seja, “terra de ninguém”. Não havíamos 
entrado (efetivamente) em território Indiano. Nem pensei muito, disse para o 
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sujeito alguma coisa em inglês que o Anastácio traduziu com: “NEM FO&@#!!”, 
vou junto com meu passaporte. Depois de muita negociação, lá se foram nossos 
passaportes enquanto que outro funcionário ficou conosco. Quase segurado pelo 
braço. Depois de uns cinco minutos (mais parecia um hora) o sujeito voltou com os 
cartões de embarques.  

Cartões na mão, vamos para a sala VIP da primeira classe. Ocê que pensa!!!  

Cheio de gente e um único banheiro, um por vez. Lugarzinho cheiroso essa tal de 
sala VIP, viu?!?!?  

 
Dia #12 - 30/06  
Dia 30 de junho não existiu!!! É isso mesmo!!!  

Saímos de Chicago na noite da sexta-feira e chegamos em Singapura na manhã 
do domingo, dado ao fuso horário. Portanto, não vivemos o sábado.  

 
Dia #13 - 01/07  

 
De: Edson Santos  
Enviada em: 01/07  
Para: Fabio de Souza Queiroz Ferraz  
Fabio,  
Até agora você estava ganhando a parada. Mas, aqui do outro 
"side" do mundo, já levaram a gente para almoçar e, daqui a 
pouco, teremos uma seção de massagem de duas horas. É 
mole??!!!?? Tem mais, a Monica e o Fernando garantiram que 
tem jantar hoje, e muito bom. Veja só, o mundo tem dois lados e 
o daqui é bem mió! Think about it!!!  
Abraços, Edson  
 
De: Ana Lucia Barros  
Enviada em: 01/07  
Para: Edson Santos  
Assunto: Diário de Bordo  
Edson,  
Obrigada por nos por a par de suas aventuras e desventuras na 
terra do Tio Sam. Tenho acompanhado com mto prazer e 
encantamento. Sabe, vc é um cronista nato, relata os fatos de 
uma forma mto divertida, transmitindo bem para a gente o 
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momento vivido. Tô super feliz em saber que a jornada vem 
sendo um sucesso de público e crítica. Sabia que vc se daria 
bem, mas não que fosse arrasar. Espero que hj vcs estejam 
tendo ao menos um merecido descanso a beira da piscina ou 
algo do gênero, desfrutando de um belo vinho branco ou de uma 
boa cerveja..  
Bom, aproveitando o gancho vou te atualizar com relação aos 
assuntos da Divisão de Abacaxis e Pepinos da "Lojinha".  
Bjs e muito bom resto de tournée para vc, com a companhia de 
Deus tb! Ana Lucia B.F. de Barros  
 
De: Edson Santos  
Enviada em: 01/07  
Para: Ana Lucia Barros  
Assunto: Diario de Bordo  
Ana,  
Muito obrigado por tudo. As vibrações dos que nos querem bem chegam 
fortes aqui, fazendo com que tudo fique mais fácil.  
A competência e dedicação dos que ficaram nos deixa em paz. Assim 
formamos um belo time.  
Enquanto isso, aqui tivemos até um domingo com direito a massagem (risos).  
Beijos,  
Edson  

 
 
Dia #14 - 02/07  
Vou lhe dizer algo...... a coisa tá brava! Tô cansado de repetir a mesma 
apresentação. Hoje tive a preocupação de tentar mudar algo para não entediar os 
meus colegas que são obrigados a ouvir as mesmas frases. Na primeira reunião 
do dia, que foi um conference call, quando eu disse "think about it !!!". Foi uma 
gargalhada só. Não é fácil criar novas falas.  

Foram 8 reuniões, incluindo uma por telefone, um jantar ontem e um almoço com 
três investidores. Ao todo foram 21 pessoas. O jantar foi no andar 69 (sem 
sacanagem), foi nesse andar mesmo. Em qualquer posição dava pra ver a ilha 
toda. É sério!!!  

 
Falamos com gente que manda muito por aqui. Em duas reuniões fomos 
bombardeados de perguntas, algumas até novas. Tamu tão noojeeentuuuu que da 
próxima vez vou deixar o “logistic man” responder.  

