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1. INTRODUÇÃO 

Ao longo deste capítulo, os autores buscarão expor os pensamentos que os levaram a 

abordar o tema escolhido para esse projeto de graduação - a relevância enxergada, os 

objetivos gerais e específicos que pretende-se alcançar, a estrutura do trabalho, a metodologia 

utilizada e as limitações enfrentadas ao longo de sua realização. 

 

1.1. RELEVÂNCIA DO TEMA 

Cada país, tendo em vista sua história, sua cultura e sua geografia, traça um caminho 

diferente na busca pelo desenvolvimento socioeconômico. No Brasil, são enfrentados alguns 

problemas relevantes que incitam muitas dúvidas a respeito do futuro, como educação de 

baixa qualidade, desigualdade social, concentração de renda, parte relevante da população 

vivendo abaixo da linha da extrema pobreza, dificuldades para empreender, instabilidade 

política e fiscal, má gestão pública e corrupção. 

No entanto, o país reserva um grande potencial de crescimento, que pode ser atingido 

através de reformas estruturais, políticas públicas de qualidade e governos mais estáveis. 

Attílio (2016) afirma que o sistema financeiro é um canal através do qual os países podem 

recrudescer o crescimento econômico - se usado de forma eficiente, pode potencializar o 

Produto Interno Bruto (PIB) das economias. O ramo mais importante do Sistema Financeiro 

Nacional lida diretamente com 4 tipos de mercado, conforme será desenvolvido mais à frente: 

mercado monetário, mercado de crédito, mercado de capitais e mercado de câmbio. O 

mercado de capitais emerge como um componente de grande relevância nesse contexto: dá 

liquidez e viabiliza a capitalização das principais empresas do país e, consequentemente, 

reflete seu desenvolvimento e progresso. 

Para que tais mercados, com destaque ao de capitais, sejam explorados por parcela 

crescente da população, primeiramente é preciso que haja recursos: no Brasil, mais da metade 

da população não investe por falta de condições financeiras1. Esse fator está intimamente 

ligado ao desenvolvimento econômico do país, uma vez que este se dá através de maior 

produtividade, reduzindo os índices de desemprego e melhorando as condições financeiras 

da população. Entretanto, há outro fator que influencia tanto a capacidade de poupar, quanto 

 
1 Disponível em https://www.anbima.com.br/pt_br/noticias/maioria-dos-brasileiros-quer-investir-mas-diz-que-

nao-consegue-por-falta-de-dinheiro.htm, acesso em 22/08/2020. 

https://www.anbima.com.br/pt_br/noticias/maioria-dos-brasileiros-quer-investir-mas-diz-que-nao-consegue-por-falta-de-dinheiro.htm
https://www.anbima.com.br/pt_br/noticias/maioria-dos-brasileiros-quer-investir-mas-diz-que-nao-consegue-por-falta-de-dinheiro.htm
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a atitude de investir: a educação financeira. A Organização para Cooperação e 

Desenvolvimento Econômico (OCDE) define educação financeira como "o processo pelo 

qual consumidores/investidores financeiros aprimoram sua compreensão sobre produtos, 

conceitos e riscos financeiros e, por meio de informação, instrução e/ou aconselhamento 

objetivo, desenvolvem as habilidades e a confiança para se tornarem mais conscientes de 

riscos e oportunidades financeiras, a fazer escolhas informadas, a saber onde buscar ajuda, e 

a tomar outras medidas efetivas para melhorar seu bem estar financeiro"2. 

O Brasil ainda tem um longo caminho a percorrer no que tange o desenvolvimento 

desses dois fatores. Entretanto, a evolução do mercado de capitais observada nos últimos 

anos, combinada à ascensão da tecnologia e dos meios de comunicação, têm sido 

responsáveis por diminuir a distância entre a população e a educação financeira. Por enxergar 

alto valor nessa aproximação, e tê-la como relevante para um crescimento econômico cada 

vez mais sustentado, nos níveis individual e social, os autores optaram por utilizar o presente 

projeto como um meio de estudo da empresa brasileira que atualmente promove grandes e 

disruptivas mudanças nesse ambiente: a XP Investimentos. 

Ainda segundo Attílio (2016), “em um mundo que sofre rápidas modificações, as 

instituições devem ser modeladas de forma a incorporar as características contemporâneas”. 

A cultura da XP Investimentos está intimamente ligada a essa ideia: é uma empresa que está 

em constante movimento, buscando inovar e se manter altamente competitiva para alcançar 

seu propósito de transformar o mercado financeiro brasileiro para melhorar a vida das 

pessoas, mudando a cultura de investimentos no país. Portanto, ao longo dos capítulos 

seguintes, serão abordados os fatores considerados relevantes para o entendimento do 

contexto em que a empresa se insere, e serão expostos em detalhes os pilares que a sustentam, 

sua história, seu modelo de negócios e seu posicionamento competitivo, buscando entender 

se o seu atual valor de mercado –  entre os dez maiores do país – se justifica. 

 

1.2. OBJETIVOS 

O presente projeto almeja, como objetivo geral, desenvolver um estudo de caso sobre 

a empresa XP Investimentos e seu modelo de negócios vanguardista baseado em uma 

 
2 Disponível em https://www.oecd.org/daf/fin/financial-

education/[PT]%20Recomenda%C3%A7%C3%A3o%20Princ%C3%ADpios%20de%20Educa%C3%A7%C

3%A3o%20Financeira%202005%20.pdf, acesso em 22/08/2020. 

https://www.oecd.org/daf/fin/financial-education/%5bPT%5d%20Recomenda%C3%A7%C3%A3o%20Princ%C3%ADpios%20de%20Educa%C3%A7%C3%A3o%20Financeira%202005%20.pdf
https://www.oecd.org/daf/fin/financial-education/%5bPT%5d%20Recomenda%C3%A7%C3%A3o%20Princ%C3%ADpios%20de%20Educa%C3%A7%C3%A3o%20Financeira%202005%20.pdf
https://www.oecd.org/daf/fin/financial-education/%5bPT%5d%20Recomenda%C3%A7%C3%A3o%20Princ%C3%ADpios%20de%20Educa%C3%A7%C3%A3o%20Financeira%202005%20.pdf
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plataforma aberta de investimentos que provocou grande disrupção no, até então, 

concentrado e pouco acessado mercado de capitais brasileiro. 

Os autores entendem que para que o objetivo geral seja plenamente satisfeito é 

necessário que, de antemão, se conheça o mercado de capitais brasileiro. Assim, o objetivo 

secundário passa pela evolução histórica dessa indústria a nível nacional, bem como pelas 

motivações socioeconômicas que justificam sua construção até hoje. Essa compreensão 

engloba ainda o entendimento das interações entre os diferentes componentes de mercado e 

as idiossincrasias no perfil de produtos dos distintos segmentos de investidores. Com isso, o 

projeto visa construir uma análise detalhada sobre o que a XP Investimentos representa para 

o mercado de capitais atualmente, quais são os valores entregues à sociedade e aos seus 

acionistas, quais diferenciais tornaram sua entrada no mercado tão disruptiva e, por fim, 

elaborar um valuation de acordo com o modelo fundamentalista, com o objetivo de verificar 

se o legado e o valor gerado para sociedade justificam o fato de a XP Investimentos ser uma 

das dez empresas mais valiosas do Brasil. 

 

1.3. ESTRUTURA DO TRABALHO 

A estrutura do presente trabalho busca traçar e trilhar uma sequência lógica de 

assuntos que ao fim convirjam para uma análise econômico-financeira da empresa estudada. 

Após este capítulo inicial, através do qual justifica-se e explica-se o propósito do tema 

abordado, no capítulo 2 é realizada uma contextualização do mercado de capitais: 

inicialmente, os autores expõem a estrutura de mercado, as classes e os principais agentes 

atuantes, para, em seguida, enumerar e caracterizar os produtos de investimento existentes. 

Já no capítulo 3, é realizada uma análise da indústria de distribuição brasileira: no 

primeiro momento, são aprofundados e estudados os fatores considerados relevantes e 

essenciais para a construção do mercado de capitais como é hoje. Depois, é discutido o 

momento atual do mercado de distribuição - o que o fomenta e caracteriza. Por fim, são 

expostas as categorizações normalmente usadas no mercado financeiro para segregação dos 

tipos de clientes, e quais dos produtos financeiros explicitados anteriormente são mais 

negociados por cada um deles. 

Em seguida, no capítulo 4, após contextualização e discussão dos pontos 

considerados mais relevantes para o estudo do setor na qual a empresa se situa, inicia-se de 
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fato o estudo de caso. A história da XP Investimentos é apresentada, assim como seu modelo 

de negócios, em detalhes, seus principais competidores e suas características, a oportunidade 

de ganho de market share que a empresa possui e todas as novas vertentes nas quais ainda 

pode iniciar sua atuação. 

No 5º capítulo, busca-se converter todo o conteúdo analisado ao longo do trabalho 

em uma análise financeira: são expostos e discutidos os resultados financeiros recentes da 

companhia – entre 2016 e o 1º semestre de 2020, estabelecidas premissas que serão utilizadas 

mais à frente, apresentando o referencial teórico que embasará os cálculos e, por fim, são 

feitas projeções de cada uma das entradas e saídas de caixa da empresa pelos próximos 10 

anos, e trazidas a valor presente, para obtenção de um valor considerado o justo por ação da 

companhia, para então compará-lo ao preço de mercado e aferir se a empresa está 

sobrevalorizada ou subvalorizada atualmente. Por fim, no 6º capítulo, são feitas as 

considerações finais do trabalho para, em seguida, serem apresentadas as referências 

bibliográficas. 

 

1.4. METODOLOGIA 

Ao longo deste projeto, será realizada uma pesquisa exploratória buscando 

proporcionar às componentes qualitativas e quantitativas igual relevância. Para a parcela 

qualitativa, serão realizadas análises bibliográficas de autores que abordam temas 

macroeconômicos, estrutura dos sistema e mercado financeiro, concentração bancária, 

análise fundamentalista e valoração de empresas e história da empresa estudada. Além disso, 

serão utilizados relatórios financeiros de bancos de investimentos, corretoras e gestoras de 

recursos, assim como os formulários informativos que a própria empresa estudada tem 

obrigação de fornecer ao público geral, por ter seu capital aberto em bolsa de valores. 

No que tange a parcela quantitativa, serão utilizados dados fornecidos pelas 

associações e entidades reguladoras dos mercados financeiro e de capitais e de seguradoras, 

dados financeiros fornecidos pela própria empresa - Demonstrativo de Resultado do 

Exercício histórico, Balanço Patrimonial e outros números relevantes, dados demográficos, 

fornecidos pelo instituto nacional responsável e outros dados coletados em fontes 

pontualmente usadas. 
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Em posse de todas as informações mencionadas, serão realizadas análises 

aprofundadas, com o objetivo de expôr relações de causalidade entre os fatores, justificativas 

e consequências, sempre associando os dados quantitativos à conclusões qualitativas. 

 

1.5. LIMITES 

O presente projeto se limitará ao estudo de determinados eventos ocorridos no 

mercado de capitais brasileiro (não havendo aprofundamento nos demais mercados) e à 

análise de uma empresa de alta importância nesse contexto. Além disso, o foco principal será 

a indústria de distribuição de produtos de investimento, e todos os fatores estruturantes e 

atuais considerados relevantes para o seu entendimento, não sendo estudadas as demais 

indústrias atuantes nesse mesmo mercado. 

O estudo de caso realizado será sobre a XP Investimentos, e não se generaliza para 

os seus pares. Também não foi realizado nenhum estudo de caso internacional como 

referência. Serão tratadas as características do negócio, sua construção histórica e seu 

posicionamento atual, informações que ao final serão consideradas ao ser realizado um 

valuation que verifique se o valor de mercado da companhia é coerente. Não serão realizadas 

análises aprofundadas a respeito das premissas macroeconômicas utilizadas para tal. Serão 

utilizados fatos e valores reais com o propósito de fornecer uma visão sistêmica sobre o tema. 
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2. CONTEXTUALIZAÇÃO DO MERCADO DE CAPITAIS 

O mercado financeiro é o ambiente onde compradores e vendedores podem negociar 

os mais diferentes tipos de ativos, como valores mobiliários, câmbio e mercadorias, e é o 

principal ramo do Sistema Financeiro Nacional (SFN). No Brasil, esse mercado possui uma 

estrutura robusta que pode ser dividida em 4 segmentos principais, que, de acordo com o 

autor Assaf Neto (2019), por vezes, se confundem na prática, e possuem como uma espécie 

de moeda de troca a taxa de juros. São esses segmentos: 

Mercado Monetário: é o mercado onde ocorrem as ofertas da moeda nacional e o 

controle da taxa de juros básica do país, e é caracterizado por envolver as operações de curto 

e curtíssimo prazos. O Banco Central do Brasil é a instituição responsável pela execução da 

política monetária: controla a liquidez na economia (através da negociação de títulos 

públicos, papéis comerciais e certificados de depósitos) e a sua taxa de juros básica. 

Mercado de Crédito: é o mercado no qual instituições financeiras e não financeiras 

(basicamente bancos comerciais e sociedades financeiras) prestam serviços de concessão de 

crédito para indivíduos ou instituições, para fins de consumo ou de capital de giro, sendo 

caracterizado pelas operações de curto e médio prazos. 

Mercado de Câmbio: é o mercado no qual ocorrem as trocas de moedas de um país, 

pelas de outros, que se dão principalmente pela necessidade de comércio internacional. O 

Banco Central é o responsável pela fiscalização e controle de tais operações, além do 

permanente aperfeiçoamento da política cambial. 

Mercado de Capitais: o mercado de capitais pode ser considerado o mais relevante 

para o desenvolvimento econômico - assim como para este projeto. É o mercado no qual 

ocorrem as operações entre os agentes superavitários e deficitários de recursos, 

caracterizadas por serem de médio/longo prazos ou prazo indeterminado. São negociados 

principalmente ativos advindos do capital das empresas - ações - e de empréstimos - como 

debêntures e comercial papers: de acordo com o Banco Central do Brasil, é o mercado onde 

as empresas captam recursos, podendo compartilhar ganhos e riscos. 

 

A estrutura do sistema financeiro3 é composta pelos mais diversos agentes: os órgãos 

normativos são responsáveis por determinar as regras e normas que orientam o 

funcionamento do mesmo, os órgãos supervisores garantem que todos os integrantes sigam 

 
3 Disponível em https://www.bcb.gov.br/pre/composicao/composicao.asp?frame=1, acesso em 04/07/2020. 
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tais regras e normas, e os operadores são os intermediários financeiros, responsáveis por 

interligar os agentes participantes. Além disso, se divide entre seguros privados, previdência 

fechada e os mercados de moeda, crédito, capitais e câmbio, conforme pode ser observado 

na Figura 1: 

 

 

Figura 1: Composição e Segmento do Sistema Financeiro Nacional Estudado 

Fonte: Banco Central do Brasil, Adaptada pelos Autores4 

 

O mercado de capitais, ou mercado de valores mobiliários, por sua vez, se divide 

entre o mercado primário (onde ocorre a emissão inicial de um título, sendo o recurso 

 
4 Disponível em https://www.bcb.gov.br/pre/composicao/composicao.asp?frame=1, acesso em 04/07/2020. 

https://www.bcb.gov.br/pre/composicao/composicao.asp?frame=1
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direcionado à empresa ou banco que está fazendo o lançamento do ativo), e o mercado 

secundário (onde tais ativos são negociados entre outros investidores, trazendo liquidez ao 

sistema). Tal estrutura pode ser ilustrada na Figura 2, e seus principais integrantes definidos 

no tópico a seguir: 

 

 

Figura 2: Estrutura do Mercado de Capitais 

Fonte: Elaboração Própria Baseada em Dados da Comissão de Valores Mobiliários (CVM) 

 

Ao longo deste projeto, um dos focos será expor a estrutura e analisar as entidades 

constituintes do mercado de capitais, destacando os principais fatores que historicamente o 

vem caracterizando. 

