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A XP Investimentos bate recordes de ativos sob custódia e de capta ção, prepara o lançamento de um banco e projeta se transformar na 
maior casa de investimentos do Brasil em cinco anos. Para que isso acon teça, terá de superar as maiores instituições financeiras e seu novo sócio, o Itaú

2

31



Márcio Kroehn

1. carlos ferreira, 
head de renda variável 

2. julio capua, 
cfo

3. daniel lemos, 
coo e head de produtos 

4. guilherme 
benchimol, 
fundador e ceo 

5. gabriel leal, 
head comercial e de 
relacionamento com 
clientes 

6. fernando 
vasconcellos,
head de marketingd e  m o t i vo s  pa r a  s o r r i r

bilhões100
A XP Investimentos bate recordes de ativos sob custódia e de capta ção, prepara o lançamento de um banco e projeta se transformar na 

maior casa de investimentos do Brasil em cinco anos. Para que isso acon teça, terá de superar as maiores instituições financeiras e seu novo sócio, o Itaú

fo
to

: G
A

BR
IE

L 
R

EI
S

4

5

6



foto: fELIPE GABRIEL E dIvuLGAçãoDinheiro 23/08/201736

capa

Há sete anos, a companhia tinha um cen-
tésimo desse valor. No final deste ano, a 
projeção indica que a XP chegará a R$ 
130 bilhões, um volume possível pelos 
recordes mensais de captação. Em agos-
to, a casa deve atrair R$ 5 bilhões de 
novos recursos. “O que a gente tinha sob 
custódia em todo o ano de 2010 a gente 
capta, agora, em poucos dias”, diz 
Benchimol (leia entrevista à pág. 40).

Tanto apetite por recordes tem uma 
justificativa. Em cinco anos, a XP quer se 
tornar a maior casa de investimentos do 
Brasil, superando Banco do Brasil, Itaú e 
Bradesco. Esses três principais bancos 
comerciais do País concentram mais da 
metade dos R$ 3,3 trilhões em investi-
mentos de cerca de 30 milhões de brasi-
leiros. Para superar esses bancões, a XP 
terá de multiplicar por, pelo menos, nove 
vezes o seu volume atual sob custódia. 
Para alcançar os R$ 900 bilhões, 
Benchimol acredita em dois pilares: qua-
lidade na prestação de serviço e oferta de 
bons produtos. O primeiro ponto é seu 
exército de agentes autônomos de inves-

N
timento, que são os especialistas respon-
sáveis por convencer uma pessoa comum 
a trocar o tradicional relacionamento 
com o banco pela XP. “Não é criar merca-
do, é convencê-lo de que investir com a 
gente é incomparavelmente melhor do 
que em qualquer outro banco comercial 
do Brasil”, diz Benchimol. Na visão da 
empresa, os investimentos precisam ser 
tratados como a saúde: um especialista é 
muito mais preciso que um clínico geral. 
Há cinco anos, a XP tinha pouco mais de 
880 agentes autônomos, número que está 
próximo de 2,4 mil. Daqui a três anos, o 
objetivo é ter 10 mil. Cabe a esses “solda-
dos” mostrar que um fundo com caracte-
rísticas idênticas na XP e num grande 
banco, por exemplo, tem retornos distin-
tos. Ainda há centenas de fundos DI que 
cobram taxas de administração perto de 
3% ao ano. A XP tem um produto com 
características semelhantes a 0,3%. 
“sempre tivemos metas audaciosas por 

acreditar que existe uma oportunidade 

muito grande no brasil de oferecer um 

serviço diferente para investimentos”, 

No próximo dia 30 de agosto, 
Guilherme Benchimol, fundador 
e CEO da XP Investimentos, 
estará em Chamonix, nos Alpes 
franceses, para dar início a uma 
longa jornada de 120 quilôme-
tros. Ele terá até 34 horas para 
cumprir o percurso e vencer uma 
elevação aproximada de 7,2 mil 
metros de altitude. Se conseguir 
completar a Ultra-Trail du Mont-
Blanc, Benchimol terá superado 
a barreira centenária pela segun-
da vez em poucos dias. A primei-
ra, alcançada no dia 15, não foi 
um feito exclusivo do ultramara-
tonista, embora a escalada tam-
bém tenha sido íngreme. A 
empresa independente de inves-
timentos, criada por ele em 2001, 
numa pequena sala de Porto 
Alegre, bateu a marca de R$ 100 
bilhões sob custódia em ações, 
fundos, seguros, previdência, 
renda fixa, tesouro direto e 
investimentos no exterior. 