Ele acabou de me dizer que já sabe explicar o "chiken and eggs thing".  
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Desta vez não foi cansativo. Eu até almocei! Sim, comemos no melhor restaurante 
de comida chinesa daqui. Tava um pouco preocupado, mas quando vi que era só 
frutos do mar fiquei mais tranquilo, mais ainda quando descobri que cachorro 
chinês não nada muito (talvez porque não consegue fugir).  

Vou passar o Blackberry para o Fernando para me ajudar..........  

Think about it, o que há de melhor em Singapura. Compras e comida. Foi o que 
fizemos por aqui, a única coisa é que vendemos ao invés de comprarmos. 
Vendemos não, o Edson e o Anastácio quem venderam, eu apenas comi.  

Nossas reuniões começaram com um jantar, mas o ponto alto foi o almoço com 
cinco pratos diferentes. As reuniões também foram típicas. Participaram Chineses, 
Malaios e Indianos. Até Brasileiros tivemos por aqui em nossas reuniões.  

Alem de produtivo, pudemos passear um pouco. Acho que passamos umas cinco 
vezes pelo mesmo lugar...  

Enfim, a Ásia foi uma ótima surpresa. Mesmo após 36 horas, valeu a pena.  

As reuniões foram produtivas, challengings e com uma pitada de diversão. Apos 8 
reuniões, fiquei com a impressão que o Edson cada vez fazia um discurso 
diferente.  

Agora é o Schettini aqui falando, mas como Conselheiro, minha versão vem só 
depois do book fechar.  

Abraços,  

Marcio  

Enquanto isso nós continuamos trabalhando.  

Hoje tá recheado, né???!!!!  

Abraços,  

Anastácio / Edson  

 

 

Dia #15 - 03/07  
Chegamos em Londres as 6:30 da manhã, vindo de Singapura, diretamente para o 
hotel. Tivemos apenas 1 hora antes da primeira reunião.  
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Foram 7 encontros ao todo, conversamos com 34 pessoas. O ponto alto foi o 
almoço com 18 pessoas. Até agora acumulamos 17 cidades e 334 pessoas 
contatadas.  

A primeira reunião foi porrada, o cara mandou ver. Pessoa bem direta e franca. 
Quando eu disse que tínhamos apenas mais 10 minutos porque tínhamos outra 
reunião, ele respondeu que isso é porque contratamos o banco errado para fazer o 
IPO, que eles enchem a agenda de reuniões para trabalharmos mais. Me segurei 
para não rir. No final o sujeito mostrou que gostou muito da companhia, mas muito 
mesmo.  

Foi um pouco difícil manter a concentração durante o dia, pois a viagem de 
Singapura foi a pior até agora e estávamos muito cansados.  

As coisas curiosas e engraçadas ficaram mesmo por conta do hotel. O Citi 
escolheu um hotel muito diferente, nada convencional e que explorou o mundo do 
design de maneira extrema. Mas tanto que parece um hotel gay. Logo na entrada 
você pode se sentar em um sofá com o formato de boca, assim, lábios carnudos e 
vermelhos. Já pensou?? Queria tirar uma foto do Anastácio sentado no sofá mas 
ele não topou. Ao menos poderíamos mostrar que realmente " ,,, somebody is 
kissing his ass!!!!!" ...mas eu tirei!!! 

 
Mas o hotel é tão estranho e bonito de certa forma que atrai as figuras mais 
estranhas. No final do dia, voltando para o hotel, pudemos ver uma dessas figuras 
sentadinha numa cadeira de balanço segurando um guarda-chuva colorido. É 
mole????  

O hotel é o Sanderson, caso estejam curiosos!!!!!  

Terminamos o dia com ótimo jantar no restaurante Hakkasam, excelente comida 
asiática. Uma curiosidade: para ir ao banheiro você deve passar por uma primeira 
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porta, uma mulher abre a porta prá você e indica em qual das três outras portas 
você deve entrar. Três?? é isso mesmo em uma tem um símbolo e a letra "W", a 
segunda "M" e a terceira "D". Seria "D" de "doubt"??  