 

2.1. ESTRUTURA E ENTES DE MERCADO 

 De acordo com a Comissão de Valores Mobiliários (CVM), a estrutura do mercado 

de capitais brasileiro pode ser dividida nas seguintes seções: os emissores, os investidores, 

os intermediários, os administradores de mercado e os demais agentes. 

Os emissores presentes no mercado de capitais são: as companhias abertas, que são 

as empresas que, através de bolsas de valores ou mercados de balcão, disponibilizam valores 

mobiliários e buscam se capitalizar através deles; as companhias fechadas, que são as 

empresas que não têm capital aberto em bolsas de valores, mas podem emitir títulos de dívida 

para financiamento próprio; os fundos de Investimentos, que são formas de investimento em 

que os recursos de diversos investidores são reunidos e geridos por profissionais que, por sua 

vez, investem esses recursos nos mais variados mercados, e que têm suas limitações 

determinadas através de seus regulamentos; os bancos, instituições financeiras públicas ou 

privadas que fornecem serviços financeiros à sociedade, podem ser emissores de títulos de 

dívida utilizados para financiamentos com diferentes objetivos/em diferentes setores; e o 
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governo federal, que pode também emitir títulos para financiar a dívida pública e outras 

atividades governamentais. 

Os investidores são os agentes superavitários, ou seja, os poupadores, que possuem 

um excesso de recursos e buscam obter rendimentos positivos através deles. Eles se dividem 

em: pessoas Físicas – individuais ou clubes de investimentos (reunião de um grupo de 

pessoas físicas); empresas; estrangeiros; investidores institucionais; e outros. Os investidores 

institucionais, por sua vez, são instituições que investem o recurso de terceiros, logo, tendem 

a lidar com volumes financeiros maiores. São alguns exemplos: seguradoras, fundos de 

pensão, bancos, family offices, fundos de investimento, entre outros. 

 Os intermediários, como o nome sugere, conectam investidores e tomadores de 

empréstimos através de operações registradas e regulamentadas. São eles os bancos de 

investimento - de acordo com o Banco Central do Brasil, são instituições financeiras privadas 

que se diferem dos bancos comerciais, mais conhecidos e populares, que têm como 

especialidade operações de participação societária temporária, financiamento da atividade 

produtiva (fornecimento de capital) e administração do recurso de terceiros; as corretoras de 

mercadorias, que são as responsáveis por negociar e registrar as operações de valores 

mobiliários em bolsas de mercadorias e futuros; as corretoras de títulos e valores mobiliários 

(CTVM) e distribuidoras de títulos e valores mobiliários (DTVM) - até 2009, havia 

diferenças entre a atuação desses dois tipos de intermediários, contudo, nesse ano, o Banco 

Central (BACEN) e a Comissão de Valores Mobiliários (CVM), em uma decisão conjunta5, 

permitiram que as DTVM também pudessem exercer as funções até então exclusivas das 

CTVM. É um intermediário de alta importância que acumula diversas funções: compra e 

venda de títulos e valores mobiliários e operações em bolsas de mercadorias e futuros, por 

conta própria ou de terceiros; operações na bolsa de valores; administração de carteiras; 

custódia de títulos e valores mobiliários; administração de clubes e fundos de investimentos; 

entre outras. Além disso, também são intermediários os agentes autônomos de investimento 

(AAI), que são assessores, certificados e credenciados, que prospectam e captam investidores 

e os auxiliam no entendimento dos ativos para os quais irão destinar seus recursos e execução 

das ordens de investimento - esses agentes devem sempre exercer suas atividades através de 

corretoras ou distribuidoras de títulos e valores mobiliários. Por fim, há os administradores 

de carteiras, que são profissionais que fazem a gestão de uma carteira de investimentos, 

 
5 Disponível em http://www.cvm.gov.br/legislacao/decisoesconjuntas/dcbccvm17.html, acesso em 

04//07/2020. 
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através da compra e venda de títulos e valores mobiliários em nome do investidor. É o caso, 

por exemplo, dos gestores de fundos de investimentos. 

Os administradores de mercado são as instituições responsáveis por promover um 

ambiente adequado e seguro para a compra e venda dos ativos, custódia e envio de recursos. 

São eles: a bolsa de valores - de acordo com o Banco Central, as bolsas de valores são 

sociedades anônimas ou associações civis que buscam prover um ambiente adequado para 

que sejam realizadas as compras e vendas de títulos e valores mobiliários, de forma 

organizada e fiscalizada; as depositárias, instituições também conhecidas como instituições 

custodiantes, que são responsáveis pela custódia dos ativos financeiros, ou seja, por guardá-

los e garantir sua segurança; e as câmaras de compensação e liquidação, também conhecidas 

no mercado como clearings, integram o Sistema de Pagamentos Brasileiros e são 

responsáveis pela execução e segurança da etapa pós-negociação - entrega dos ativos e seu 

correspondente pagamento. São exemplos bastante conhecidos o Sistema Especial de 

Liquidação e Custódia (SELIC) e a Central de Custódia e Liquidação Financeira de Títulos 

Privados (CETIP). 

Contudo, há diversos outros agentes que compõem esse mercado. São alguns exemplos 

os analistas de mercado de valores mobiliários, que são pessoas físicas ou jurídicas que, 

profissionalmente, elaboram análises e relatórios sobre valores mobiliários e seus emissores, 

com o objetivo de auxiliar o processo de tomada de decisão de investimentos; as empresas 

de auditoria, que são responsáveis por examinar os resultados e declarações de outras 

empresas, para garantir a veracidade e consistência dos dados; e as  consultorias - uma 

consultoria de investimentos se caracteriza pela recomendação de investimentos, tendo em 

vista os objetivos, recursos e perfil do investidor, se tratando de um serviço personalizado. 

A XP, empresa sobre a qual será desenvolvido o estudo de caso ao longo desse 

projeto, atua principalmente como um agente intermediário, conforme será discutido à frente. 

 

2.2. CARACTERIZAÇÃO DOS PRODUTOS DE INVESTIMENTO 

Apresentada a contextualização do mercado de capitais brasileiro, torna-se oportuno 

apresentar quais são os principais produtos financeiros, detalhando suas características e 

diferenciações. Em seguida, analisar de que forma os distintos perfis de clientes se 

relacionam com essas modalidades de investimentos, é um passo fundamental para entender 

melhor, no próximo capítulo, o posicionamento estratégico da XP Investimentos no mercado. 
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Para expor as diferentes opções de produtos financeiros, é necessário, de antemão, 

definir os critérios de segmentação. Por definição, o ato de investir significa realizar a 

aplicação de capital com a expectativa de obter um benefício no futuro. Seguindo a definição 

de Assaf Neto (2019), que diz que a avaliação de um investimento envolve a mensuração do 

risco, do retorno esperado e da liquidez do ativo, optou-se por categorizar os produtos 

financeiros em dois grandes segmentos com base justamente na relação de risco e retorno. 

Assim, foram definidas as duas categorias principais como sendo renda variável e 

renda fixa. Além disso, como parte do objetivo primário do projeto é realizar um estudo de 

caso sobre a XP Investimentos, as duas categorias foram complementadas com outras 

segmentações de investimentos que a empresa disponibiliza para seus clientes. Sendo assim, 

a seção cumpre o propósito de prover um entendimento sobre as ofertas de investimento 

disponíveis no mercado e, de forma complementar, apresenta de que forma esses produtos 

são categorizados para os investidores. 

 

 

Figura 3: Produtos Disponibilizados pela XP Investimentos | 2020  

Fonte: Página Web da XP Investimentos 
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2.2.1. RENDA FIXA 

Investimentos são classificados como sendo de renda fixa quando possuem critérios 

definidos no momento de sua compra, que estabelecem a quantia, a forma e o prazo da 

remuneração do investidor. Por existir previsibilidade na agenda de recebimento, são 

aplicações de baixo risco e, consequentemente, de retorno menor quando comparadas a 

outras classes de ativo. 

Na prática, quando o investidor compra um produto de renda fixa, ele está realizando 

um empréstimo à entidade emissora, que se compromete contratualmente a devolver o 

dinheiro acrescido de juros. O risco dessas operações está atrelado à capacidade fiscal do 

emissor de honrar com a dívida contratada e, dependendo do tipo da emissão, existem 

instrumentos que garantem o capital do credor mesmo em caso de incapacidade do devedor. 

O fato de a remuneração ser garantida e de o risco ser relativamente baixo conferem 

a esses produtos uma característica de conservadorismo, o que os torna mais indicados para 

investidores iniciantes ou menos propensos a risco. 

Esse tipo de investimento se divide em duas categorias: investimentos prefixados e 

pós-fixados. Os investimentos prefixados são aqueles nos quais o investidor conhece a 

rentabilidade previamente, e ela não sofre alterações durante o período do investimento 

(desde que mantido até sua data de vencimento). Já os pós-fixados são aqueles em que o 

investidor só conhecerá a rentabilidade no momento do resgate, pois é vinculada a 

indexadores externos, como a inflação ou a taxa básica de juros da economia. 
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Gráfico 1: Saldo em Renda Fixa - Pessoas Físicas - (R$ Milhões) | 2014 a 2019 

Fonte: Elaboração Própria Baseada nos Dados da Associação Brasileira das Entidades dos Mercados 

Financeiro e de Capitais (ANBIMA) 

Os títulos de renda fixa apresentam características diferentes quanto ao seu nível de 

risco e complexidade dependendo de seu emissor. Esses fatores influenciam muito na 

popularidade e capilaridade junto às pessoas físicas, gerando grandes distorções entre os 

tamanhos dos mercados. Nos subcapítulos a seguir, serão discutidos os três principais tipos 

de títulos emitidos no mercado - títulos públicos, títulos de emissão bancária e crédito privado 

– e seus respectivos emissores. 

 

2.2.1.1. TÍTULOS PÚBLICOS 

São títulos emitidos com o objetivo de captar recursos para financiar a dívida pública 

e as atividades governamentais. Por serem de emissão do Governo Federal, o risco é 

considerado o mais baixo possível entre os títulos de renda fixa6. O órgão responsável por 

emitir e controlar os títulos públicos é a Secretaria do Governo Federal que, em 2002, lançou 

o Tesouro Direto, programa que viabilizou a compra desses ativos aos cidadãos. Essa 

iniciativa ajudou a democratizar o acesso a esse investimento, que cresceu com taxa anual 

média de 33% nos últimos seis anos. 

 

 
6 Disponível em 

https://www.bcb.gov.br/content/cidadaniafinanceira/Documents/publicacoes/serie_pmf/FAQ%2006-

T%C3%ADtulos%20P%C3%BAblicos%20e%20Gest%C3%A3o%20da%20Divida%20Mobili%C3%A1ria.p

/df, acesso em 04/07/2020. 

https://www.bcb.gov.br/content/cidadaniafinanceira/Documents/publicacoes/serie_pmf/FAQ%2006-T%C3%ADtulos%20P%C3%BAblicos%20e%20Gest%C3%A3o%20da%20Divida%20Mobili%C3%A1ria.p/df
https://www.bcb.gov.br/content/cidadaniafinanceira/Documents/publicacoes/serie_pmf/FAQ%2006-T%C3%ADtulos%20P%C3%BAblicos%20e%20Gest%C3%A3o%20da%20Divida%20Mobili%C3%A1ria.p/df
https://www.bcb.gov.br/content/cidadaniafinanceira/Documents/publicacoes/serie_pmf/FAQ%2006-T%C3%ADtulos%20P%C3%BAblicos%20e%20Gest%C3%A3o%20da%20Divida%20Mobili%C3%A1ria.p/df
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Gráfico 2: Saldo de Títulos Públicos Federais - Pessoas Físicas - (R$ Milhões) | 2014 a 2019 

Fonte: Elaboração Própria Baseada nos Dados da Associação Brasileira das Entidades dos Mercados 

Financeiro e de Capitais (ANBIMA) 

 

Atualmente, são 10 títulos públicos federais disponibilizados no site do Tesouro 

Direto7 com opções prefixadas e pós-fixadas, atreladas à taxa de juros ou inflação, e com 

diferentes prazos. Mesmo com essa variedade de ativos e com as reformulações nos nomes 

dos títulos e no site8 que deixaram o produto mais acessível ao público em geral, essa 

modalidade é muito menos popular que os produtos de emissão bancária por alguns motivos 

que serão expostos a seguir. 

 

2.2.1.2. EMISSÃO BANCÁRIA 

São títulos emitidos por instituições financeiras, em sua maioria bancos comerciais, 

cujos tipos diferem quanto ao direcionamento do recurso captado: Certificados de Depósito 

Bancário (CDB), Letras de Crédito Imobiliário (LCI), Letras de Crédito Agropecuário 

(LCA), Letras Hipotecárias (LH), Letras Imobiliárias Garantidas (LIG), Letras de 

Arrendamento Mercantil (LAM) e Letras Financeiras (LF). Destacam-se o CDB, que pode 

ser utilizado sem direcionamento específico, como aumento de caixa e operações de crédito, 

 
7 Disponível em https://www.tesourodireto.com.br/titulos/tipos-de-tesouro.htm, acesso em 05/07/2020. 
8 Disponível em http://g1.globo.com/economia/seu-dinheiro/noticia/2015/03/para-facilitar-titulos-vendidos-

no-tesouro-direto-terao-novos-nomes.html, acesso em 05/07/2020. 

https://www.tesourodireto.com.br/titulos/tipos-de-tesouro.htm
http://g1.globo.com/economia/seu-dinheiro/noticia/2015/03/para-facilitar-titulos-vendidos-no-tesouro-direto-terao-novos-nomes.html
http://g1.globo.com/economia/seu-dinheiro/noticia/2015/03/para-facilitar-titulos-vendidos-no-tesouro-direto-terao-novos-nomes.html


33 
 

 

 

e as letras de crédito, principalmente LCI e LCA cujos recursos destinam-se ao financiamento 

de empresas do setor imobiliário e agrícola, respectivamente. 

Um grande atrativo desse tipo de produto é a garantia do Fundo Garantidor de Crédito 

(FGC) que, em caso de falência da instituição, ressarce ao investidor um limite de até 

R$250.000,00 por CPF por instituição financeira, o que leva a zero o seu risco de crédito. 

Além disso, as letras de crédito - bem como a letra hipotecária - possuem isenção de imposto 

de renda para pessoa física. 

Apesar desses benefícios, talvez a característica mais marcante desses produtos seja 

realmente o fato de serem distribuídos pelos bancos. O acesso a investimentos por meios 

digitais era praticamente inexistente no Brasil até pouco tempo atrás, o que tornou os cinco 

maiores bancos (Banco do Brasil, Bradesco, Caixa, Itaú e Santander), com a grande 

capilaridade das redes de agências, os principais distribuidores de produtos de investimentos 

à sua base de correntistas. 

Dessa forma, os títulos de emissão bancária são os investimentos mais utilizados pela 

população brasileira, com um saldo de R$ 533 bilhões, quase oito vezes maior que os títulos 

públicos federais. 