onde tudo começou: no InícIo, A XP oferecIA cursos PArA quem se InteressAvA em 
APrender A InvestIr nA bolsA de vAlores. só em 2007 A emPresA se tornou umA corretorA
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afirma Gabriel Leal, head comercial e de 
relacionamento com cliente do Grupo XP.  
A solução foi ofertar fundos de terceiros. 
“Até pouco tempo atrás, os bancos rejeita-
vam conceitos como assessoria de inves-
timentos ou plataforma aberta. Hoje, o 
jogo virou”, complementa Fernando 
Vasconcellos, head de marketing. 

O segundo pilar de Benchimol é a 
oferta de produtos. Sua prateleira tem 
mais de 25 emissores de renda fixa e ofe-
rece mais de 400 fundos de investimento, 
como os da Verde Asset, Adam Capital, 
Garde Asset e AZ Quest (os fundos são 
responsáveis por metade da captação da 
XP). A Verde Asset Management, por 
exemplo, do badalado gestor Luis 
Stuhlberger, detém R$ 32 bilhões sob ges-
tão e não é acessível a todo tipo de investi-
dor, por exigir um valor alto para aplica-
ção. Em abril, a XP passou a distribuir um 
desses fundos, com tíquete de R$ 50 mil. 
“A XP tem sido mais rápida e aproveitado 
as oportunidades de mercado, como as 
debêntures de infraestrutura, em 2012, e a 
oferta de CDB”, diz Daniel Lemos, Chief 
Operating Officer e head de produtos do 
Grupo XP. “Cada vez tem mais concorrên-
cia e a velocidade de acompanhar o nosso 
movimento tende a diminuir.” 

Dentro dessa oferta de plataforma 
aberta, cabe até um banco. É isso o que 

novo 
sócio:

“A empresa está três anos à frente da 
concorrência. Ela vai tirar todos os bancos 
da zona de conforto, como tirou o itaú” 
Roberto Setubal, co-presidente do conselho do itaú

eles querem mostrar ao mercado, assim 
que o Banco Central emitir a autorização 
para o funcionamento do Banco XP. O 
processo está em análise há mais de um 
ano pela autoridade monetária e a 
expectativa é que consiga entrar em ati-
vidade no primeiro semestre de 2018. A 
diferença do banco da XP é que ele será 
uma marca ao lado das outras e não a 
principal atividade. Como será isso? Um 
cliente poderá fazer todos os tipos de 

operações financeiras com a XP, mas a 
conta corrente, o cartão de crédito e o 
financiamento não serão as principais. O 
modelo é inspirado na gigante america-
na Charles Schwab, criada no início da 
década de 1970, em São Francisco, como 
uma corretora de valores. A Schwab, que 
hoje tem US$ 3,1 trilhões sob custódia, 
mexeu com a estabilidade de tradicio-
nais casas, como o Merrill Lynch, ao cor-
tar drasticamente as taxas dos investido-
res. Ao longo do tempo, foi uma das pio-
neiras na negociação online de ações e 
ampliou a oferta de aplicações aos clien-
tes, como fundos de investimento e títu-
los do Tesouro dos Estados Unidos. 
Assim como a XP quer oferecer produtos 
bancários, a Schwab tem essa possibili-
dade entre seus serviços, num total de 
1,2 milhão de contas. Mas o modelo ame-
ricano foi colocado à prova quando a 
Schwab saiu às compras após o estouro 
da bolha da internet, em 2000, e adqui-
riu o private bank US Trust e o banco de 
investimentos Soudview. A diversifica-
ção afastou a empresa daquilo que a dife-
renciou do mercado.