Depois do bom jantar, dormi muito bem até as 6:30 da manhã. Apesar do quarto 
ser bem estranho, tão estranho que a cama fica atravessada e a cabeceira da 
cama é igual aos pés. Coisa gay mesmo, não importa de que lado você deita vai 
dormir do mesmo jeito!! (risos).  

 
Dia #16 - 04/07  
Foram 6 reuniões que envolveram 26 pessoas. Até agora 17 cidades e 360 
pessoas contatadas.  

A pior reunião do roadshow, assim como a melhor, aconteceram nesse dia. A pior 
foi uma reunião com um cara muito frio. O sujeito entrou mudo e saiu calado. Vou 
lhe dizer uma coisa, o filho da mãe quase me fez dormir. Não estava aguentando 
ouvir minha própria voz. Foi me dando um sono............@#@!!!!!!  

Felizmente a última do dia foi motivadora. Um sujeito bombardeou a gente de 
perguntas. Questionou bastante e desafiou, principalmente, os conselheiros que 
nos acompanharam. Não preciso lhes dizer que todas as questões foram 
respondidas. Ao final, o sujeito pediu todo tipo de "guidance" o que demonstra que 
está profundamente interessado no deal.  

Jantamos em um restaurante muito interessante. Nem vou comentar sobre os 
bichos estranhos que nós encontramos, senão vocês vão dizer que é preconceito 
da minha parte. Só direi que aqui é a terra do Kiwy (sei lá com se escreve).  

Abraços,  

Anastácio / Edson  
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Já não sei mais que dia é hoje.......Estou terceirizando o “diário de bordo” os 
próximos três dias (o diário) foi preparado na visão de um terceiro. Desta vez, 
escrito por Luciano Pracidelle (Citi).  

Veja abaixo. Abraços, Edson  

Caros Anastácio e Edson:  
Foi um prazer desfrutar da companhia de vocês nos últimos dias 
e contribuir para o sucesso do maior IPO do Brasil. Vocês estão 
fazendo história!  
Segue o diário dos últimos 3 dias. Divirtam-se e forca que 
estamos chegando na reta final!  
 
De: Fernando Fontes Iunes  
Enviada em: 04/07  
Para: Anastácio Ramos, Edson Santos  
Assunto: Alo, Alo Do Brasil: Aquele abraço  
Caros Anastacio e Edson,  
Antes de mais nada, espero que vocês não estejam sentindo a 
minha falta. Me preocuparia muito, principalmente sabendo do 
hotel que vocês estão hospedados. É um prato cheio para os 
boletins diários.  
Não preciso dizer também o prazer em tê-los acompanhado em 
nossa viagem a terra do nascer do sol. Foi uma boa 
experiência (sem sacanagem). Divertida, bem humorada e 
bastante profissional. Poderia até dispensar este último 
comentário, pois não me canso em elogiar o excelente trabalho 
que vocês estão fazendo. Pegamos os tigres na unha.  
Neste e-mail também me isentarei de comentários sobre o 
deal. Vocês tiveram o feedback dos bancos, que infelizmente 
não pude participar. Mas me reservo há algumas sugestões 
(que vocês já estão seguindo):  
- quando virem um banheiro, entrem (número 1)  
- se derem comida, comam (mesmo sem fome)  
- bebam agua  
- se tiver uma cama por perto (melhor vazia) aproveitem  
- sigam entusiasmados com a apresentação  
- cuidem bem do "road show logistic men" (se não ele se perde)  
- tratem bem do Marcelo e todo o time de Itaú BBA  
- falem bem do banco  
- aproveitem  
- divirtam-se  
Think about it...já que tem que fazer, é melhor estarem bem 
humorados.  
Um abraço e boa sorte,  
Fernando  

 
Dia #18 - 06/07  
Último dia do roadshow europeu. Ufa! São 7h30m da manhã e a música continua 
correndo solta pelos corredores, elevadores e pelo lobby.  

Malas feitas, vamos para o carro, deixando para trás sofás em formato de lábios 
vermelhos (onde, aliás, registramos momentos interessantes de alguns membros 
de nossa equipe), cadeiras de balanço com acolchoado peludo e parecidas com 
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um orelhão de Itu de ponta cabeça e geralmente ocupadas por alguém que “não 
faz bom uso do corpo”.  