 

 

Gráfico 3: Saldo de Títulos de Emissão Bancária - Pessoas Físicas - (R$ Milhões) | 2014 a 2019 

Fonte: Elaboração Própria Baseada nos Dados da Associação Brasileira das Entidades dos Mercados 

Financeiro e de Capitais (ANBIMA) 
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2.2.1.3. CRÉDITO PRIVADO 

São títulos emitidos por instituições privadas com o mesmo objetivo de captar 

recursos para financiamento como fazem o Governo Federal e as instituições bancárias. Os 

principais títulos de crédito privado são as debêntures e os certificados de recebíveis, 

Certificado de Recebíveis Imobiliários (CRI) e Certificado de Recebíveis do Agronegócio 

(CRA).  

A emissora de uma debênture é a própria empresa para a qual o recurso é destinado 

e, na prática, o investidor se torna um credor para a emissora realizar seus projetos, com a 

expectativa de ser remunerado acrescido de juros no futuro. Comparativamente, CRIs e 

CRAs não são emitidos pela empresa beneficiada com os recursos. São empresas 

securitizadoras que funcionam como intermediárias, empacotando os créditos em forma de 

títulos para que possam ser vendidos a investidores. Os CRIs são lastreados em créditos 

imobiliários como financiamentos residenciais e contratos de aluguel, e os CRAs em créditos 

agrícolas que financiam a produção ou a compra de equipamentos. Além disso, a tributação 

para investidores pessoa física também difere entre esses dois ativos: enquanto as debêntures 

são tributadas no imposto de renda – com exceção da incentivada – os certificados de 

recebíveis são isentos. 

Diferentemente dos títulos bancários, os títulos de crédito privado não são garantidos 

pelo FGC, o que os torna, dentro do mercado de renda fixa, os produtos mais arriscados e 

também com retornos maiores. Além de serem menos conservadores, são produtos de 

entendimento mais complexo, de aporte inicial maior e que não estimulam diretamente as 

operações bancárias. Essas características fizeram com que esse tipo de título fosse pouco 

priorizado dentro da rede de distribuição dos bancos de investimento e, por isso, o saldo desse 

tipo de investimento, de R$ 86 bilhões, é seis vezes menor que o de emissões bancárias. 
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Gráfico 4: Saldo de Títulos de Crédito Privado - Pessoas Físicas - (R$ Milhões) | 2014 a 2019 

Fonte: Elaboração Própria Baseada nos Dados da Associação Brasileira das Entidades dos Mercados 

Financeiro e de Capitais (ANBIMA) 

 

2.2.2. RENDA VARIÁVEL 

De forma antagônica à renda fixa, a renda variável deve ser entendida como o 

conjunto de ativos financeiros cujos retornos são não previsíveis. Esse tipo de investimento 

não possui critérios de remuneração acordados no momento da compra e é exposto a uma 

série de fatores que geram volatilidade em seus retornos. Fatores como expectativas de 

investidores, cenário econômico e político, fundamentos do ativo principal e seu segmento 

de atuação influenciam na taxa de rentabilidade futura. 

São diversos os títulos de renda variável, entre os quais destacam-se as ações, os 

fundos imobiliários, as commodities e outros derivativos. Todos esses ativos são negociados 

publicamente na B3, a bolsa de valores oficial do Brasil, fundada a partir da fusão da Bovespa 

com a BM&F, em 2009 e, posteriormente, dessas com a Cetip, em 20179. 

As ações, tipo mais difundido de investimento em renda variável, representam a 

menor parcela do capital de uma empresa de capital aberto, e quando o investidor compra 

uma ação, torna-se sócio da empresa emissora. O mercado de ações é dividido em mercado 

primário, quando a empresa capta recursos para financiar suas atividades, e o mercado 

 
9 Disponível em http://www.cade.gov.br/noticias/cade-aprova-com-restricoes-operacao-entre-bm-fbovespa-e-

cetip, acesso em 05/07/2020. 

http://www.cade.gov.br/noticias/cade-aprova-com-restricoes-operacao-entre-bm-fbovespa-e-cetip
http://www.cade.gov.br/noticias/cade-aprova-com-restricoes-operacao-entre-bm-fbovespa-e-cetip
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secundário, composto por negociações que ocorrem após a ação já ter sido emitida no 

mercado primário.  

A remuneração também difere do mercado de renda fixa, uma vez que não é garantida 

e, quando obtida, advém de dividendos pagos – que dependem da política de distribuição de 

lucros – e da valorização da ação, exposta aos fatores explicitados no primeiro parágrafo 

deste subcapítulo. 

Pela natureza arriscada desse tipo de investimento, os retornos exigidos são maiores 

que os da renda fixa, algo que, num cenário de juros mais altos, é mais difícil de ser atingido. 

Paralelamente, segundo Cerbasi (2008), o acesso à bolsa de valores tinha muita fricção até 

pouco tempo atrás e exigia o intermédio de um corretor que recebia as ordens dos clientes, 

as processava junto aos operadores que, por sua vez, as transmitiam para a bolsa. O advento 

dos home brokers10 tem ajudado no crescimento da renda variável, que cresceu 55% em 2019 

entre as pessoas físicas. 

 

 

Gráfico 5: Saldo de Investimento em Renda Variável - Pessoas Físicas - (R$ Milhões) | 2014 a 2019 

Fonte: Elaboração Própria Baseada nos Dados da Associação Brasileira das Entidades dos Mercados 

Financeiro e de Capitais (ANBIMA) 

 

 
10 Define-se como home broker o sistema que permite ao cliente final acessar, via internet, o programa de 

operações da bolsa de valores, e colocar suas ordens de forma autônoma de forma remota. 
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2.2.3. FUNDOS DE INVESTIMENTO 

Fundo de investimento é um mecanismo que reúne o dinheiro de diversas pessoas – 

os cotistas – em um único veículo que é administrado por um profissional, chamado de gestor 

de recursos. O objetivo desse produto é transferir a responsabilidade de gestão e alocação 

dos recursos para pessoas consideradas especialistas nesse tipo de serviço. O gestor é um 

profissional, autorizado pela CVM, com as atribuições de acompanhar diariamente os 

recursos dos fundos e avaliar quais decisões maximizam os retornos dos cotistas, dentro dos 

limites estratégicos que constam em seu regulamento. 

Existem diversos tipos de fundos de investimento que variam de acordo com a 

estratégia de alocação da gestora e todos os aspectos estruturais das diretrizes de 

investimento, que são definidos na política de investimento. Os mais difundidos são os 

fundos de renda fixa, os fundos de ação e os fundos multimercados. O nome dos dois 

primeiros já indica qual tipo de ativo predomina na carteira de investimento, ainda que não 

sejam restritivos. Os multimercados, por outro lado, estão subjugados a uma política de 

investimento que se caracteriza por englobar diversos tipos de ativos, sem necessariamente 

o compromisso de concentração em um deles. 

Esses produtos podem ser oferecidos tanto pelos bancos, que concentram a maior 

parte dos recursos, quanto por gestores independentes11. Como as opções são muito 

diversificadas, atendendo do investidor mais conservador ao mais arrojado, estes 

investimentos são os mais populares no país, chegando a R$1,23 trilhões sob gestão em 2019.  

Pelo perfil mais conservador, os fundos de renda fixa são dominantes, com 44% do total, 

seguidos pelos fundos multimercado com 42%. 

 

 
11 Gestores independentes são os gestores que exercem a função de gerir recursos de terceiros e que não são 

ligados a uma instituição financeira. 
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Gráfico 6: Saldo de Investimento em Fundos de Investimentos - Pessoas Físicas - (R$ Milhões) | 2014 a 2019 

Fonte: Elaboração Própria Baseada nos Dados da Associação Brasileira das Entidades dos Mercados 

Financeiro e de Capitais (ANBIMA) 

 

2.2.4. PREVIDÊNCIA PRIVADA 

A previdência privada, também baseada no modelo de fundos de investimento, visa 

a acumulação de longo prazo, seja para complementar a aposentadoria ou algum projeto 

pessoal como comprar uma casa. A principal diferença é o fato de, na previdência privada, 

existir um período de acumulação formal, no qual o investidor decide os valores que serão 

recolhidos mensalmente para atingir esse objetivo futuro. Os fundos de previdência podem 

ser fechados, quando oferecidos a funcionários de uma empresa por meio de fundações, ou 

abertos ao público em geral. Como um dos objetivos deste projeto é compreender a dinâmica 

competitiva do mercado de distribuição, os autores optaram por focar nos fundos abertos. 

Esse tipo de previdência pode ser oferecido somente por seguradoras, que podem ser 

independentes ou subsidiárias de bancos tradicionais. Toyoshima e Coimbra (2009), num 

estudo sobre o segmento à época, relatam que o acesso aos canais de distribuição se 

caracteriza como uma barreira de entrada. Complementam, ainda, que esse empecilho é 

sobrepujado primordialmente pelos bancos e que, por isso, o setor apresenta altos índices de 

concentração. 

Há dois tipos de previdência aberta oferecidos: Plano Gerador de Benefício Livre 

(PGBL) e Vida Gerador de Benefício Livre (VGBL). O primeiro permite que as 

contribuições mensais sejam abatidas na declaração de imposto de renda anual, enquanto o 

segundo não permite e é mais recomendado a não assalariados ou declarantes simplificados 



39 
 

 

 

de Imposto de Renda. Em 2019, o VGBL correspondia a 83% dos R$902 bilhões de 

previdência privada no Brasil. 

 

 

Gráfico 7: Saldo de Investimento em Previdência Privada Categorizados por PGBL e VGBL - Pessoas Físicas 

- (R$ Milhões) | 2014 a 2019 

Fonte: Elaboração Própria Baseada nos Dados da Superintendência de Seguros Privados (SUSEP) 
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3. DIAGNÓSTICO DA INDÚSTRIA BRASILEIRA DE DISTRIBUIÇÃO 

 Ao longo deste capítulo, serão discutidos os principais fatores que caracterizam o 

mercado de distribuição brasileiro, como ele é estruturado atualmente e como estão 

interligadas as categorias de clientes e as escolhas dos produtos financeiros. 

 

3.1. CONSTRUÇÃO HISTÓRICA DO MERCADO 

 A história econômica do Brasil é marcada por fases muito díspares: um país 

colonizado, escravista, que por muito tempo viveu da exploração de suas terras, vivenciou a 

industrialização, grandes dívidas externas, hiperinflação, estagnação, diversos planos 

econômicos, reformas e governos com diretrizes estruturalmente diferentes. Dessa longa 

história, algumas heranças: uma curva de juros de enorme amplitude, concentração financeira 

nas mãos de grandes bancos e uma população com baixos níveis de educação financeira. Nos 

tópicos a seguir, serão abordados cada um desses três pontos que, inegavelmente, 

fundamentam e caracterizam o mercado de capitais hoje. 

 

3.1.1. COMPORTAMENTO DA TAXA DE JUROS 

 De acordo com o autor Assaf Neto (2019), podemos entender, de forma simplificada, 

a taxa de juros como o preço do dinheiro – o que o tomador de recurso paga ao doador (além 

do valor principal). Ainda de acordo com o autor, existem três fatores fundamentais que 

afetam as taxas de juros: a expectativa da inflação, o risco do tomador de recursos e a liquidez 

de mercado e risco conjuntural. No Brasil, a taxa básica de juros é conhecida como taxa 

SELIC e exerce grande influência sobre a economia do país e sobre a alocação de recursos 

realizada. 

 A taxa de juros brasileira esteve em patamares elevados na maior parte do seu 

histórico. Há diversas teorias sobre o porquê desses altos valores12, como por exemplo 

distorções advindas do longo período de alta inflação; ou a baixa poupança e alta tendência 

de consumo; ou ainda a ineficácia da política monetária, mas é um tópico de profunda 

discussão e que ultrapassa o escopo deste trabalho. No Gráfico 8, é possível observar a 

evolução das taxas de juros definidas a cada reunião do Comitê de Política Monetária 

(Copom) desde 2000. 

 
12 Disponível em https://valor.globo.com/eu-e/coluna/juros-e-conservadorismo-intelectual.ghtml, acesso em 

04/07/2020. 
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Gráfico 8: Evolução Histórica da Taxa SELIC (%) | 2000 a 2020 

Fonte: Elaboração Própria Baseada nos Dados do Banco Central do Brasil 

 

Ainda, no Gráfico 9, podem ser observados os retornos anuais da taxa de Certificado 

de Depósito Interbancário – títulos de empréstimo de curtíssimo prazo entre bancos, mais 

conhecida como taxa CDI – que é uma taxa sempre próxima à taxa SELIC e é usada como 

referência no sistema financeiro, principalmente na renda fixa; e os retornos anuais do Índice 

Bovespa, indicador de desempenho das principais ações listadas na bolsa de valores. 

 

 

Gráfico 9: Comparação História entre as Variações do CDI e do Índice Bovespa (%) | 2000 a 2019 

Fonte: Elaboração Própria Baseada nos Dados do Banco Central do Brasil e da Bolsa de Valores 
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Na maior parte dos anos entre 2000 e 2015, o CDI apresentou rendimentos nominais 

maiores que o Ibovespa – dado esse extenso histórico de juros elevados. Logo, os 

investimentos em renda fixa, como os explicitados anteriormente, se mantiveram por longos 

períodos como investimentos bastante atrativos, pois traziam ao investidor altos retornos 

(referenciados pela SELIC) a baixos riscos. 

Entretanto, entre o final de 2016 e a metade de 2018, vivenciamos consecutivos cortes 

na taxa SELIC, que a levaram de 14% a.a. a 6,5% a.a.. Em seguida, houve um período de 

estabilização, e recentemente (julho/2019), o Copom iniciou um novo ciclo de baixa da taxa 

básica de juros, que no período de um ano passou de 6% a.a. para 2,25% a.a. (até junho de 

2020). 

Essa tendência auxilia na elevação da inflação até a sua meta, no alívio da dívida 

pública e estimula o crescimento da economia brasileira: o crédito se torna mais barato para 

empresas, que podem produzir e investir mais em seus negócios, e para a população como 

um todo, que aumenta sua capacidade de consumo. 

Contudo, esses não são os únicos efeitos observados com a redução dos juros. Além 

deles, há outro efeito importante: a renda fixa passa a se tornar menos atrativa, e os 

investidores começam a buscar outras opções mais rentáveis. No Gráfico 9, é possível 

confirmar essa proposição: como mencionado, a partir de 2016 iniciou-se um ciclo de quedas 

na taxa SELIC, ainda em curso e, desde então, a bolsa de valores apresentou retornos 

consistentemente acima do CDI.  

 

3.1.2. CONCENTRAÇÃO BANCÁRIA  

O movimento de concentração bancária e o impacto por ele provocado não é matéria 

de consenso no âmbito da literatura econômica. Adeptos de diferentes correntes divergem 

quanto aos efeitos positivos e negativos na estabilidade financeira de um mercado bancário 

concentrado. Alguns estudiosos, como Boyd e De Nicoló (2005), acreditam que um nível 

elevado de concentração é danoso para a estabilidade do sistema financeiro, pois aumenta o 

poder de barganha dos bancos dominantes, influenciando tomadores de crédito a realizarem 

projetos mais arriscados. Por outro lado, há literatos que defendem que, na verdade, um nível 

menor de concentração pode ser danoso para a estabilidade financeira. Chang e Velasco 

(2001) dizem que, apesar de a desconcentração ser positiva por diminuir os custos dos 
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serviços bancários, poderia estimular que bancos tomassem mais risco, atuando no limite do 

seu capital regulatório13. 

O presente projeto não tem como objetivo investigar se a repercussão da concentração 

bancária é benéfica ou maléfica para o Sistema Financeiro Nacional. Alternativamente, os 

autores pretendem identificar a existência desse elemento e investigar seu papel na formação 

do mercado de distribuição de produtos de investimento. 