A XP quase caiu nessa mesma tenta-
ção. No início do ano passado, quando o 
Citigroup anunciou a intenção de vender 
a operação de varejo do Citi no Brasil, a 
XP apareceu como um potencial interes-



tigação da Polícia Federal, do Ministério 
Público Federal e do Banco Central.

Recém-formado em economia pela 
Universidade Federal do Rio de Janeiro, 
Benchimol passou a fazer parte do time da 
corretora Investishop. Sua missão era 
vender uma plataforma virtual de nego-

ciação de ações, num 
momento de crescente 
interesse pela tecnolo-
gia. Mas o projeto não 
deu certo e ele foi 
demitido. Benchimol 
se mudou para uma 
corretora gaúcha, mas 
o projeto não vingou. 
Em Porto Alegre, 
conheceu Marcelo 
Maisonnave, com 
quem criou a própria 
empresa de investi-
mentos, que chama-
ram de XPTO, por 
total falta de criativi-
dade – com o tempo, 
decidiram cortar pela 
metade a marca. Além 
dos dois sócios, eles 
tinham dois estagiá-
rios. Um deles, porém, 
decidiu trocar a star-
tup pela segurança do 
salário do JP Morgan. 
Para não perder meta-
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sado. O mercado comenta que a avaliação 
da XP foi muito séria, inclusive envolven-
do seus investidores estrangeiros, que 
poderiam fazer o aporte de capital. Mas, 
além da entrada de competidores como 
Santander e Itaú (que arrematou o banco 
por R$ 710 milhões), os sócios da XP ava-
liaram que não queriam ser vistos nem 
como banqueiros nem como vorazes 
compradores de um ativo pouco estraté-
gico. “O Guilherme tem uma obsessão por 
novos projetos, por tentar e errar”, diz um 
ex-sócio, que deixou a empresa em 2012. 
“Mas uma de suas características é come-
çar pequeno e não perder o controle.”

durante um ano e meio, benchimol 

viveu um dos poucos momentos em que 

ele se tornou um passageiro da agonia. 

um fantasma passou a ameaçá-lo após 

a Xp ter sido vítima de roubo de infor-

mações confidenciais. uma quadrilha 

montou um email falso para capturar a 

senha de acesso à plataforma da empre-

sa. Um funcionário não 
se deu conta do golpe, 
colocou seus dados e os 
bandidos conseguiram 
29 mil dados de clien-
tes. Com isso, passaram 
a chantagear 
Benchimol, que se recu-
sou a pagar R$ 22 
milhões em bitcoins 
(moeda virtual que não 
deixa rastros) para se 
ver livre dessa ameaça. 
O episódio é tratado 
com muito cuidado 
internamente, pois o 
erro poderia ter custado 
caro. Ele serviu para 
aumentar os níveis de 
segurança de acesso ao 
sistema. Hoje, todos 
têm um token de aces-
so. A XP não comenta o 
assunto, apenas infor-
ma que todos os deta-
lhes foram enviados às 
autoridades para inves-

de da equipe, os sócios decidiram ofere-
cer 10% de participação a Ana Clara 
Sucolotti. A XP só conseguiu sobreviver 
graças à adoção do modelo de partnership. 
Dessa sociedade, Ana Clara e Guilherme 
engataram um namoro e depois se casa-
ram. Ela já deixou a empresa.