Depois de 6 reuniões e teleconferências com 10 pessoas, já são 4 e meia da tarde. 
Colarinhos afrouxados, respiração ofegante, deixamos Londres rumo ao aeroporto. 
Por que ficar em Londres para o final de semana (aliás, o que é isso ?!) quando lá 
acontece a final de Wimbledon, o Tour de France, o Grand Prix de Silverstone e 
um mega show com mais de dez pop stars?!  

Numa sexta-feira, véspera deste final de semana tão tranquilo, começo de férias 
do verão europeu, chegamos num aeroporto selvagem. Com o aumento da 
segurança nosso carro não pode parar em frente ao terminal. Andamos 
carregados de malas, prospectos, apresentações, computadores.  

Mas não são só pedras no nosso caminho: Virgin Atlantic é uma grata surpresa. 
Lounge com barbeiro, biblioteca, restaurante, poltronas confortáveis … só quem 
não conseguiu relaxar foi o Renato, que levou duas horas para passar um fax!  

No avião, com open bar e decoração lilás, nos oferecem massagem e manicure (!), 
nos dão pijamas, a aeromoça faz a cama. Rumo a Dubai!  

 
De: edson.santos@redecard.com.br  
Enviada em: 06/07  
Para: Fabio de Souza Queiroz Ferraz; Fernando Fontes Iunes  
Assunto: IPO  
Meus amigos,  
Neste instante estamos no lounge da Virgin Atlantic, fingindo que somos 
grandes negociantes, viajando a passeio para a terra das mil e uma noites.  
Já estou convencido de que Dubai é logo alí na P.Q.P.  
Finalizamos mais uma etapa. Foi divertida, embora esteja muito cansado. 
Foi muito bom o Caldart nos acompanhar, fizemos uma dupla 
"noojeeentaaa".  
Vou lhes dizer uma coisa, e é melhor dizer antes de terminar, vocês dois e 
todos do Itaú (mas especialmente vocês) foram campeões. Me fizeram 
grande companhia, cuidaram de nós com muito carinho. Tornaram minha 
tarefa mais fácil sempre que puderam e principalmente fizeram com que me 
sentisse muito bem.  
Vocês são grandes companheiros. Repetiria tudo ...... pera aí.....nem tanto 
né?!?!  
Muito obrigado por tudo, vocês foram "nooojeeeentoooossss"!!  
Abraços,  
Edson  
 
De: Fernando Fontes Iunes  
Para: edson.santos@redecard.com.br; Fabio de Souza Queiroz Ferraz  
Enviada em: 06/07  
Assunto: IPO  
Caro Edson,  
Não tem que agradecer até porque os ""nooooojeentoooosss" aqui são 
vocês. Verdadeiros globtrotters. Viajando de Singapura, Virgin Airlines, 
Emirates, Jatos Particulares...etc. Durmindo pouco, cada noite em um lugar, 
sem comida (salvo alguns heróis que param o carro..), trezentas e 
cinquenta reuniões, conf calls, one-on-one, two-on-one, three-on-one, all 
against one ... Além disso fazendo história!! IPO do ano.  
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E o melhor de tudo, com bom humor e fazendo amigos...  
Grande abraço.  
Fernando  
 
De: Fabio de Souza Queiroz Ferraz  
Para: edson.santos@redecard.com.br;  
Enviada em: 06/07  
Assunto: IPO  
Edson e Anastácio,  
Faço das palavras do Fernando as minhas também. Se vocês sobreviverem 
a isso tudo, só mesmo pegando uma Harley em direção ao encontro anual 
em Milwakee!  
Vocês são incríveis. Forte abração, Fabio  
 

Dia #18 - 07/07 

Chegamos em Dubai, são pouco menos de 7 da manhã, a temperatura ainda está 
amena, 33oC. Abrem-se as portas do avião, entramos na primeira de nossas 
quase 48 horas de sauna.  