O modelo de negócios dos bancos baseia-se na capilaridade das agências como 

principal vetor de distribuição de produtos e serviços bancários. Essa estrutura, altamente 

intensiva em custos com pessoal, segurança, transporte de numerários, entre outros, favorece 

os competidores já consolidados, com mais capacidade de diluição de despesas. Silva (2014) 

observa que existe uma associação positiva entre nível de concentração e os indicadores de 

eficiência bancária, uma vez que os maiores bancos apresentam vantagens comparativas 

relacionadas à exploração de possíveis ganhos de escala e escopo que permitem seu 

crescimento no mercado. Em 2018, existiam aproximadamente 22.000 agências bancárias 

em território brasileiro, 86% controladas pelos cinco maiores bancos. 

 

 

Figura 4: Evolução de Agências dos Bancos Banco do Brasil, Bradesco, Caixa,  Itaú e Santander | 2019 

Fonte: Nexo Jornal 

 
13 Capital regulatório é o montante de capital próprio alocado para a cobertura de riscos, considerando os 

parâmetros definidos pelo regulador. 
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As agências são a principal superfície de contato dos provedores de serviços 

financeiros, o que possibilita que, juntos, Banco do Brasil, Bradesco, Caixa Econômica, Itaú 

e Santander possuam aproximadamente 150 milhões de correntistas14. O acesso presencial a 

uma quantidade relevante de clientes potencializa o poder de distribuição dos maiores bancos 

brasileiros, que é refletido em sua dominância de diversos produtos. Em adição, esse século 

foi marcado por alguns movimentos de fusão e aquisição no setor bancário brasileiro, como 

a fusão de Itaú e Unibanco15 e a aquisição do HSBC pelo Bradesco16, que contribuíram ainda 

mais para a consolidação do setor. 

Primeiramente, olhando em relação aos ativos totais, excluindo o BNDES por ser um 

banco público apenas de financiamento para projetos de investimento, os cinco maiores 

bancos têm um total de R$1,56 trilhões de ativos e uma participação agregada de 73% em 

2019. 

 

 

Gráfico 10: Evolução da Participação de Mercado em Ativos Totais (%) | 2007 a 2019 

Fonte: Elaboração Própria com Base nos Dados do Sistema IF.Data do Banco Central 

 

 
14 Calculado a partir dos dados disponibilizados nos resultados financeiros dos bancos citados. Faz-se a ressalva 

de que há duplicidade de clientes, uma vez que uma pessoa física pode ter conta em mais de uma instituição. 
15 Disponível em http://g1.globo.com/Noticias/Economia_Negocios/0,,MUL1008304-9356,00-

BANCO+CENTRAL+APROVA+FUSAO+DO+ITAU+COM+O+UNIBANCO.html, acesso em 13/07/2020. 
16 Disponível em https://oglobo.globo.com/economia/banco-central-aprova-compra-do-hsbc-pelo-bradesco-

18416235, acesso em 13/07/2020. 

http://g1.globo.com/Noticias/Economia_Negocios/0,,MUL1008304-9356,00-BANCO+CENTRAL+APROVA+FUSAO+DO+ITAU+COM+O+UNIBANCO.html
http://g1.globo.com/Noticias/Economia_Negocios/0,,MUL1008304-9356,00-BANCO+CENTRAL+APROVA+FUSAO+DO+ITAU+COM+O+UNIBANCO.html
https://oglobo.globo.com/economia/banco-central-aprova-compra-do-hsbc-pelo-bradesco-18416235
https://oglobo.globo.com/economia/banco-central-aprova-compra-do-hsbc-pelo-bradesco-18416235
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Nos serviços ainda mais associados e dependentes da distribuição física das agências, 

ou que sejam mais voltados para pessoas físicas, a participação dessas empresas fica ainda 

mais evidente. Em previdência privada, por exemplo, essa participação de mercado chegou 

a 91% em 2019. Toyoshima e Coimbra (2009) mostram que as seguradoras ligadas a 

instituições bancárias são mais eficientes e possuem maior lucratividade, haja vista que se 

utilizam dos gerentes bancários para realizar a venda dos planos. A capacidade de 

distribuição é uma barreira de entrada ao setor e que é mais dificilmente rompida por 

seguradoras independentes. 

 

 

Gráfico 11: Evolução da Participação de Mercado em Previdência Privada (%) | 2007 a 2019 

Fonte: Elaboração Própria com Base nos Dados do Sistema SES da Superintendência de Seguros Privados 

(SUSEP) 

 

 Depósitos à vista e poupança também são exemplos de produtos altamente 

concentrados nos cinco principais participantes de mercado, ambos acima de 80% em 2019. 

Os dois estão associados à posse de uma conta, cuja abertura ainda se dá majoritariamente 

de forma presencial no Brasil. Além disso, o fornecimento de uma conta poupança ou de 

depósito à vista inclui regulatoriamente a prestação de serviços que exige uma rede de 

agências17, como o uso de guichês de caixa para saques e emissão de extratos. 

 
17 Disponível em https://www.bcb.gov.br/estabilidadefinanceira/tarifas3594, acesso em 12/07/2020. 

https://www.bcb.gov.br/estabilidadefinanceira/tarifas3594
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Gráfico 12: Evolução da Participação de Mercado em Depósitos de Poupança (%) | 2007 a 2019 

Fonte: Elaboração Própria com Base nos Dados do Sistema IF.Data do Banco Central 

 

Por outro lado, alguns produtos que conseguiram se dissociar em maior grau da 

dependência de distribuição pelas agências apresentam um grau menor de concentração. As 

gestoras de recursos independentes tiveram sua entrada possibilitada pela alta rentabilidade 

do mercado de gestão de investimentos, que não exige grande escala para geração de lucro. 

Além disso, o posicionamento de profissionais mais especializados e que, ainda assim, 

cobravam taxas mais baratas do que as cobradas pelos bancos, também contribuiu para o 

crescimento dessa indústria. Em 2019, a concentração dos fundos de investimentos nos 

grandes conglomerados financeiros foi de 58%. 
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Gráfico 13: Participação de Mercado em Fundos de Investimento (%) | 2019 

Fonte: Elaboração Própria com Base nos Dados Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro 

e de Capitais (ANBIMA) 

 

O alto grau de importância das agências na distribuição financeira do país é parte 

fundamental dessa equação que gera um número pequeno de bancos comerciais dominantes 

numa ampla gama de subsetores do sistema financeiro. Cada produto tem suas 

idiossincrasias, mas o racional estende-se da prestação de serviços de contas e concessão de 

crédito à oferta de seguros e investimentos. Naturalmente, o mercado de distribuição de 

produtos de investimento no Brasil, alvo do projeto, é intimamente ligado ao setor bancário 

e à sua construção histórica, que o levou a um nível de concentração elevado. 

 

3.1.3. O PROBLEMA DA EDUCAÇÃO FINANCEIRA 

 Segundo dados da 3ª Edição do Raio X do Investidor Brasileiro18 (2020), elaborado 

pela Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiros e de Capitais 

(ANBIMA), em 2019 apenas 38% dos brasileiros conseguiram economizar algum valor. 

Além disso, segundo dados do Serasa Experian publicados em março de 202019, o volume 

de pessoas com contas em atraso representa 40,8% da população adulta do país. 

 
18 Disponível em https://www.anbima.com.br/pt_br/especial/raio-x-do-investidor-2020.htm, acesso em 

05/07/2020. 
19 Disponível em https://www.serasaexperian.com.br/sala-de-imprensa/inadimplencia-aumenta-26-em-janeiro-

segundo-serasa-experian, acesso em 05/07/2020. 
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É evidente que esses dados são influenciados por diversos fatores, contudo, o 

principal deles pode ser visto como um grande problema estrutural: no Brasil, além de 

baixíssimos níveis de instrução da população, sequer fazem parte do currículo escolar 

obrigatório disciplinas sobre finanças básicas. Uma população financeiramente ignorante é 

incapaz de perceber a importância de poupar, desconhece as possibilidades de investir seu 

dinheiro, acata empréstimos e produtos cujas taxas não entende e abre espaço para 

oportunismos. Ainda, no Gráfico 14, pode ser observada a relação dos baixos níveis de 

instrução com os baixos níveis de renda mensal: além de não ter conhecimento suficiente 

para gerir suas finanças, muitos são incapazes de poupar pois não têm recurso suficiente para 

tal.  

 

 

Gráfico 14: Distribuição Populacional por Nível de Instrução (%) e Renda Média Mensal por Nível de 

Instrução (R$) | 4º Trimestre de 2019 

Fonte: Elaboração Própria Baseada nos Dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE)  

 

 Segundo o mesmo estudo da ANBIMA (2020), 52% da população brasileira não 

conhece nenhum produto financeiro – e, entre o restante da população, o produto mais 

conhecido é a caderneta de poupança. No Gráfico 15, podem ser vistos os produtos mais 

usados pelos investidores pessoas físicas ao longo de 2019: 
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Gráfico 15: Utilização de Produtos Financeiros no Brasil por Quantidade de Investidores - Pessoas Físicas 

(%) | 2019 

Fonte: Elaboração Própria Baseada nos Dados da 3ª Edição do Raio X do Investidor Brasileiro 

 

 Para os que optam pela caderneta de poupança como produto financeiro utilizado, o 

principal motivo é a facilidade/comodidade, seguido pela segurança e imagem da marca. Para 

todos os outros investimentos, o motivo mais citado para a escolha foram os retornos (com 

exceção da previdência privada). Já entre os meios utilizados para investir, 71% comparece 

pessoalmente ao banco, 30% utiliza aplicativo do banco e 13% o site do banco, contra apenas 

6% que o fazem através do site da corretora de investimentos. (ANBIMA, 2020) 

Esses dados explicitam que um alto grau de ignorância financeira ainda é 

determinante na vida dos brasileiros e os acaba direcionando a investimentos que 

historicamente foram apresentados como seguros e coerentes pelos grandes bancos – que se 

beneficiam e hoje ainda concentram a maior parte de recursos da população. Entretanto, a 

ascensão do acesso à tecnologia e aumento expressivo da produção de conteúdos 

relacionados a investimentos talvez estejam iniciando um movimento de mudança do cenário 

atual. 
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3.2. CONJUNTURA ATUAL DO MERCADO DE DISTRIBUIÇÃO 

Para discorrer sobre o contexto atual do mercado de distribuição, é fundamental 

compreender a transformação digital pela qual passa o Brasil. Naturalmente, quando se pensa 

nesse termo, a associação imediata é a um conjunto de inovações de caráter puramente 

tecnológico. Entretanto, esse processo possui uma amplitude maior – seu impacto, e também 

a sua causa, se estendem para os campos social e econômico. No espectro cultural, são 

inúmeras as evidências do potencial de digitalização da sociedade brasileira. Em uma 

pesquisa referente ao ano de 2019 da we are social em parceria com a Hootsuite20, ambas 

empresas de marketing digital, o Brasil desponta como o segundo colocado mundial em 

média de horas diária de uso de internet, com 9 horas e 30 minutos – um resultado agregado 

do quarto lugar no uso por meio de computadores e a terceira posição via celulares. Vale 

ressaltar que isso ocorre a despeito da infraestrutura ainda precária e pouco encorajadora: a 

velocidade média da conexão de internet no Brasil é 45% menor do que a média mundial, 

ficando entre Gana e Arábia Saudita. 

Este exemplo anedótico ilustra bem um comportamento que se repete em diversas 

indústrias no Brasil. Em que pese o perfil tech savvy21 do brasileiro, as empresas atuantes em 

território nacional estão três anos atrasadas em relação a outros países da América Latina, 

segundo pesquisa da Panorama Search22 feita com 600 executivos da região. Dentre as 

justificativas, destacam-se as ausências de um líder capacitado, de uma cultura tecnológica e 

de uma visão estratégica bem definida. Numa nova era corporativa, de transformação digital 

cada vez mais focada na experiência dos clientes, os esforços de capacitação de pessoas, 

alinhamento organizacional e estruturação de processos são necessidade – para muitos 

setores e empresas pode ser questão de sobrevivência. 

 No mercado de serviços financeiros, essa tendência é refletida pelo fenômeno do 

online banking. A distribuição de produtos e serviços bancários, antes mais engessada e 

burocrática, ocorre cada vez mais por meio da internet. Atividades simples que exigiam idas 

presenciais a agências, como transferências bancárias, passaram a ser feitas através de poucos 

 
20 Disponível em https://wearesocial.com/global-digital-report-2019, acesso em 17/07/2020. 
21 Tech savvy é uma expressão americana que se traduz como conhecedor da tecnologia, que possui facilidade 

em aprender e utilizar meios tecnológicos, como computadores, celulares, tablets, etc. 
22 Disponível em https://valor.globo.com/carreira/noticia/2019/11/04/brasil-e-lento-na-transformacao-

digital.ghtml?GLBID=1b5e338b4a199d8cfc45a6e7042ad1fd0346951736f6f704f724153422d6b6e6141504a5

97270357735494262625271766a74696562574c664950696f647376456634536f57532d65717466425978724a

3830756c627978317743656b4453306f7967526375513d3d3a303a757770697574737571646968746d6179626

f6167, acesso em 17/07/2020. 

https://wearesocial.com/global-digital-report-2019
https://valor.globo.com/carreira/noticia/2019/11/04/brasil-e-lento-na-transformacao-digital.ghtml?GLBID=1b5e338b4a199d8cfc45a6e7042ad1fd0346951736f6f704f724153422d6b6e6141504a597270357735494262625271766a74696562574c664950696f647376456634536f57532d65717466425978724a3830756c627978317743656b4453306f7967526375513d3d3a303a757770697574737571646968746d6179626f6167
https://valor.globo.com/carreira/noticia/2019/11/04/brasil-e-lento-na-transformacao-digital.ghtml?GLBID=1b5e338b4a199d8cfc45a6e7042ad1fd0346951736f6f704f724153422d6b6e6141504a597270357735494262625271766a74696562574c664950696f647376456634536f57532d65717466425978724a3830756c627978317743656b4453306f7967526375513d3d3a303a757770697574737571646968746d6179626f6167
https://valor.globo.com/carreira/noticia/2019/11/04/brasil-e-lento-na-transformacao-digital.ghtml?GLBID=1b5e338b4a199d8cfc45a6e7042ad1fd0346951736f6f704f724153422d6b6e6141504a597270357735494262625271766a74696562574c664950696f647376456634536f57532d65717466425978724a3830756c627978317743656b4453306f7967526375513d3d3a303a757770697574737571646968746d6179626f6167
https://valor.globo.com/carreira/noticia/2019/11/04/brasil-e-lento-na-transformacao-digital.ghtml?GLBID=1b5e338b4a199d8cfc45a6e7042ad1fd0346951736f6f704f724153422d6b6e6141504a597270357735494262625271766a74696562574c664950696f647376456634536f57532d65717466425978724a3830756c627978317743656b4453306f7967526375513d3d3a303a757770697574737571646968746d6179626f6167
https://valor.globo.com/carreira/noticia/2019/11/04/brasil-e-lento-na-transformacao-digital.ghtml?GLBID=1b5e338b4a199d8cfc45a6e7042ad1fd0346951736f6f704f724153422d6b6e6141504a597270357735494262625271766a74696562574c664950696f647376456634536f57532d65717466425978724a3830756c627978317743656b4453306f7967526375513d3d3a303a757770697574737571646968746d6179626f6167
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cliques pelo celular ou pelo computador. Em 6 anos, a quantidade de transações que era feito 

por canais digitais saiu de 47% para 63%. 