O modelo inicial deu tão certo que se 
transformou na base de tudo o que a XP 
fez dali para frente. Julio Capua, CFO do 
Grupo XP, foi o quarto sócio da empresa. 
Para convencê-lo a entrar para o time, 
ofereceram uma participação no negó-
cio. “Aprendemos desde cedo a dividir 
para crescer, pois sempre acreditamos 
que o nosso sucesso dependeria de pes-
soas”, afirma ele. “Desde o início nos 
inspiramos em alguns modelos bem 
sucedidos de partnership do mercado. 
No começo era uma necessidade, pois 
não tínhamos dinheiro para atrair exe-
cutivos seniores para a empresa.” A XP, 
de fato, não importa em dividir e sente 
que profissionais trabalham melhor 
quando têm algo a perder. Mas para ser 
sócio não basta ter performance. A 
meritocracia tem o mesmo peso que o 
comportamento e a cultura. A XP quer 
um alinhamento horizontal e, interna-
mente, todos afirmam que não querem 
ter como sócio alguém desagradável. 
DINHEIRO conversou com dois ex-fun-
cionários que relativizam essa história. 
“Alguns sócios não têm esse comporta-

painel de controle: o gruPo XP mAntém três mArcAs PArA o InvestIdor que 
quer AcessAr A bolsA de vAlores, A PróPrIA XP, A rIco e A cleAr corretorA (foto)

Grupo Xp
FunDação: 
2001
Funcionários: 

1,2 MiL
Faturamento: 

R$ 2,2 bilhões
ativos sob custóDia: 

R$ 100 bilhões
captação: 

R$ 3,5 bilhões 
(média mensal)

principais marcas: 
Xp investimentos, rico 
e clear corretora

escritórios: 
são paulo (matriz), 
rio de Janeiro, miami, 
nova York, Londres 
e Genebra.
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mento exemplar de dividir e ensinar. 
Há, sim, quem queira atropelar o outro 
para ganhar participação”, afirmou um 
deles. “É como acontece em todo o mer-
cado financeiro.” Hoje, são 32 sócios 
com mais de 0,5% da Holding e mais de 
200 associados com participação acio-
nária, além dos seis sócios majoritários. 

sonho grande  Os planos de sonho 
grande de Benchimol e sua trupe ganha-
ram um atalho no início de maio, 
quando o Itaú anunciou a compra 
de 49,9% da empresa por R$ 5,7 
bilhões, o que elevou o valor de 
mercado para R$ 12 bilhões. A XP 
quadruplicou de tamanho em 12 
meses. Em abril de 2016, a General 
Atlantic, fundo americano de priva-
te equity, já havia feito uma injeção 
de capital na empresa e adquirido a 
participação do fundo inglês Actis. 
A operação, naquele período, avaliou a XP 
em R$ 3 bilhões. Ali, o plano era alcançar 
os grandalhões do mercado financeiro em 
10 anos. “O Itaú é um selo de qualidade, 
que nos agrega uma estrutura sólida e 
consistente”, afirma Benchimol. “Antes 
era preciso explicar que a XP começou em 
2001, em Porto Alegre. Com o Itaú como 
sócio, encurtamos essa história. Fica mais 
simples e mais fácil mostrar credibilidade 

e convencer o cliente que somos uma 
empresa séria.”

A assinatura do contrato com o Itaú 
aconteceu um dia depois de a XP ter pro-
tocolado na Comissão de Valores 
Mobiliários o prospecto para o seu lan-
çamento inicial de ações (IPO, na sigla 
em inglês), na bolsa de valores. O plano 
era acessar o mercado e aumentar a 
governança corporativa, uma exigência 
que clientes mais endinheirados come-

çaram a fazer para acreditar na solidez 
da instituição financeira que vai movi-
mentar seus investimentos. O interes-
sante dessa história é que o IPO e a asso-
ciação com o Itaú caminharam juntos. 
Em janeiro, no início do road show para 
apresentar a XP a investidores, 
Benchimol almoçou com Roberto 
Setubal, na sede do banco. Ali, desenha-
ram uma carta de intenções numa folha 

de papel sulfite. Naquele momento, o 
fundador da XP colocou o Itaú como seu 
Plano A, por tudo o que o banco poderia 
agregar à sua empresa. Mas ele não tinha 
como paralisar o processo do IPO, prin-
cipalmente porque era o único que a 
empresa poderia controlar. Se não vin-
gasse com o Itaú, a XP não atrasaria os 
seus planos. O mercado comenta que 
grandes fundos internacionais, como o 
Temasek, de Singapura; o Texas Pacific 

