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De cara nova, XP atrai gestor tradicional
Estratégia Casas como Gávea, Icatu e GAP adaptaram seus
produtos à rede de distribuição dos agentes autônomos.
De cara nova, XP atrai gestor tradicional.
Ana Paula Ragazzi Do Rio
Há 11 anos a XP Investimentos surgiu a partir do encontro de dois
jovens agentes autônomos. O carioca Guilherme Benchimol e o gaúcho
Marcelo Maisonave, ambos com 36 anos hoje, começaram a XP após se
conhecerem enquanto trabalhavam em uma corretora em Porto Alegre.
Não vieram da turma financeira brasileira, concentrada em profissionais
do Rio e de São Paulo. Mas, de um ano para cá, a XP mudou aos olhos
do mercado.

O'Grady (à esq.) e time da
XP Gestão, um dos nomes que a
empresa conseguiu trazer
para os seus quadros.

Depois de anos sendo alvo de críticas, em particular de corretoras, passou a atrair executivos de mercado para
seus quadros e a ter grandes casas como parceiras, caso da Gávea, Icatu e GAP.
Paulo Gouvea, que coordenou o departamento de mercado de capitais da EBX, assumiu uma espécie de área de
banco de investimento da XP. Mês passado, Patrick O'Grady, ex-Pactual e Pollux, foi para a diretoria da XP
Gestão de Recursos. Antes dele, Rodrigo Machado, especialista em produtos imobiliários, foi para a XP Realty.
A XP sempre apostou em talentos internos e cresceu de dentro para fora. Mas chegou a hora de buscar pessoas
novas, com outras competências para fortalecer a nossa estrutura, diz Benchimol.
De começo, a casa incomodou as corretoras. Despontou com um modelo de educação ao investidor e inovou ao
conquistar clientes - e hoje a educação financeira é adotada por todas no mercado. E, quando transformou-se
em corretora, nasceu em uma época em essas instituições já precisavam viabilizar-se como negócio. Não viveu
os tempos em que as bolsas subsidiavam as estruturas.
As críticas iam desde a prática de cadastrar os participantes dos cursos que oferecia, até a de incitar as pessoas
a negociarem muito durante o pregão, baseados em análises gráficas.
Com um novo perfil, adotado há pouco mais de dois anos, em que não foca apenas as ações, mas um leque de
produtos financeiros, atuando como um shopping, a percepção mudou: as gestoras estão empolgadas com o
canal de distribuição XP.
Benchimol destaca que o negócio de corretoras trabalhando só com ações mostrou-se inviável. A instabilidade
das receitas é muito grande, em função da volatilidade da bolsa, que atrai e também afasta investidores. Além
disso, teria de competir com outras 80 corretoras. A oportunidade, agora, é de distribuir produtos financeiros,
diz Benchimol, onde, segundo ele, há espaço para outros players.
A intenção da XP é receber ligações dos clientes não apenas quando uma ação sobe ou desce, diz, mas quando
eles desejarem fazer um planejamento financeiro - vender ou comprar uma casa, pensar na aposentadoria. Para
tanto, formou um exército de agentes autônomos, que conforme seus dirigentes defendem, é a única forma de
ter capilaridade no Brasil.
A batizada Tropa de Elite XP foi formada em julho passado, pelo comandante do Bope, Paulo Storani. Foi ele
que, contando os casos e a filosofia da polícia de elite do Rio de Janeiro, encerrou um evento da XP que reuniu
em um hotel em Angra dos Reis (RJ) cerca de mil agentes autônomos, 38 expositores e 700 funcionários.
Durante três dias houve debates sobre o cenário atual para investimentos com a queda dos juros no Brasil.
O evento conseguiu atrair nomes de peso. Persio Arida, sócio do BTG Pactual, ilustrou a grande transformação
que se aproxima da indústria financeira. Edemir Pinto, principal executivo da BM&FBovespa, disse que vê o
agente autônomo como a principal alavanca de crescimento para a bolsa. E Mark Collier, ex CEO da americana
Charles Schwab, chamou a atenção para o fato de que, entre os que apoiavam o evento da XP expondo seus
produtos, estarem Goldman Sachs, BNP Paribas, J.P. Morgan e BlackRock. Estão aqui porque sabem como essa

história termina, disse, reforçando que o Brasil está em momento de mudanças na forma de investir semelhante
ao americano de alguns anos. Foi a Charles Schwab que inspirou o modelo de distribuição da XP.
No anos 80, por meio de consultores financeiros espalhados pelos Estados Unidos, a corretora deslocou os
recursos da população americana dos bancos para as distribuidoras. Na década de 80, assim como hoje no
Brasil, a maioria dos americanos, 80%, investia por meio de bancos de varejo, explicaram os executivos da XP
no evento. Hoje essa fatia caiu para 8% - 60% estão com corretoras e assessores independentes e a fatia
restante em bancos de investimento. A intenção da XP é replicar o movimento por aqui.
Algumas gestoras tradicionais como Gávea, Icatu e GAP, que historicamente focam os grandes investidores, já
adequaram seus produtos para atender ao varejo na plataforma da XP.
As parcerias com o mercado não significam que as críticas cessaram. Para começar, há quem acredite que a XP
deveria selecionar melhor os produtos que têm em sua plataforma. Além disso, a necessidade de atrair
profissionais do mercado também teria surgido porque, quando começou a interagir com as grandes gestoras
independentes, elas questionavam a capacidade do time da XP de entender e analisar os produtos que vão para
a plataforma.
A qualidade profissional das pessoas, tantos os que trabalham internamente, quanto os assessores que correm
atrás dos clientes pelo Brasil, reconhece Benchimol, é o maior risco do negócio.