 

 

Figura 5: Evolução da Composição das Transações Bancárias no Brasil por Canal (%) | 2020 

Fonte: Pesquisa Febraban de Tecnologia Bancária 

 

Esse movimento tem sido capitaneado por novos entrantes em diversos nichos do 

sistema financeiro. Bancos digitais em serviços de conta corrente, fintechs23 em linhas de 

crédito e corretoras investimentos são alguns dos exemplos de disrupção no mercado. Pela 

distribuição bancária ter historicamente se apoiado na capilaridade das agências e nos 

sistemas de armazenamento legado, a estrutura de custos dos grandes bancos é inchada. 

Segundo Warren (1999), se por um lado as agências despendem muito com pessoal, 

segurança e transporte de numerários, por outro, os sistemas baseados em mainframes24, 

escritos em linguagens obsoletas como COBOL e PL/I possuem altos custos de manutenção, 

baixa escalabilidade e são incompatíveis com o atual paradigma de cloud computing25. O 

modelo digital dos novos entrantes, além de democratizar e melhorar a experiência do 

usuário, possibilita oferecer serviços a um custo muito inferior. 

 
23 Fintech é uma abreviação para financial technology, ou, em português, tecnologia financeira. Se refere a 

startups ou empresas que desenvolvem produtos financeiros totalmente digitais, cujo principal diferencial é o 

uso da tecnologia. 
24 Mainframe é um computador de grande porte projetado para manusear um grande volume de dados e executar 

simultaneamente programas de uma grande quantidade de usuários. 
25 Cloud computing, ou, em português, computação em nuvem, é a tecnologia que permite o uso remoto de 

recursos da computação por meio da conectividade da internet. 
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No mercado financeiro, uma das evoluções tecnológicas que permitiu a 

democratização do acesso a investimentos foi o home broker – a forma eletrônica de 

negociação de títulos de renda variável que, assim como o online banking, pode ser feita sem 

a necessidade de um intermédio ou de uma ida à agência. Criada em 1999 com apenas seis 

corretoras, mas ganhando tração apenas em meados da década seguinte, essa ferramenta foi 

o ponto de partida para a democratização do acesso a bolsa de valores, que antes era restrito 

a pessoas do segmento private, capazes de bancar os custos com corretores que executavam 

as ordens, conforme discute Andersen (2006). 

Ainda assim, esse recurso foi responsável por retirar a restrição, mas não por 

disseminar o acesso à renda variável. A quantidade de investidores pessoas físicas 

cadastrados na B3 teve uma taxa de crescimento anual composta, também conhecida como 

Compound Annual Growth Rate (CAGR), inferior a 1% entre 2008 e 2016, e que saltou para 

62% entre 2017 e 2019. 

 

 

Gráfico 16: Evolução da Quantidade de Investidores Pessoas Físicas cadastrados na B3 | 2002 a 2020 

Fonte Elaboração Própria baseada nos dados do Market Data da B3  

 

Ainda que o home broker tenha possibilitado que pessoas físicas investissem 

diretamente na bolsa de valores, a população brasileira nunca teve incentivos para fazê-lo. 

Com a taxa SELIC ficando quase sempre superior a 10%, mesmo com a inflação alta, os 

juros reais no Brasil em diversos momentos deste século ficavam acima de 5% ao ano. Em 
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termos de oportunidade de investimento, isso significava que havia a possibilidade de se 

investir em produtos de renda fixa atrelados ao CDI pagando um retorno real de 5% ao ano, 

um rendimento que pode ser considerado ótimo a um nível de risco baixíssimo. 

Essa concepção, entretanto, tem se alterado. Nos últimos quatro anos, a Taxa SELIC 

saiu de 14,15% ao ano para 2,25% em reunião do Copom realizada em 17 de junho de 202026. 

Esse patamar representa a mínima histórica da taxa de juros nominal no Brasil e a 

consequência é de um retorno real também em seu menor patamar histórico. 

 

 

Gráfico 17: Evolução do Juro Real no Brasil | 2006 a 2020 

Fonte Elaboração Própria 

 

A nova perspectiva de juros baixos no Brasil afeta diretamente o perfil de 

investimento da população. A cultura de aversão a risco, alimentada pela falta de necessidade 

de exposição para obtenção de retornos satisfatórios, passa a ser questionada. Torna-se cada 

vez mais necessário o aprofundamento do entendimento sobre outros produtos financeiros 

capazes de garantir um retorno anteriormente suprido pela renda fixa tradicional.  

 
26 Disponível em https://valor.globo.com/financas/noticia/2020/06/17/copom-corta-juros-para-225percent-

nova-minima-historica.ghtml, acesso em 18/07/2020. 

https://valor.globo.com/financas/noticia/2020/06/17/copom-corta-juros-para-225percent-nova-minima-historica.ghtml
https://valor.globo.com/financas/noticia/2020/06/17/copom-corta-juros-para-225percent-nova-minima-historica.ghtml
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Em 2017, educação financeira integrou a Base Nacional Comum Curricular (BNCC), 

passando a ser conteúdo obrigatório nos currículos escolares de ensino infantil e 

fundamental. Os primeiros efeitos dessa mudança cultural começam a ser sentidos. Um 

estudo conduzido pela Associação de Educação Financeira do Brasil (AEF-Brasil)27 mostra 

que iniciativas com essa temática cresceram 72% no ambiente escolar entre 2013 e 2018. 

Essa dinâmica não se restringe apenas ao ambiente acadêmico formal. A popularidade do 

termo educação financeira – medido em função do volume de buscas no Google pela 

ferramenta Google Trends – teve um crescimento muito acentuado entre 2018 e meados de 

2020, reflexo dessa, ainda incipiente, transformação da sociedade brasileira. 

 

 

Gráfico 18: Popularidade de Pesquisa do Termo “Educação Financeira” no Google | 2004 a 2020 

Fonte: Elaboração Própria baseado em dados do Google Trends 

 

Essas dinâmicas estruturais atuam no sentido de promover um maior 

desenvolvimento do mercado de distribuição no Brasil. Isso pode ser percebido no Gráfico 

19, onde há os dados referentes às categorias de produtos financeiros utilizados nos últimos 

seis anos, segundo ANBIMA e SUSEP. Produtos de investimento mais complexos, como 

fundos de investimentos e os ativos de previdência, vêm ganhando bastante destaque, após 

alguns anos com volume investido bem próximo ao da poupança ou de investimentos de 

emissão bancária. Paralelamente, entre 2018 e 2019, a categoria que apresentou maior 

 
27 Disponível em https://economia.estadao.com.br/noticias/geral,educacao-financeira-em-escolas-do-pais-

avanca-72-em-cinco-anos,70002863466, acesso em 18/07/2020. 

https://economia.estadao.com.br/noticias/geral,educacao-financeira-em-escolas-do-pais-avanca-72-em-cinco-anos,70002863466
https://economia.estadao.com.br/noticias/geral,educacao-financeira-em-escolas-do-pais-avanca-72-em-cinco-anos,70002863466
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variação foi a de renda variável, enquanto a única categoria que apresentou retração foi 

justamente a de emissão bancária. Ainda assim, apesar da tendência de um fluxo de saída da 

renda fixa e migração para ativos de maior risco, os investimentos em poupança apresentaram 

altas consistentes. 

 

 

Gráfico 19: Evolução Histórica do Total Investido por Tipo de Investimento (R$ Milhões) | 2014 - 2019 

Fonte: Elaboração Própria Baseada nos Dados da Associação Brasileira das Entidades dos Mercados 

Financeiro e de Capitais (ANBIMA) e da Superintendência de Seguros Privados (SUSEP) 

 

 Pelos dados agregados de ANBIMA e SUSEP, o mercado de distribuição teria um 

saldo total de R$4,026 trilhões em 2019, com um CAGR de 12% entre 2014 e 2019. 

Entretanto, os autores conversaram com responsáveis pela base de dados da ANBIMA que 

informaram que alguns distribuidores não são incluídos na análise até a data de elaboração 

deste projeto28. Alguns family offices que distribuem diretamente, além de wealth 

managements e corretoras independentes não são englobados. O mais relevante deles seriam 

os aproximadamente R$240 bilhões distribuídos pelos agentes autônomos da XP 

Investimentos. Dessa forma, o mercado teria R$4,266 trilhões rastreáveis, além desses outros 

distribuidores que contribuiriam com saldos menores. 

 A XP Investimentos destaca-se entre as corretoras independentes, com 

aproximadamente 8% de participação sobre o saldo rastreável. Como a XP é 

consideravelmente maior que as demais independentes e tem pouco menos de um décimo do 

mercado, fica claro que há uma grande concentração de mercado nas instituições bancárias, 

principalmente os 5 maiores bancos do país.  

 
28 A não inclusão desses distribuidores é considerada pouco onerosa para o presente projeto, haja vista que os 

bancos representam mais de 90% da distribuição total. 
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 Em 2019, o Banco Central lançou uma agenda chamada BC#, com o objetivo de 

democratizar o sistema financeiro através do uso intensivo de tecnologia e inovações. Passou 

a incluir novos agentes de mercado, estimulando a competitividade através do foco na 

precificação ofertada, dando transparência a todo o processo em volta do mercado financeiro 

e promovendo o fortalecimento e entendimento da educação financeira como ponto chave do 

sistema financeiro que se deseja criar. Com esse contexto de mercado e com um regulador 

pró cliente, as corretoras e distribuidoras independentes têm ganhado relevância. Atualmente 

(junho de 2020), existem 158 no mercado, entre as quais algumas se sobressaem com as 

pessoas físicas, como XP Investimentos, Rico Investimentos, Clear Corretora, BTG Pactual 

Digital, Guide Investimentos, Genial Investimentos, Easynvest, Terra Investimentos, Nova 

Futura, ModalMais e Necton. 

 

3.3. CARACTERIZAÇÃO DOS SEGMENTOS DE CLIENTES 

O campo da psicologia econômica ainda é pouco explorado, principalmente no Brasil. 

Segundo Ferreira (2007), essa disciplina nasce da necessidade de entender por que os 

comportamentos humanos não convergiam com o esperado pelas teorias econômicas, e como 

a psicologia influenciava esses processos – afinal, o componente emocional está presente em 

todas as ações humanas. 

A autora coloca, ainda, que o processo de tomada de decisão, econômica inclusive, é 

profundamente influenciado pelas emoções resultantes dos momentos em que se experiencia 

o desprazer. No entanto, complementa de acordo com Freud (1911): buscando proteção, 

observa-se a substituição do prazer momentâneo pelo benefício de, no longo prazo, desfrutar 

de ganhos, um prazer seguro. 

Tais colocações se conectam profundamente com o mundo dos investimentos. Os 

clientes se dividem entre os mais variados perfis, que se constroem e se modificam de acordo 

com seus pensamentos, emoções, posição socioeconômica, e com as experiências vividas. 

No que tange a caracterização prática, são considerados: a aversão ao risco, o prazo de 

investimento, a renda disponível para tal, os objetivos de retorno e a diversificação desejada 

- além de, é claro, os gostos pessoais. 

Ainda segundo dados da 3ª Edição do Raio X do Investidor Brasileiro (ANBIMA. 

2020), os investidores que só possuem aplicações em poupança (maioria), possuem renda 

média mensal de R$4.400,00, têm, em média, 43 anos, são 50% homens e 50% mulheres e, 

majoritariamente, não possuem ensino superior e se enquadram na classe C. Já o perfil do 
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brasileiro que investe em outros produtos financeiros possui renda média mensal de 

R$9.400,00, tem, em média, 41 anos e, majoritariamente, são homens, possuem ensino 

superior e se enquadram na classe B. 

Esses dados auxiliam no entendimento dos perfis de investidores encontrados no 

mercado. Cada instituição tem liberdade para classificar seus clientes da forma que achar 

mais coerente, seja com base na sua renda mensal ou no volume total investido. Na Figura 6, 

é possível observar as diferenças entre as classificações utilizadas para os investidores pessoa 

física pelos quatro maiores bancos brasileiros. 

 

 

Figura 6: Segmentação de Perfil de Cliente nos Bancos Banco do Brasil, Itaú, Santander e Bradesco | 2020 

Fonte: Elaboração própria com Base nos Dados de Cada uma das 4 Instituições 

 

Já a ANBIMA, para suas análises e exposições de dados, classifica os investidores 

pessoa física em 3 segmentos principais: varejo tradicional, varejo alta renda e clientes 

private. O varejo tradicional possui, em média, uma renda mensal abaixo de R$10.000, 

enquanto o varejo alta renda, acima (ou então aproximadamente R$200.000,00 em aplicações 

em uma instituição). Já os clientes private possuem, no mínimo, R$3.000.000,00 em 

investimentos. 
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No Gráfico 20, pode ser observada a evolução do patrimônio líquido investido por 

cada uma dessas três categorias, entre os anos 2014 e 2019. Durante esse período, a categoria 

que apresentou maior variação no volume investido foi a de clientes private, com variação 

muito próxima do varejo alta renda, e seguidos pelo varejo tradicional, com variação 

consideravelmente menor, apesar de maior volume investido. 

 

 

Gráfico 20: Evolução Histórica do Total Investido por Categoria (R$ Milhões) | 2014 a 2019 

Fonte: Elaboração Própria Baseada nos Dados da Associação Brasileira das Entidades dos Mercados 

Financeiro e de Capitais (ANBIMA) e da Superintendência de Seguros Privados (SUSEP) 

 

3.3.1. VAREJO TRADICIONAL 

 O segmento varejo tradicional se caracteriza por englobar o universo de clientes com 

menor renda, se comparados aos demais (em média, renda mensal abaixo de R$10.000). No 

Gráfico 21, é possível observar como esse segmento de clientes, de forma geral, investia e 

investe. Em 2014, a poupança concentrava 50% do valor total investido - e a previdência, 

26%. Passados 6 anos, o total concentrado entre poupança e previdência, que antes era de 

76%, se elevou a 81% - na previdência, ganho de share, na poupança, perda. Somados à 

categoria de emissão bancária, a concentração é de 89%, sendo a única categoria 

numericamente relevante não incluída, a de fundos de investimentos. Destes, 83% eram 

fundos de renda fixa, 9% multimercados e apenas 5% fundos de ações. 
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Gráfico 21: Comparação do Total Investido por Tipo de Investimento na Categoria Varejo Tradicional (%) | 

2014 e 2019 

Fonte: Elaboração Própria Baseada nos Dados da Associação Brasileira das Entidades dos Mercados 

Financeiro e de Capitais (ANBIMA) e da Superintendência de Seguros Privados (SUSEP) 

 

Tal concentração vista em 2019 reforça um perfil ainda bastante conservador do 

varejo tradicional, que apresenta aversão ao risco e direciona quase todo seu recurso para 

ativos seguros. Mesmo que os últimos 6 anos tenham sido caracterizados por quedas nas 

taxas de juros, surgimento de inúmeras plataformas e ascensão dos assuntos ligados à 

investimentos, ainda não houve mudanças relevantes na forma de investir desse segmento. 

Isso pode ser motivado pelo desconhecimento, pela falta de opções (em crescente baixa), 

pela demanda por alta liquidez ou, ainda, pela baixa renda – que torna a margem de recursos 

para investir menor e aumenta a possibilidade de que esses recursos sejam necessários no 

curto ou médio prazos, o que faz o investidor reduzir o risco ao qual deseja se expor. 

 

3.3.2. VAREJO ALTA RENDA 

O varejo alta renda, por sua vez, se trata da seção do varejo com melhor condição 

financeira: em média, mais de R$10.000,00 em renda mensal ou R$200.000,00 investidos. 