Group (TPG); o chinês GAC eram 
potenciais interessados em anco-
rar o IPO, termo utilizado no mer-
cado para garantir que a operação 
seja bem-sucedida. O Itaú, porém, 
interrompeu esse processo e for-
malizou o que Benchimol e 
Setubal tinham colocado na folha 
A4 naquele almoço: o Itaú tinha 
interesse na independência da XP 
e nesse novo modelo de negócio 

para os investimentos, enquanto a XP 
ganhava a confiança de um importante 
parceiro, sem abrir mão do controle. “A 
XP é o maior caso de sucesso do empre-
endedorismo dos últimos 30 anos”, afir-
mou Setubal, durante a Expert, um even-
to organizado pela sua nova sócia. “A 
empresa está três anos à frente da con-
corrência. Ela vai tirar todos os bancos da 
zona de conforto, como tirou o Itaú.”

espelho 
meu: A 
corretorA 
schwAb é o 
modelo 
PerseguIdo PelA 
XP. nA décAdA de 
70, A AmerIcAnA 
Inovou no 
mercAdo de 
InvestImentos 
dos euA Ao 
oferecer umA 
AlternAtIvA de 
Produtos e 
tAXAs mAIs 
AcessíveIs

aprendemos desde cedo 
a dividir para crescer, 

pois sempre acreditamos 
que o nosso sucesso 

dependeria de pessoas
Julio Capua, cFo do Grupo XP
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“A XP será a maior empresa  de investimentos do Brasil”
DINHEIRO – Você criou a XP com o dis-
curso de que não era um banco. Agora, 
se associou ao maior banco privado do 
Brasil. O que mudou?
GUILHERME BENCHIMOL – nosso negócio 
segue sendo a antítese de banco. quando se 
pensa num banco comercial no brasil, inde-
pendentemente de qual banco seja, a pro-
posta é investir nos produtos do próprio 
banco. não tem a liberdade de comparar 
com o que o mercado oferece, não tem um 
gerente de banco alinhado em ajudar a 
escolher aquilo que combina com o seu per-
fil. somos a antítese desse processo e isso 
não vai mudar. teve a união com o Itaú e a 
sensação que talvez passe é “pô, você sem-
pre lutou contra eles e agora está se unindo 
a eles”. não. íamos abrir capital para estam-
par mais credibilidade e aumentar a gover-
nança da empresa, porque, cada vez mais, 
estamos atendendo um cliente maior, que 
quer ver uma maior robustez na companhia. 

E por que não abriu o capital? 
Porque, no meio do caminho, apare-

ceu a possibilidade, que, na nossa 
visão, era o melhor dos mun-

dos: o maior banco do País 
nos traz a mesma gover-

nança, sem que a gente 
se exponha ao merca-

do. no caso do Itaú, 
a gente tem o 

maior banco pri-
vado do brasil, 
que tem credi-
bilidade inques-

tionável, entran-
do como sócio, 

sem nenhum tipo 
de governança que 

tire a nossa liberda-
de, porque a compa-

nhia segue nossa. 

O que o Itaú quer de 
vocês?

é complicado eu dar opinião 
por eles, mas eu posso dar 

um pouco da nossa. não 
estamos mudando a nossa 

visão. A XP segue com a capacidade de 
visão dela, a longo prazo, inabalada: compe-
timos contra os bancos. são r$ 3,3 trilhões 
de liquidez no brasil, que estão no Itaú, no 
banco do brasil, no bradesco, no santander. 
Acreditamos que essas pessoas, que inves-
tem nesses lugares, vão investir melhor se 
elas conhecerem a XP. Isso é fato. o Itaú 
segue sendo nosso concorrente. 