Chegamos ao hotel depois de refrescar o rosto e as mãos com toalhas 
umidecidas, geladas e mentoladas.  

Com o cansaço acumulado de mais de 63 horas de vôo, reuniões com 104 
investidores, representados por 393 pessoas, em 18 cidades ao redor do globo e 
mais uma noite mal dormida, aguardávamos ansiosamente o conforto dos 
aposentos e a água quente das fontes árabes.  

A água estava quente (aliás, calor é o que não falta aqui), mas não foi boa a 
surpresa do banheiro coletivo e barba comunitária. Isso que é um time unido, haja 
espírito de equipe!  

Saímos para dar uma volta, sol a pino e cansaço acumulado, não é fácil 
concentrar-se no city tour. Mas não deixamos de notar como isso aqui é 
impressionante. Dos mais de 500 pavões que habitam a rua do sheik, aos vários 
palácios, verdadeiros oásis povoados por essa realeza do petróleo, passando por 
uma infinidade de prédios modernos e grandiosos, que parecem ser só a terça 
parte do que ainda está por vir neste imenso canteiro de obras; não dá para deixar 
de ficar estupefato.  

O mar é de um azul claro e vivo, a areia fofa e branca e os hotéis nababescos. 
Entramos em um deles, o queixo cai. Depois de uma caminhada, elevador e 
carrinho de golf, chegamos ao Pierchic, um restaurante na ponta de um pier sobre 
as águas do Golfo Pérsico.  

O almoço adiciona um pouco de energia aos corpos exauridos, suficiente para um 
footing nos arredores de um disparate árabe. Entramos no maior shopping daqui, o 
Mall of the Emirates, um enorme complexo de lojas de primeiríssima linha, 
povoado por uma “fauna” interessante, composta de pessoas em burkas brancas, 
vermelhas, amarelas, beges; mulheres completamente cobertas em trajes pretos e 
turistas em bermudas e regatas.  
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A emergência deste lugar é bastante recente. Há pouco menos de 10 anos não 
havia modernidade e a interação com o mundo ocidental, era quase inexistente. 
Hoje são 750 mil locais para quase quatro milhões de estrangeiros (na grande rede 
de resorts e hotéis do sheik, Jumeirah, trabalham funcionários de 92 diferentes 
nacionalidades).  

Mas o leitor atento, talvez esteja pensando qual é o disparate mencionado alguns 
parágrafos atrás. Pois é, nós, do time da Redecard, não vamos deixá-lo sem 
resposta! Acabamos de chegar na estação de esqui de Dubai, com direito a 
teléferico, boas rampas e lareiras para aquecer o ambiente, artificialmente mantido 
a temperaturas abaixo de zero.  

Ninguém é de ferro, vamos jantar no topo do mais famoso hotel de Dubai. Prédio 
de deixar de boca aberta o mais arrojado dos arquitetos, super luxuoso, uma vela 
flutuando no oceano. Passamos diante das lojas bacanas e subimos para o 27o 
andar. A vista é de tirar o fôlego. Serviço, comida e bebida impecáveis.  

Só não foi impecável minha brilhante idéia de fazer um brinde em árabe. Quando 
pedi ao maitre que nos ensinasse o tradicional “tim tim”, ouvi com cara de 
paisagem que isso não existe em árabe, já que não se bebe vinho ou qualquer 
outro tipo de álcool!  

 
Dia #20 - 08/07  
Quase descansados após uma boa noite de sono, começamos mais uma 
maratona. Domingo é dia útil por aqui, então, enquanto nossos compatriotas 
curtem o final de semana prolongado, trabalhamos em um encurtado.  

Parece que somos o primeiro time a vir vender IPO brasileiro por essas bandas. 
Percebemos claramente que Brasil não soa tão naturalmente por aqui. Os 
investidores parecem não ter sido tão diligentes em estudar nosso prospecto.  

Começamos todas as reuniões com a mesma pergunta: “Querem que passemos 
pela apresentação ou vamos logo para perguntas e respostas”? Para desespero 
do time (e principalmente do Edson), a apresentação foi feita mais seis vezes. Só 
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nos salvou o ultimo investidor, um indiano de voz feminina, que conhecia muito 
bem o Brasil.  