No Gráfico 22, é possível comparar a distribuição de volume investido por tipo de ativo em 

2014 e em 2019. Em 2014, a maior concentração era em ativos de emissão bancária (35%), 

seguidos por fundos de investimentos (33%) – desses, 87% fundos de renda fixa e 9% fundos 

multimercado, seguidos por poupança e previdência que, juntos, somavam 17%. Já em 2019, 

algumas variações relevantes são observadas: a categoria de emissão bancária sofreu uma 

redução de 16%, enquanto fundos de investimentos tiveram ganhos de 9% - fundos de renda 
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fixa com perda de 18%, multimercados e ações com ganhos de 13% e 5%, respectivamente 

– e renda variável com um ganho de 5%. 

 

 

Gráfico 22: Comparação do Total Investido por Tipo de Investimento na Categoria Varejo Alta Renda (%) | 

2014 e 2019 

Fonte: Elaboração Própria Baseada nos Dados da Associação Brasileira das Entidades dos Mercados 

Financeiro e de Capitais (ANBIMA) e da Superintendência de Seguros Privados (SUSEP) 

 

A partir desses dados, se torna evidente a diferença entre o varejo tradicional e o 

varejo alta renda no modo de investir: enquanto o varejo tradicional apresenta um perfil 

conservador, e concentra seus recursos nos ativos de mais baixo risco (poupança e 

previdência), o varejo alta renda diversifica mais seus investimentos e traça uma tendência 

de maior tomada de risco, seja via fundos de investimento ou ativos de renda variável 

diretamente. 

 

3.3.3. PRIVATE 

 Já o segmento de clientes private engloba os investidores com melhores condições 

financeiras, que possuem mais de R$3.000.000,00 em investimentos. Entre 2014 e 2019, as 

maiores variações nos ativos investidos foram: redução de 15% em emissão bancária, 

aumento de 6% em fundos de investimento, 4% em previdência e 3% em renda variável e 

crédito privado. 
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Gráfico 23: Comparação do Total Investido por Tipo de Investimento na Categoria Private (%) | 2014 e 2019 

Fonte: Elaboração Própria Baseada nos Dados da Associação Brasileira das Entidades dos Mercados 

Financeiro e de Capitais (ANBIMA) e da Superintendência de Seguros Privados (SUSEP) 

 

 Como uma primeira evidência de como o estilo de investir mais uma vez se modificou 

de acordo com as condições financeiras dos clientes, é possível observar que o valor investido 

na poupança foi irrisório diante do todo. Além disso, dos fundos de investimento, apenas 

18% são fundos de renda fixa, sendo 64% fundos multimercado e 16% fundos de ações. 

Ainda, ressalta-se o valor bem mais expressivo de investimentos arriscados (18% em renda 

variável). Isso demonstra a tendência desse grupo tomar mais risco, e diversificar ainda mais 

seus investimentos. 

 Tais comparações realizadas ao longo deste capítulo têm como objetivo ressaltar 

como varia a forma de investir de acordo com a renda e o patrimônio do investidor. Além da 

disponibilidade de recursos em si, ainda há a correlação positiva apresentada anteriormente 

entre o nível de instrução e a renda mensal. Com isso, conclui-se que ainda há um vasto 

conjunto de possibilidades de investimentos ainda pouco exploradas, principalmente pelos 

clientes do varejo tradicional – que possuem mais recursos investidos, mas também uma 

maior concentração – que os demais segmentos. 
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4. XP INVESTIMENTOS: UM ESTUDO DE CASO 

Ao longo dos capítulos 2 e 3, foram discutidas as características estruturantes do 

mercado de capitais brasileiro, suas mudanças históricas, os produtos financeiros, a 

segmentação de clientes e o panorama atual do mercado de distribuição. Já no capítulo 4, 

será desenvolvido o estudo de caso sobre a XP Investimentos, objeto principal do presente 

projeto. Será apresentada a história da empresa, seu modelo de negócios, seus diferenciais e 

ameaças. 

 

4.1. O CAMINHO 

 Nascido em 1976, carioca, formado em economia pela Universidade Federal do Rio 

de Janeiro (UFRJ), fundador e atual CEO da XP Investimentos, Guilherme Benchimol 

começou sua carreira aos 18 anos, como estagiário na corretora de valores Sênior, que logo 

trocou por uma vaga no Banco Icatu, onde ficou por volta de 2 anos até pedir demissão para 

concluir seus estudos. Assim começa a história contada em sua biografia, “Na Raça”, escrita 

por Maria Luíza Filgueiras. Após esse primeiro momento, Guilherme foi trainee do Banco 

Bozano, Simonsen, na parte de estruturação de uma plataforma online de investimentos 

(Investshop), onde por grande parte do tempo desenvolveu a função de captar clientes e 

produtos. Em 2000, entretanto, o mercado financeiro enfrentou uma grande crise e a corretora 

teve que passar por uma fase de corte de custos, que resultou em sua demissão. Logo, se 

lembrou de uma corretora gaúcha que havia conhecido, a Diferencial, e, após ser demitido 

em uma quinta feira de maio de 2001, na segunda feira seguinte ele já se encontrava 

trabalhando em Porto Alegre – tendo dirigido por quase 20 horas para concretizar essa 

repentina mudança. Lá, a ideia era tocar o projeto da Investshop como uma célula da 

corretora. 

Guilherme então apresentou ao dono da Diferencial um projeto de criar um escritório 

de agentes autônomos de investimentos (AAI – espécies de corretores, mas sem vínculo 

empregatício com a corretora) ligado à Investshop, que não o entusiasmou muito. Entretanto, 

Guilherme acabou se aproximando de um dos únicos funcionários da sua faixa etária, 

Marcelo Maisonnave, e eles passaram a atuar como agentes autônomos dentro da própria 

corretora. Em 2001, a dupla, acompanhada de uma estagiária, Ana Clara (que posteriormente 

se casou com Guilherme), resolveu criar seu próprio escritório de AAI – ali nascia a XP 

Investimentos. Nesse momento, o esforço dos sócios era para captar clientes, oferecendo os 

fundos que a Investshop possuía na sua plataforma. 
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 Em um período conturbado para os mercados financeiros e, consequentemente, para 

o novo negócio, Guilherme teve que vender seu carro para garantir à empresa mais alguns 

meses de vida. Felizmente, após uma primeira experiência positiva explicando a bolsa de 

valores para alguns conhecidos do Marcelo (cuja família tinha uma trajetória no mercado 

financeiro), eles lançaram em um jornal da época um anúncio com os dizeres “Aprenda a 

Investir na Bolsa de Valores”, determinando o preço de R$300,00 – através do qual 

conseguiram captar 30 alunos, gerando uma receita de R$9.000,00. Eles concluíram que era 

muito mais fácil convencer alguém a ir aprender, e investir seria uma consequência, então 

seguiram com outros cursos na sequência. 

 A Diferencial, a essa altura, apesar de executar as ordens dos clientes, acabava 

atrapalhando a XP em seus registros e cadastros e, por esses e outros motivos, o trio resolveu 

ser realmente independentes e alugou uma sala de 25m², com 10 computadores usados 

comprados de uma lan house. Ao romper com a Diferencial, passaram a operar diretamente 

com a Investshop, e deram foco total aos cursos novamente – que apresentavam uma alta 

taxa de conversão em clientes – buscando escritórios de AAI parceiros que pudessem fazê-

los em outras localidades. 

 Pensando em diversificar a receita, tiveram a ideia da criação de uma carteira própria 

de investimentos, pois sentiam que os clientes ficavam mais confortáveis em ter alguém 

selecionando ações para eles. Logo, em 2004, propôs a um amigo, Julio Capua, que montasse 

uma gestora de recursos (também conhecida como asset) dentro da XP, de forma a terem 

fundos próprios para oferecer aos clientes – e, no seu início, a gestão foi altamente baseada 

na já consolidada gestora Dynamo. 

 Em 2005, a XP contava com 30 funcionários e já entregava cerca de R$30.000,00/mês 

aos seus sócios. Numa tentativa de estruturar melhor a empresa, criaram a XP Educação 

(XPE), que foi tocada por Gabriel Leal, ex estagiário de Julio. Ainda, Guilherme, após uma 

série de conversas na tentativa de compra da XP por parte da grande corretora carioca, Ágora 

(sob comando do ex Banco Pactual Eduardo Plass) concluiu que a XP de fato precisava virar 

uma corretora para atingir o máximo de seu potencial - pois assim, extrairia mais dinheiro de 

seus clientes, não tendo que repassar as taxas a corretoras terceiras, e ofereceria serviços cada 

vez mais demandados, como o home broker. 

 Virar uma corretora indicava a necessidade de capital, investimentos em tecnologia 

(principalmente no desenvolvimento de home broker) e maior exposição a risco - mas a 

decisão estava tomada. A XP acabou comprando a corretora carioca AmericaInvest, do Luiz 
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Kleber Hollinger da Silva (“Klebinho”), que apesar do baixo volume de negociação e 

estrutura precária, era a carcaça de uma corretora que a XP precisava. Devido à importância 

de fazer a corretora dar certo, Guilherme e Ana Clara se mudaram para o Rio de Janeiro. 

 Em julho de 2007 nasce a corretora XP, juntando as operações da AmericaInvest, 

uma outra corretora, Manchester, com quem haviam negociado, e um outro escritório de AAI 

(de Alexandre Marchetti e Henrique “Xoulee” Cunha). A partir desse momento, Guilherme 

começa a refletir sobre a relação com os agentes autônomos: havia uma rede de escritórios 

filiados à XP, mas era como uma força de trabalho disfarçada, pois a corretora não arcava 

com os custos trabalhistas - o que representava um risco de passivo para ela. Logo, a XP 

passou por um processo de contratação do pessoal de todos os escritórios, o que elevou a 

complexidade do negócio. 

Com a estrutura cada vez maior e o bull market29 da época aumentando cada vez mais 

os volumes negociados, o número de investidores e os rendimentos trazidos pela bolsa de 

valores brasileira, a XP se tornou um alvo de cobiça para o Unibanco e para o Itaú, que não 

queriam ficar de fora dessa ascensão. 

Em 2008, entretanto, se inicia a maior crise financeira desde 1929, o que 

proporcionou um alto volume de negociações, devido à alta volatilidade dos mercados, e foi 

vantajoso para empresas como a XP – mas Guilherme logo quis se preparar para a recessão 

que provavelmente viria. Com isso, tentou promover as negociações de aquisição com o 

Unibanco e o Itaú, paralelamente, que acabaram não gerando resultados – além da fusão dos 

2 bancos na mesma época. 

No final de 2008, se iniciaram as dificuldades esperadas e a XP deu início à uma 

contenção de custos, com demissão de parte dos funcionários. Além disso, concluiu que a 

migração de todos os agentes autônomos para funcionários CLT da XP foi realizada no pior 

momento, e Guilherme correu atrás de desfazer esse movimento, que foi considerado um erro 

de estratégia. Ainda, iniciou uma busca por novas fontes de receita, e a primeira delas foi a 

criação de uma corretora de seguros da XP - primeira receita que não viria de renda variável. 

Em 2009, inicia-se um novo processo de valorização repentina da bolsa de valores e 

os clientes institucionais, que normalmente se beneficiam desses momentos, já 

correspondiam a quase 80% do volume negociado pela XP, que contava com mais de 75.000 

clientes. Contudo, na tentativa de não deixar a empresa dependente das oscilações da bolsa, 

 
29 Bull market, ou, em português, mercado do touro, é uma expressão utilizada para definir um contexto 

financeiro de sucessivas altas e otimismo. 
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continuou-se a busca por novas fontes de receita: foi quando viram que uma plataforma de 

assessores, gestoras e corretoras chamada Pershing faria uma feira para assessores em Miami, 

e lá foram atrás de ideias. 

Ali, conheceram a Charles Schwab, corretora fundada em 1973, cujo dono começou 

sua carreira com uma newsletter com dicas de investimento, e sempre criticou a atuação de 

bancos e corretoras, devido às taxas fixas cobradas dos clientes na compra e venda de ações. 

Essa corretora foi responsável por uma revolução no mercado financeiro americano, ao cortar 

as taxas de corretagem pela metade, estabelecer salários fixos aos seus corretores e se tornar 

um “shopping financeiro”, disponibilizando milhares de produtos de investimentos aos 

pequenos investidores. Em 2010, já possuía 1,6 trilhões de dólares sob custódia – enquanto 

a XP já era a terceira maior corretora do país (contra 53ª em 2007). A partir desse ano, a XP 

copiaria a Charles Schwab em tudo - principalmente no estímulo ao movimento de saída dos 

brasileiros dos grandes bancos (Caixa Econômica Federal, Banco do Brasil, Itaú, Bradesco e 

Santander). Para isso, a XP já contava com um exército de agentes autônomos, que até então 

eram somente corretores de ações, mas que poderiam oferecer uma assessoria de 

investimentos completa, como faziam os independent financial advisors da Charles Schwab. 

Ainda nesse mesmo ano, o fundo de private equity30 britânico Actis avaliou a XP em 

500 milhões de reais (em torno de 20 vezes seu lucro líquido esperado para 2010) e, em troca 

de 20,5% da empresa, realizou uma injeção de 100 milhões de reais (os sócios não venderiam 

ações), o que trouxe um pouco mais da credibilidade que a XP tanto precisava. Em 2011, a 

XP comprou o InfoMoney, site de notícias financeiras voltado para o investidor de varejo, 

no qual a XP viu uma oportunidade de se comunicar mais diretamente com seu cliente final, 

principalmente para apresentar outros tipos de ativos que estavam sendo adicionados ao seu 

modelo de “shopping financeiro” - que não fossem somente os de renda variável (já bastante 

utilizados). 

Na sequência, a XP seguiu buscando incorporar carteiras de concorrentes, como os 

clientes qualificados da Interfloat, as operações e produtos da Senso Corretora e os clientes 

private da Prime Corretora. No final de 2012, uma parcela de 31% da XP foi vendida para a 

empresa americana de private equity General Atlantic por 420 milhões de reais – sendo uma 

parte vendida pela Actis (10%), e uma parte pela XP (21%). A Dynamo, gestora que 

 
30 Private equity, ou, em português, capital privado, é um tipo de investimento, feito de forma privada, onde um 

investidor aporta seu capital diretamente em empresas com potencial de crescimento a médio e longo prazo. 
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acompanhava a XP desde o início, comprou uma participação em coinvestimento com a 

General Atlantic. 

Em 2014, a XP comprou a corretora Clear, numa operação “multimarca”: poderia 

fundir as operações (a Clear se destacava pelo seu perfil tecnológico, que fazia falta à XP), 

mas manter as ofertas de serviços e as políticas de preço para os diferentes perfis de clientes. 

Mais pra frente, em meio ao movimento de consolidação da empresa, a XP começou a 

controlar melhor a relação dos AAI com os clientes finais, após um caso de ressarcimento a 

um cliente que recebeu recomendações ruins de seu assessor: começaram as pesquisas de 

satisfação, exclusão, premiação e punição aos escritórios, controle de conflitos de interesses, 

melhor definição dos perfis dos clientes e um evento anual para solidificar essa relação - a 

Expert. 