O fundador da Amazon, Jeff Bezos, diz 
que chega todo dia na empresa e olha 
aquilo como se fosse o começo, como 
uma startup. Como fazer para que a XP 
não se acomode e continue inovando?
o que move a mim e aos demais sócios da 
empresa é o desafio de poder mostrar que 
a XP será a maior empresa de investimen-
tos do brasil. quando nos associamos ao 
Itaú, vimos uma maneira de encurtar o 
nosso plano de negócios de 10 anos. 
Porque estávamos construindo uma boa 
imagem no mercado, mas uma coisa é tri-
lhar um caminho solitário. íamos chegar lá, 
acreditamos nisso. mas outra coisa é ter o 
Itaú por trás, ratificando que somos uma 
empresa séria, alinhada com o cliente. é 
uma aceleração diferente. Aquele nosso 
plano de fazer a XP virar a maior empresa 
de investimentos do brasil em 10 anos 
virou um plano de cinco anos.

Em cinco anos a XP se torna a maior?
em 2022. sei que pode aparentar uma falta 
de modéstia, mas essa coisa de sonho 
grande, a gente aprendeu a fazer isso aqui 
antes do lemann (Jorge Paulo, sócio de 
empresas como Ab-Inbev e Kraft-heinz) 
abordar isso com tanta frequência.   

Por que você diz isso? 
em 2002, a empresa era formada por mim, 
um sócio, o marcelo maisonnave, e dois 
estagiários, em Porto Alegre. Para você ter 
uma ideia, na época, não conseguimos con-
vencer um estagiário a ficar conosco. ele 
gostava do trabalho, mas preferiu trabalhar 
no JP morgan, com carteira assinada. A 
empresa, que era formada por quatro pes-
soas, ficou com três. Perdemos uma força 
importante. seis meses depois, a estagiária 

Guilherme Benchimol, fundador e 
presidente da XP Investimentos, 
concedeu essa entrevista à 
dInheIro, na tarde de terça-feira 15, 
na sede do grupo, em são Paulo

Por Carlos Sambrana e Márcio Kroehn

Dinheiro 23/08/201740 foto: GABRIEL REIS
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“A XP será a maior empresa  de investimentos do Brasil”
ia se formar e, se ela saísse, era o fim para 
nós. convencemos ela a virar sócia, com 
10% da empresa, com o discurso de que 
seríamos a maior corretora do brasil. ela 
confiou e em 2008 viramos a maior corre-
tora independente do brasil. Ali aprende-
mos a sonhar grande. botamos na cabeça 
um plano, que, por mais que parecesse 
ousado, tinha uma ponte.

Qual é a taxa de crescimento nesses 
últimos anos?
este ano vamos faturar r$ 2,2 bilhões. em 
2001, eram r$ 50 mil. no começo de janeiro 
de 2010, tínhamos 30 mil clientes e cerca de 
r$ 1 bilhão em custódia. Até 
esse período, éramos uma cor-
retora tradicional, que ajudava 
a pessoa física a investir em 
ações com um modelo comer-
cial diferente, de ensinar as 
pessoas a pensar o mercado 
diferente. não era uma casa de 
investimentos. viramos essa 
chavezinha na crise de 
2008/2009, que nos obrigou a 
tentar ver o que tinha dado certo no mundo. 

O que vocês enxergaram?
A americana schwab nos inspirou. vimos 
que montar um modelo que servisse de con-
traponto ao banco comercial era algo coe-
rente naquele tempo. em 2010, a XP não era 
uma casa que estimulava a pessoa a investir 
a poupança com a gente. era uma casa de 
risco, era uma corretora de valores. essa era 
a foto há sete anos. hoje é bem diferente. 
ontem (na segunda-feira, 14 de agosto), 
atingimos r$ 100 bilhões sob custódia. no 
mês de agosto, devemos bater o recorde de 
dinheiro líquido que vai entrar na empresa. 
vai ultrapassar, ao que tudo indica, r$ 5 
bilhões captados no mês. em janeiro de 
2014, a gente tinha r$ 14 bilhões em ativos. 
ou seja, há 3 anos e meio atrás. vamos ter-
minar este ano com r$ 130 bilhões. 