Esta última e outras duas reuniões foram um pouco mais interativas. Nas outras 
quatro, um quase monólogo, com algumas poucas interrupções repetidas. Guenta 
firme time, estamos quase lá!  

O almoço foi o ponto alto do dia. Muita variedade e comidas da região. Diferente 
da sucessão de sanduiches das ultimas semanas.  

As 7:00 da noite tomamos um drink no 51o andar do nosso hotel, vendo o pôr do 
sol em Dubai, para logo em seguida, no andar de baixo, jantarmos com a cidade 
iluminada aos nossos pés. Sobra um par de horas antes de partirmos para o 
aeroporto, rumo a NY, nossa ultima parada antes da volta para casa.  

 

 
Dia #23 - 11/07  

 
De: luciano.pracidelle@citigroup.com  
Enviada em:11/07/2007  
Para: Anastácio Ramos, Edson Santos  
Assunto: Que sucesso!!  
Caríssimos,  
Parabens pelo trabalho fantastico, pela energia, profissionalismo e 
empenho pessoal para fazer isso acontecer!  
Eh um prazer e uma recompensa estar ao lado de voces nesta 
transacao historica!  
Boa volta para casa e votos de merecido descanso!  
Grande abraco,  
Luciano Pracidelle  
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De: roberto.serwaczak@citigroup.com  
Enviada em:11/07/2007  
Para: Anastácio Ramos, Edson Santos  
Assunto: Início de uma nova fase.  
Prezados amigos,  
Envio este email em carater absolutamente pessoal para 
parabenizar voces pelo fantastico trabalho que fizeram. 'E 
necessario muito profissionalismo para dar a volta ao mundo 
para contar a historia que voces ajudaram muito a construir. E o 
fizeram com a maestria dos que aman o que fazem.  
Agora comeca uma nova face para a empresa, com muitos 
investidores acompanhando o dia dia e os seus resultados. 
Tenho certeza que voces saberao superar as expectativas.  
Realmente voces voltam com a satisfacao do dever cumprido.  
Com um forte abraco e sinceros parabens,  
Roberto  

 
 
Dia #24 - 12/07 Último dia:  

Já estamos chegando em São Paulo, terminamos o roadshow com tranquilidade. 
Agora faz sentido um balanço final:  

Estivemos em 19 cidades entre América, Europa, Ásia e Oriente Médio, durante 
3,5 semanas. Uma curiosidade: iniciamos no dia do meu aniversário e terminamos 
no dia do aniversário do Anastácio. Portanto, mais velhos, cansados, mas mais 
experientes.  

Foram 137 reuniões onde encontramos 504 pessoas. Repetimos o mesmo assunto 
em todas às vezes. Alguém me disse que roadshow é como aquele filme com o Bill 
Muray (O Feitiço do Tempo), em que ele acorda sempre no mesmo dia, repetindo 
a mesma experiência.  

Pense nisso! Mais de 500 pessoas, diretamente envolvidas na decisão de grandes 
investimentos, sabem bastante sobre a Redecard, talvez tanto quanto os nossos 
870 colegas de empresa!!!!  

Bem, foram 85 horas de voo. Aliás, o melhor voo foi entre Dubai e New York, 13 
horas e eu dormi umas 10 horas, foi a noite mais longa que pude descansar.  

O resultado foi incrível! O sucesso foi tão grande que o price range foi ajustado e 
acabou sendo fechado a R$ 27,00 por ação. Recebemos 12 vezes mais pedidos 
do que o book de oferta, ou seja, recebemos ao todo cerca de US$ 24 bilhões de 
ordens para uma venda de US$ 2 bilhões.  

Soubemos que cerca de 30 mil pessoas físicas registraram pedidos de compra no 
varejo, superando em muito a melhor marca já obtida de 12 a 15 mil.  

Sucesso absoluto, o IPO da Redecard é um marco histórico no mercado mobiliário 
Brasileiro. Das sombras dos balanços, publicados nos sábados de carnaval, para 
as manchetes nos quatro cantos do mundo, todos querem ser acionistas de uma 
empresa que está hoje avaliada em R$ 18 bilhões ou 20 vezes o valor do lucro 
líquido esperado para 2008.  