Em 2016, a General Atlantic fez um acordo e comprou a participação remanescente 

da Actis, elevando sua fatia na empresa para 49% - e a avaliando em 3 bilhões de reais. No 

final desse mesmo ano, a XP comprou a Rico, naquele momento sua maior concorrente, por 

203 milhões de reais (após o BTG ter tentado tomar essa operação). Já em 2017, em meio às 

conversas para realização do IPO (initial public offering, ou oferta pública inicial)31 da XP, 

ressurgiu a possibilidade de compra de parte dela pelo Itaú - operação que ia contra as 

campanhas de desbancarização feitas pela corretora, que se esforçou justamente pela criação 

de uma marca alternativa aos bancos, mas que traria a credibilidade que faltava e o nível de 

governança que ajudaria em seu IPO. Na época, 27% dos recursos captados diariamente pela 

XP vinham do Itaú. 

Finalmente, após exaustivas negociações, o Itaú comprou 49,9% da XP por 5,7 

bilhões de reais, além de um aporte de 600 milhões de reais na companhia. Contudo, esse 

processo enfrentou dificuldades nas aprovações regulatórias por parte do Conselho 

Administrativo de Defesa Econômica (Cade) e do Banco Central (BC). Por concluírem que 

o Itaú estaria se apropriando de um modelo de negócios inovador, e que isso geraria impactos 

concorrenciais hoje e no futuro, substanciais alterações foram feitas no acordo inicial, após 

turbulentas discussões no mercado. Inicialmente, o Itaú adquiriria mais 12,5% da XP em 

2020, mais 12,5% em 2022 (atingindo 74,9% da empresa), e a partir de 2024 a XP poderia 

escolher vender o restante para o Itaú (e se não o fizesse, a partir de 2033 o banco poderia 

exercer uma opção e comprar o controle da XP). Entretanto, o Banco Central limitou tudo 

 
31 O IPO, Initial Public Offering, ou, em português, Oferta Pública Inicial, é um tipo de oferta pública em que 

as ações de uma empresa são vendidas ao público em geral numa bolsa de valores pela primeira vez. 
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isso a somente uma compra de mais 12,5% em 2022 - sob nova avaliação do BC - para evitar 

o impacto no mercado de distribuição, ainda mais concentrado que o mercado de corretagem. 

Além disso, o BC também determinou que a XP não poderia firmar acordos de exclusividade 

com os escritórios de agentes autônomos. 

Finalmente, 18 anos depois do início de sua história, em 11 de dezembro de 2019 a 

XP fez sua abertura de capital (IPO) na bolsa de valores de Nova Iorque32, a National 

Association of Securities Dealers Automated Quotations (NASDAQ). De acordo com 

Guilherme, a realização no exterior, e não no Brasil, teve como objetivo se conectar aos 

“principais investidores do mundo”. A precificação inicial por ação, de 27 dólares (avaliando 

a empresa em 14,89 bilhões de dólares), encarou uma alta do seu primeiro dia, fechando o 

pregão a aproximadamente 34 dólares, e movimentando mais de 33 milhões de dólares. 

 Na Figura 7, é possível observar a estrutura societária da XP Inc. ao final do mês de 

março de 2020. O Banco Itaú sendo dono de 46,1% das ações, a empresa americana de 

private equity mencionada anteriormente, General Atlantic, com 13,6% das ações, a Dynamo 

com 2,1% das ações, a XP controladora com 23,1% das ações, e o restante, 15,1%, sob livre 

negociação na bolsa de valores NASDAQ. 

 

 

Figura 7: A Estrutura Societária da XP Inc. | Maio de 2020  

Fonte: Apresentação Institucional da XP Inc. de Maio de 2020, Traduzida 

 
32 Disponível em https://valorinveste.globo.com/mercados/renda-

variavel/empresas/noticia/2019/12/11/benchimol-justifica-abertura-de-ipo-no-exterior.ghtml, acesso em 

19/07/2020. 

https://valorinveste.globo.com/mercados/renda-variavel/empresas/noticia/2019/12/11/benchimol-justifica-abertura-de-ipo-no-exterior.ghtml
https://valorinveste.globo.com/mercados/renda-variavel/empresas/noticia/2019/12/11/benchimol-justifica-abertura-de-ipo-no-exterior.ghtml
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4.2. O MODELO DE NEGÓCIOS 

 Sonho grande, mente aberta e espírito empreendedor são os valores que guiam a XP 

hoje na sua missão de transformar o mercado financeiro brasileiro, caracterizado por uma 

indústria que fornece experiências ruins, é ineficiente, cara e altamente concentrada. A 

própria história da XP caracteriza o sonho grande; a mente aberta se reflete em aprender e 

crescer a partir de diferentes pontos de vista; e o espírito empreendedor é visto pela XP como 

“a gente vai lá e faz”. Guilherme Benchimol sempre acreditou que “transformar o meu sonho 

em nosso sonho” seria essencial para garantir a dedicação que precisaria de sua equipe, e 

historicamente buscou construir a empresa sob um modelo de partnership33, com uma gestão 

de pessoas baseada na meritocracia. 

O modelo de negócios da XP busca diferenciá-la das grandes e tradicionais 

instituições financeiras, de forma a promover uma proposta de valor única a seus clientes e 

parceiros e revolucionar a indústria de investimentos. Os componentes chave que compõem 

o modelo de negócios da XP são: (i) uma cultura orientada pela missão, (ii) um ecossistema 

auto sustentado, (iii) uma plataforma superior de produtos e serviços, (iv) uma plataforma 

diferenciada e com uso avançado de tecnologia. 

Na Figura 8, esse modelo de negócios fica mais bem ilustrado. Nele, a cultura (i) 

permanece central à XP, através de um ambiente colaborativo, uma missão clara, uma 

política de taxa zero sempre que possível, foco no cliente e no longo prazo, e um 

compromisso empresarial com inovação e evolução contínuas. Já o ecossistema auto 

sustentado (ii) inclui 3 fatores: uma rede de distribuição multicanal, que permite à XP 

alcançar clientes e distribuir seus produtos por variadas marcas e canais - XP direto (os 

clientes acessam a plataforma da XP diretamente), Rico, Clear, e AAI (clientes que acessam 

a XP através de agentes autônomos de investimento); uma base de clientes usuários, que são 

os investidores do varejo, os investidores institucionais e os clientes corporativos (logo, 

pessoas físicas, gestores de fundos, bancos de investimento, emissores de títulos, 

seguradoras, entre outros); e os canais e produção de conteúdo próprios, que ajudam na 

democratização do acesso à conteúdos financeiros, atraindo e retendo os consumidores 

desses conteúdos e monetizando esses acessos, através da XP Educação (ou XPEED School, 

atualmente), do portal Infomoney, da EXPERT (evento anual da empresa), da rede social 

 
33 Partnership, ou, em português, parceria, é um tipo de modelo de negócios que estabelece a possibilidade de 

determinados funcionários se tornarem sócios da organização onde trabalham. 
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focada em investimentos Leadr, dos influenciadores digitais e da área de pesquisa e análise 

da XP. 

Além disso, a plataforma superior de produtos e serviços (iii) se divide em 2 vertentes: 

consultoria financeira e uma plataforma aberta de produtos financeiros. Ambas foram 

desenvolvidas de forma a gerar diferenciação e uma proposta de valor superior à dos bancos 

tradicionais, através de serviços financeiros consultivos, a plataforma aberta em si, onde são 

acessados os produtos de forma fácil e intuitiva, e serviços VIP aos clientes, ou seja, um 

serviço de alta qualidade. 

Por fim, no centro da Figura 8, é possível observar em que se baseia uma plataforma 

diferenciada e com uso avançado de tecnologia (iv): XP Genius, que é a tecnologia integrada 

baseada em nuvem usada na plataforma, construída sobre uma arquitetura modular de micro 

serviços que ajuda na conexão dos diversos portais, sistemas, e ambientes, na gestão dos 

dados próprios (que são de alto valor e crescem rapidamente), na condução de análises de 

big data34 e iniciativas de inteligência artificial, provém informação e insights e amplia o 

alcance e a capacidade da plataforma. Além do XP Genius, outro pilar essencial é o time de 

inovação, responsável por um programa de desenvolvimento de inovações, que elabora 

soluções através do uso de metodologias ágeis, tecnologia e dados. Por fim, há os apps de 

tecnologia, que são aplicações de tecnologia móvel também baseadas em um modelo de 

nuvem, que complementam os serviços de consultoria e fornecem funcionalidades que 

auxiliam o usuário na gestão de suas diferentes contas, nas atividades de compra e venda e 

consulta de dados, e que são integradas às bases de dados e ferramentas analíticas da XP, e 

que buscam promover interfaces acessíveis, intuitivas e com informações relevantes. 

 

 
34 Big data é a análise e interpretação de grandes volumes de dados de grande variedade. 
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Figura 8: O Modelo de Negócios da XP Inc.  

Fonte: Form 20-F - Relatório Anual de 2019 da XP Inc. 

 

 Esse modelo de negócios foi aperfeiçoado ao longo da evolução da empresa, assim 

como foram surgindo diferentes frentes de atuação. As principais divisões da XP são listadas 

abaixo. 

XP Investimentos Corretora de Câmbio, Títulos e Valores Mobiliários S.A. (XP 

CCTVM): É o core35 da XP, área que concentra o maior número de funcionários e é 

responsável pelo acesso dos clientes a todos os produtos, sejam eles clientes da própria XP 

Investimentos, da Rico ou da Clear. Ao final de 2019, essa área concentrava 60,9% dos ativos 

da XP, e representava 74,3% da receita total. 

XP Gestão de Recursos Ltda. (XP Gestão ou XPG): É a área responsável pela gestão 

de fundos de investimento focados em ações e estratégias macroeconômicas, que são 

distribuídos para clientes do varejo (via XP CCTVM) e para clientes institucionais. Ao final 

 
35 Core, ou, em português, núcleo, significa a parte principal de um determinado negócio, o ponto forte da 

empresa. 
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de 2019, essa área concentrava apenas 0,3% dos ativos da XP, e representava 3,9% da receita 

total. 

XP Advisory Gestão de Recursos Ltda. (XP Advisory ou XPA): antes denominada Arsa 

Investimentos Ltda., foi adquirida pelo Grupo XP em 2015 e hoje é a área responsável pela 

gestão de recursos de clientes da área de wealth management (clientes alta renda), incluindo 

fundos e carteiras exclusivas, distribuídos via XP CCTVM. Ao final de 2019, essa área 

concentrava apenas 0,1% dos ativos da XP, e representava 0,8% da receita total. 

XP Vista Asset Management Ltda. (XP Vista ou XPV): em 2018, a gestora 

independente Vista Real Estate foi adquirida pelo Grupo XP e hoje é a área responsável pela 

gestão de ativos de renda fixa, crédito estruturado e imobiliário e estratégias de infraestrutura 

e fundos indexados e de alocação para clientes do varejo (via XP CCTVM) e para clientes 

institucionais. Ao final de 2019, essa área concentrava apenas 0,1% dos ativos da XP, e 

representava 2,1% da receita total. 

XP Corretora de Seguros Ltda. (XP Seguros ou XPS): fundada em 2008, é a área 

responsável por oferecer produtos de previdência privada, tanto da própria seguradora da XP 

(XP Vida e Previdência, ou XP VP, que obteve autorização da SUSEP para operar como 

uma seguradora em 2018), quanto de outras seguradoras, através da XP CCTVM. Ao final 

de 2019, essa área concentrava apenas 0,3% dos ativos da XP, e representava 2,9% da receita 

total. 

XPE Infomoney Educação Assessoria Empresarial e Participações Ltda. (XP 

Educação ou XPE): fundada em 2003, é a área focada nos serviços digitais de conteúdo, 

incluindo o desenvolvimento e a venda de cursos de educação financeira e eventos online, 

que caracterizam a história da XP. Ao final de 2019, essa área concentrava apenas 0,2% dos 

ativos da XP, e representava 2,5% da receita total. Recentemente, em 2020, essa área passou 

a ser chamada de “XPEED School by XP Inc.”. 

XP Investments US, LLC (XP Investments): fundada em 2010, é a corretora americana 

do grupo XP. Possui escritórios em Nova Iorque e Miami, e oferece serviços para clientes do 

varejo (maioria brasileiros), clientes institucionais e traders36 institucionais. Ao final de 

2019, essa área concentrava apenas 0,8% dos ativos da XP, e representava 6,7% da receita 

total.  

 
36 Trader é um investidor financeiro que busca ganhar dinheiro com operações de curto prazo, aproveitando-se 

da volatilidade do mercado, consequentemente, realizando um volume elevado de operações de compra e venda. 
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XP Private Equity Gestão de Recursos Ltda. (XP PE): recém fundada (2020), é a área 

responsável pela gestão de fundos de investimento em participações de private equity, 

atendendo clientes do varejo e clientes institucionais. 

Além dessas frentes mais consolidadas e relevantes para o modelo de negócios atual 

da XP, há diversos outros movimentos sendo realizados com o objetivo de fortalecer a marca, 

ampliar a gama de serviços ofertados, implantar inovações e disrupções que a tornem mais 

competitiva, democratizar os investimentos e atrair mais clientes e recursos. Alguns desses 

movimentos recentes são: a aquisição da Spiti, empresa responsável pela geração de 

relatórios de pesquisa para os clientes de varejo; abertura da XP Portugal, empresa de 

consultoria financeira; estruturação e ampliação do Banco XP (que obteve autorização do 

Banco Central para operar ao final de 2018) enquanto banco comercial e banco de 

investimentos; e acordo com a bandeira Visa, para elaboração dos cartões de débito e crédito 

da XP. 

Na Figura 9, é possível observar como a XP monetiza seu negócio. São 4 categorias 

principais de geração de receita: varejo, institucional, serviços de emissão e conteúdo digital. 

O varejo abrange o modelo de plataforma aberta das 3 marcas - XP, Clear e Rico, e a 

distribuição via agentes autônomos (somente XP), considerando clientes de todos os 

tamanhos de carteira (valor em recursos investidos), que são segmentados conforme a Figura 

9. Os produtos ofertados são os mais variados, como fundos de previdência, fundos da XP e 

de terceiros, produtos de renda fixa, derivativos, ações, seguros, entre outros. 

 

 

Figura 9: Segmentação de Clientes da XP Inc.  

Fonte: Apresentação Institucional da XP Inc. de Maio de 2020, Traduzida 
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Já a categoria institucional engloba clientes nacionais e internacionais como gestores 

de recursos, fundos de pensão, bancos e tesourarias, family offices e seguradoras, ofertando 

produtos como ações, commodities, fundos, câmbio, debêntures e títulos públicos. Os 

serviços de emissão envolvem a oferta de soluções do mercado de capitais aos clientes 

corporativos, como emissão de dívidas, fusões e aquisições, aberturas de capital, emissão de 

novas ações, entre outros. Por fim, o conteúdo digital engloba a iniciativa de atrair, reter e 

monetizar clientes do varejo e institucionais, buscando reduzir os custos de aquisição dos 

mesmos, através de ferramentas como o site Infomoney, a XPE, a área de pesquisa da XP, os 

eventos - como a Expert, os influenciadores digitais e a sua rede social de investimentos, 

Leadr. 

Ao final do primeiro trimestre de 2020, a área de varejo era responsável por 68% da 

receita total, através das taxas de administração e performance, comissões, rebates, spreads37, 

taxas de colocação (para adicionar um produto à plataforma) e outras receitas. A área 

institucional era responsável por 18% da receita total, através de comissões, spreads e taxas 

de colocação, entre outras fontes. Já os serviços de emissão correspondiam à 7% da receita 

total, através de taxas de subscrição, taxas de consultoria e outros. Por fim, de menor 

relevância, a área digital correspondia à 1% da receita total, através de cursos, propagandas, 

eventos, entre outros; e outras receitas diversas correspondiam à 6% do total.     