A XP vai virar um banco?
não é virar um banco. A XP vai ter um banco 
como produto. vamos continuar sendo sem-
pre uma empresa de investimentos. o banco 

é um produto desse conceito. você vai ser 
nosso cliente provavelmente não porque 
temos um banco competente, mas porque 
somos uma empresa que te ajuda a investir 
melhor. dentro desse conceito, vamos ofere-
cer facilidades que tornam a sua vida como 
investidor mais fácil.

Quando isso deve acontecer?
está no processo final, há mais de ano, com 
o pedido protocolado no banco central. 
Acreditamos que no primeiro semestre de 
2018 o banco XP estará funcionando. A prin-
cípio, é banco XP. mas o banco não será a 
cara da empresa. somos XP Investimentos, 

clear corretora e rico Investimentos e, aqui 
embaixo, tem uma caixinha chamada banco. 
se o cliente dessas três marcas quiser usar 
o banco, no começo como crédito, ou seja, 
um crédito muito barato, muito acessível, 
que utilize o colateral pelo qual você investe 
com a gente como garantia, ele vai ter. 

Qual é o limite para a XP?
somos empreendedores e vamos come-
çando aos pouquinhos e vamos subindo o 
nível. minha visão de longo prazo é fazer o 
que a schwab fez. ela é a maior empresa 
de investimentos do mundo. e também é 
um banco. se você quiser, tem cartão de 
crédito, conta corrente e a sua vida toda é 
ali dentro. o sonho é poder oferecer algo 
que seja completo. 

Qual é a sua opinião sobre os rumos 
políticos do País. Isso está interferindo 
nos seus negócios?
obviamente que o brasil vive uma crise polí-
tica bastante intensa e só vai conseguir sair 
dela, de verdade, nas eleições do ano que 

vem. mas tivemos boas evoluções nesse 
último ano. viramos um país mais sério, 
tanto do ponto de vista do combate à cor-
rupção como do da seriedade política. As 
estatais estão muito mais bem organizadas, 
tem muito menos interferência pública, tem 
o teto de gastos, tem a reforma da 
Previdência, que está bem encaminhada, 
tem a reforma trabalhista. Algumas iniciati-
vas foram bastante importantes nesses últi-
mos meses. mas ainda não tem um presi-
dente que seja consenso. mas o ambiente 
no brasil está mais liberal. não acredito que 
o país voltará a ter uma gestão de esquerda. 
Acredito em uma mais centro-direita, nos 

próximos anos.

Qual modelo de gestão que 
você admira?
estou bastante impressionado 
com a gestão pública em são 
Paulo. sou carioca e moro no 
rio de Janeiro ainda. são Paulo 
é quase uma nova York, em 
comparação ao rio. Aqui eu 
me sinto num lugar diferente. 

Adoro entrar no táxi e perguntar o que o 
motorista está sentindo. As pessoas estão 
orgulhosas de serem de são Paulo, hoje em 
dia. não sinto isso no rio de Janeiro. 

A crise econômica não chegou na XP?
Para nós não tem crise porque não temos 
de criar mercado. existem r$ 3,15 trilhões 
com os bancos. só preciso convencer o 
cliente que ele vai investir melhor com a 
gente, vai pagar menos. Aqui, a taxa é zero, 
os produtos são mais competitivos e tem 
alguém preocupado em ajudá-lo a investir 
melhor. o cliente está aí, só preciso chegar 
nele com campanha de comunicação, 
mais assessores externos, mais qualidade. 
hoje tem fundos extremamente caros. 
existem fundos dI no brasil que cobram 
3,9% ao ano de taxa de administração. 
com o cdI a 9,25% é um exagero. o 
mesmo fundo na XP é 0,3% ao ano. não é 
difícil chegar nesse cara e mostrar que o 
produto tem o mesmo risco e ele paga 
muito menos. é só transformar o mercado, 
não é criar. então não tem crise.

“Acreditamos que no primeiro 
semestre de 2018 o Banco XP 

estará funcionando”