Think about it!!!!!  

Abraços, Anastácio / Edson  
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De: Ana Lucia Barros  

Enviada em: 12/07  
Para: Edson Luiz Santos, Anastasio Ramos  
Assunto: Diário de Bordo  
Edson e Anastácio,  
Realmente roadshow é igual ao filme do Bill Murray.....pois a cada 
repetição ele se aperfeiçoava e ficava melhor e melhor. Vcs, em 
cada apresentação, com dedicação, carinho e mto trabalho, 
tornaram-se o nosso diferencial, levando a Redecard a esse mega 
sucesso  
Olha, é mto gratificante e motivo de orgulho saber que trabalho em 
uma empresa que se tornou um marco no mercado de capitais e 
que vale muito!!! Obrigada por essa alegria profissional que me foi 
proporcionada.  
Abraços e bem-vindo de volta ao lar  
Ana Lucia B.F. de Barros  
Consultoria Legal  
Redecard S/A  
 
De: " Alvaro Setubal Carramaschi "  
Enviada em: 12/07/2007  
Para: Anastácio Ramos; Edson Santos,  
Assunto: Diário de Bordo  
Ótimo!!!  
Realmente todos envolvidos no roadshow, principalmente o Anastácio, 
Edson, Ana e Bordini, merecem nossos mais sinceros parabéns!!!  
Quoting Edson "Think About"...sem a disposição, ânimo e 
comprometimento do time da Redecard, não seria possível concluir 
esta oferta desta forma - UM MARCO PARA O MERCADO DE 
CAPITAIS BRASILEIRO.  
Só posso dizer que foi um prazer trabalhar com vocês nesta 
transação.  
Um abraço forte  
Alvaro  
 
De: "Marcelo G. Lopo Lima"  
Enviada em: 07/12/2007  
Para: Anastácio Ramos; Edson Santos  
Assunto: Parabéns!  
Anastacio / Edson,  
Voces acabaram de fazer historia no mercado de capitais brasileiro! O 
maior IPO, reprecificado e colocado no topo da nova faixa, com 
exercicio de hot issue, mais de 450 contas e mais de 10x 
oversubscribed.  
Muito deste sucesso tem a ver com a performance de vocês no 
roadshow. Estão realmente de parabéns!  
Foi acima de tudo um prazer trabalhar com vocês durante todo este 
processo. Sou testemunha de como voces conseguiram alem de tudo 
sempre manter o animo (e o bom humor!!).  
Parabéns de novo e boa sorte nessa nova fase. Afinal, esse é só o 
primeiro KM da maratona!!!  
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Abraços,  
Marcelo  
PS: nao esquecam do meu exemplar do diário do roadshow!!!  
 
De: edson.santos@redecard.com.br  
Enviada em: 12/07  
Para: Marcelo G. Lopo Lima; Avramos@redecard.com.br  
Assunto: Res. Parabéns!  
Marcelo,  
Desde o início dos trabalhos você sempre se mostrou confiante no deal e 
sempre nos ajudou. Nos ensinou e mostrou o melhor caminho. Fez as 
melhores críticas e reconheceu prontamente os nossos esforços.  
Muito obrigado por toda ajuda. Seus comentários farão parte do diário. A 
propósito, você poderia escrever aquela passagem em Londres. Acho que foi 
a última reunião. Eu usei o exemplo de uma árvore, lembra??  
Abraços,  
Edson  
 
De: "Marcelo G. Lopo Lima" [MLLima@itaubba.com.br]  
Enviada em: 12/07  
Para: Avramos; Edson Santos  
Assunto: Res: Res: Parabéns!  
Lembro sim... "Nojento!!"  
Ao ser questionado sobre as barreiras de entrada do negócio, você 
disse que a Redecard é como uma arvore centenária, grande, 
robusta, imponente, todos a apreciam, mas ela não pode ser criada 
do dia para a noite, leva um bom tempo para ser desenvolvida!  
Um grande abraço,  
Marcelo 
 
... 
 
 
É isso aí.......abraços. 
Edson Santos 
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