 

 

Figura 10: Como a XP Inc. Monetiza seu Negócio  

Fonte: Apresentação Institucional da XP Inc. de Maio de 2020, Traduzida 

 

 
37 Spread é a diferença, apropriada pelo intermediário financeiro, entre a taxa de juros cobrada ao tomador de 

um empréstimo, e a taxa de juros que remunera o aplicador de recursos. 
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4.2.1. MODELO DE PLATAFORMA 

O modelo de negócios da XP passou por transformações contínuas ao longo de duas 

décadas, de agente autônomo a cursos educativos, para corretores tradicionais e, por fim, o 

modelo de uma plataforma completa de serviços financeiros. Para entender de que forma a 

empresa se posiciona e se diferencia no mercado financeiro, é fundamental que anteriormente 

se apresente o arcabouço teórico por trás do fenômeno das plataformas digitais. 

Plataforma é um negócio que fornece uma infraestrutura que possibilita a conexão de 

usuários de dois lados de um mercado. Conceitualmente, esse modelo por si só não é 

novidade: empresas de telefonia e distribuidoras de energia há décadas se utilizam de suas 

redes para unir lados opostos, configurando plataformas. Segundo Parker et al. (2016), o 

princípio base de uma plataforma é de facilitar as trocas e promover combinações entre os 

elos da rede, de modo que ocorra geração de valor para todos os integrantes. 

A diferença principal das novas - chamadas de digitais - para as plataformas 

tradicionais é o emprego de tecnologia. Parker aborda o porquê de as taxas de crescimento 

mais vertiginosas serem apresentadas justamente por empresas que adotam esse tipo de 

modelo. Para ele, o fato de as plataformas digitais gerarem valor usando recursos que não 

possuem ou controlam permite expandir seu alcance e crescer num ritmo superior a empresas 

tradicionais que dependem de investimentos em ativos imobilizados. Hoffman (2019) 

complementa essa análise ao sugerir que o corolário da agregação de tecnologia não se 

restringe a uma disrupção na forma de distribuir o produto. Ao prover e coordenar o ambiente 

simbiótico, as plataformas diminuem a assimetria de informação do mercado, os custos 

transacionais e de pesquisa a ela associados, e ainda se aproveitam dos benefícios 

econômicos e competitivos dos efeitos de rede. 

Ao longo do século XX, empresas dominantes em diferentes mercados tiveram 

vantagens competitivas lapidadas pela economia de escala do lado da oferta. A redução do 

custo unitário marginal com o crescimento do volume produzido, numa economia industrial, 

pode significar uma eficiência de custos difícil de ser superada pela competição. Por outro 

lado, num contexto de inovação tecnológica, o conceito de economia de escala do lado da 

demanda é a principal fonte de efeito de rede positivo e, consequentemente, de diferenciação 

das plataformas38. Nessa lógica, evoluções proporcionadas pelo aumento da demanda, como 

 
38 Disponível em 

https://www.google.com/url?q=https://faculty.haas.berkeley.edu/shapiro/comppolicy.pdf&sa=D&ust=159571

6489623000&usg=AFQjCNHxOozariwMagd8T9YvR-UTgL8DTw, acesso em 25/07/2020. 

https://www.google.com/url?q=https://faculty.haas.berkeley.edu/shapiro/comppolicy.pdf&sa=D&ust=1595716489623000&usg=AFQjCNHxOozariwMagd8T9YvR-UTgL8DTw
https://www.google.com/url?q=https://faculty.haas.berkeley.edu/shapiro/comppolicy.pdf&sa=D&ust=1595716489623000&usg=AFQjCNHxOozariwMagd8T9YvR-UTgL8DTw
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a maior utilização dos recursos, o desenvolvimento quase orgânico de novas aplicações e o 

equilíbrio natural de preços, tornam as plataformas cada vez mais valiosas para seus usuários. 

Parker define os efeitos de rede como unilaterais, quando o valor gerado aumenta 

para o próprio usuário do bem/serviço (quanto mais usuários de celulares, maior o benefício 

para o dono de um celular) e/ou bilaterais, quando o valor se amplia para consumidores e 

vendedores (como é o caso do Uber, ilustrado no esquema da Figura 11, elaborado por seu 

próprio fundador em um pedaço de guardanapo, ainda no início da empresa). 

 

 

Figura 11: Efeito de rede bilateral no Uber  

Fonte: Livro Platform Revolution (2016) 

 

Nessa nova realidade, a XP se posiciona como uma plataforma de serviços 

financeiros que conecta investidores e ofertantes de produtos de investimentos. Por meio de 

uma infraestrutura tecnológico moderna, com softwares proprietários e cultura de inovação, 

a empresa se coloca nesse fluxo como uma intermediadora das inúmeras interações do 

ecossistema financeiro. De um lado, bancos, empresas privadas, fundos de investimentos e 

Governo Federal buscam recursos para se financiar ou gerir e, do outro, pessoas físicas 

almejam alternativas para preservação e acumulação de capital. Na Figura 12, segue exemplo 

da plataforma da XP Investimentos referente a produtos de emissão bancária oferecidos por 

diferentes instituições financeiras para os clientes. 
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Figura 12: Plataforma XP - Categoria de Renda Fixa - Emissão Bancária | 2020  

Fonte: Site da XP Investimentos 

 

Ao se colocar na posição de mecanismo de coordenação, a XP se beneficia dos efeitos 

de rede bilaterais de seu modelo de negócios. À medida que mais investidores se tornem 

usuários recorrentes, novos ofertantes, interessados no crescente fluxo, serão atraídos para 

dentro da plataforma. Consequentemente, maior e mais diversificada sua grade de produtos, 

podendo incluir ofertas exclusivas que, por sua vez, atraem novos usuários. Além disso, o 

incentivo a uma competição aberta e franca entre ofertantes leva a uma arbitragem dos preços 

que, num mercado dominado por assimetrias de informações39 e taxas nababescas40, 

potencializa ainda mais a percepção de valor dos clientes. 

 
39 Disponível em http://g1.globo.com/economia/blog/samy-dana/post/teoria-dos-mercados-com-informacao-

assimetrica-uma-ruptura-no-pensamento-da-microeconomia.html, acesso em 25/07/2020. 
40 Disponível em https://www.infomoney.com.br/onde-investir/os-10-piores-fundos-di-do-mercado-tem-991-

mil-cotistas-voce-esta-nesta-lista/, acesso em 25/07/2020. 

http://g1.globo.com/economia/blog/samy-dana/post/teoria-dos-mercados-com-informacao-assimetrica-uma-ruptura-no-pensamento-da-microeconomia.html
http://g1.globo.com/economia/blog/samy-dana/post/teoria-dos-mercados-com-informacao-assimetrica-uma-ruptura-no-pensamento-da-microeconomia.html
https://www.infomoney.com.br/onde-investir/os-10-piores-fundos-di-do-mercado-tem-991-mil-cotistas-voce-esta-nesta-lista/
https://www.infomoney.com.br/onde-investir/os-10-piores-fundos-di-do-mercado-tem-991-mil-cotistas-voce-esta-nesta-lista/
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Figura 13: Efeito de rede bilateral na XP Investimentos | 2020 

Fonte: Elaboração Própria 

 

 Com a força da equação de produção migrando para o lado da demanda, a dinâmica 

de negócio passa pela capacidade de atração de usuários. Parker et al. (2016), após estudos 

empíricos, conclui que as plataformas mais efetivas são as que conseguem expandir fácil e 

rapidamente, pois isso costuma se traduzir em amplificação do valor gerado pelos benefícios 

do efeito de rede. Destacam-se as empresas que atingem a massa crítica necessária para 

desencadear um crescimento orgânico de segunda ordem: novos usuários entram no mercado 

atraídos pelo crescente número de amigos participantes da rede. 

 No mundo das corretoras independentes, o Grupo XP indubitavelmente aparece como 

expoente. Usando como referência a popularidade das empresas nas buscas do Google, a 

empresa tem a liderança absoluta do mercado. A partir de 2018, mesmo já tendo a maior 

participação relativa, a distância para as demais corretoras vem dilatando. Hoffman (2019) 

conceitualiza essa tendência como sendo viral, em que a adoção por usuários e ofertantes 

entra numa espiral que atrai mais integrantes dos dois lados do mercado, se comportando 

como um vírus contagiando múltiplos hospedeiros. 
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Gráfico 24: Popularidade das Corretoras em Buscas no Google | Junho de 2020 

Fonte: Elaboração Própria baseado em dados do Google Trends 

 

 Partindo do esquema de geração de valor da corretora, esse fluxo crescente traz 

consequências positivas diversas. Por ser a principal distribuidora no mundo das plataformas 

financeiras, torna-se praticamente condição sine qua non para ofertantes ter seu produto 

disponibilizado nas plataformas da XP. Em pesquisa feita pelos autores em junho de 2020, 

havia mais de 800 opções de produtos de investimentos no portfólio disponibilizado aos 

clientes, entre fundos, produtos de renda fixa e outros ativos. 
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Gráfico 25: Quantidade de Produtos de Investimento por Categoria na Plataforma da XP Investimentos | 

Junho de 2020 

Fonte: Elaboração Própria baseada em dados da XP Investimentos 

 

Desse posicionamento de líder, surgem diversas oportunidades como efeitos 

colaterais. As possibilidades de expansão das atividades para além da atuação e dos produtos 

principais emergem a partir das interações com ofertantes e clientes. Nesse sentido, a XP 

vem desenvolvendo novos produtos para aumentar a geração de valor para os dois lados do 

mercado, o que afeta diretamente as probabilidades de sucesso dos competidores. Um desses 

produtos são os fundos espelho (advisory), que vêm ganhando espaço na categoria. 

Desenvolvidos em parceria com gestoras independentes, esses fundos, que num modelo 

padrão são distribuídos em diversas plataformas do mercado, passam a ser exclusivamente 

distribuídos pela XP. O fluxo que a empresa possui, possibilita que tal produto seja vantajoso 

para os ofertantes mesmo se limitando a uma única plataforma. Adotados mais intensamente 

a partir de 2019, esses fundos já representavam 27% dos fundos de terceiros da plataforma 

em maio de 2020, contra 5% em janeiro de 2017. 
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Gráfico 26: Quantidade de Fundos Advisory na Plataforma da XP Investimentos | Maio de 2020  

Fonte: Elaboração Própria baseada em dados do Quantum 

 

Outro exemplo desta mesma dinâmica é a XP Vida e Previdência. O braço de 

previdência da empresa foi criado para atender uma demanda reprimida do mercado. Os 

clientes, até então, não tinham muitas possibilidades de fundos de previdência disponíveis 

além dos ofertados por grandes bancos. Os altos custos desse modelo com pagamento de 

rebates para a seguradora e também para os distribuidores, dificultavam a viabilidade para as 

gestoras independentes. Ao criar sua própria seguradora, a XP passa a cobrar um valor único 

das gestoras independentes, referente à securitização e à distribuição. Com o grande fluxo de 

clientes dentro da plataforma, o produto passa a ser mais atrativo para ofertantes e 

simultaneamente supre uma demanda dos investidores. Em junho de 2020, os fundos 

segurados pela própria empresa correspondiam a 74% das opções de previdência privada e o 

total gerido havia multiplicado por dezessete entre maio de 2019 e 2020.  
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Gráfico 27: Evolução dos Fundos de Previdência da XP Vida e Previdência | 2019 a 2020 

Fonte: Elaboração Própria baseada em Dados da Susep 

 

Tanto os fundos advisory como os fundos de previdência em parceria com gestoras 

independentes são exemplos do poder da plataforma XP. A criação de produtos exclusivos é 

uma estratégia interessante de diferenciação competitiva, pois contribui para a percepção de 

valor dos usuários quanto à proposta da empresa. Tal estrutura apenas é viabilizada pelo 

enorme fluxo de clientes que a XP possui. Comparativamente, corretoras menores não 

conseguem replicar esse modelo, uma vez que a dificuldade na adesão - proporcional ao 

volume de clientes - inviabiliza a construção de estruturas similares. Em virtude da escala de 

sua plataforma, a XP Inc. garante aos parceiros emissores o sucesso dos produtos e abre 

espaço para novas combinações. 

Na mesma linha, recentemente, foi reforçado um movimento de conscientização dos 

clientes sobre a importância da diversificação internacional no portfólio, à luz da pandemia 

do coronavírus. Com isso, a XP adicionou a sua plataforma diversos fundos de renomadas 

gestoras internacionais, como BlackRock, BridgeWater, PIMCO, Oaktree e Legg Mason. 

Dessa forma, possibilitou um acesso altamente diferenciado e que maior parte de sua clientela 

nunca teria. 

Outra iniciativa da empresa foi na temática Ambiental, Social e de Governança 

Corporativa (ASG, ou ESG, em inglês), impulsionada pela crescente relevância de 

investimentos sustentáveis e socialmente responsáveis no mundo. Para isso, incentivaram 
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que gestoras independentes lançassem fundos guiados por esses critérios ao investir um valor 

inicial nos produtos. Ainda, a XP também busca aplicar os princípios ASG internamente: no 

âmbito social, por exemplo, estabeleceram o compromisso de possuir 50% de mulheres em 

seu quadro de funcionários até 2025. 

 

4.2.2. ESTRATÉGIAS DE DISTRIBUIÇÃO 

 Para cumprir seu objetivo de conectar os investidores aos produtos financeiros, a XP 

possui um modelo de negócios multicanal, conforme discutido anteriormente. Esse modelo 

se divide em 2 canais principais: o direto, que consiste no acesso do cliente à plataforma de 

forma direta, sem intervenção de terceiros - também conhecido como B2C (Business to 

Consumer), e o via Agente Autônomo de Investimento (AAI ou IFA, em inglês), através do 

qual o cliente recebe suporte de um assessor para realizar seus investimentos, também 

conhecido como B2B (Business to Business). No Gráfico 28, pode ser vista a evolução do 

total de clientes e a distribuição destes entre os 2 canais. 

 

 

Gráfico 28: Total de Clientes Ativos e Proporção entre Canais (milhares) | 2016 a 2019 

Fonte: Form 20-F - Relatório Anual de 2019 da XP Inc., Traduzido 

 

É possível notar o aumento expressivo do número de clientes durante esse período, e 

a tendência de aumento da proporção de clientes captados de forma direta. Dentre as 3 marcas 

do Grupo XP, a divisão se dá da seguinte forma: os clientes da Clear (em sua maioria traders) 

e os clientes da Rico (em sua maioria os “nativos digitais”, a geração que cresceu em meio à 

ascensão da tecnologia e está iniciando seus investimentos) são considerados clientes diretos, 

enquanto os clientes da XP Investimentos (em sua maioria de média pra alta renda) se 

dividem entre clientes diretos e clientes vindos através da rede de AAI. 
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Na distribuição direta, os funcionários da própria XP, principalmente das áreas de 

vendas e marketing e atendimento ao cliente, são os que prestam suporte à esses clientes, 

enquanto na distribuição via AAI o suporte direto fica concentrado nos próprios agentes, 

porém, a estrutura e o suporte à eles ficam por conta dos funcionários da própria XP. Em 

2020, conforme pode ser visto no Gráfico 29, a tendência de maior concentração no canal 

direto se confirma. 

 

 

Gráfico 29: Total de Clientes Ativos e Proporção entre Canais (milhares) | 2 Primeiros Trimestres de 2020 

Fonte: Form 20-F - Relatório Anual de 2019 da XP Inc. 

 

De acordo com a instrução CVM (órgão que regula essa atividade) 497/201141, o 

agente autônomo de investimentos “é a pessoa natural que atua na: prospecção e captação de 

clientes, recepção e registro de ordens e transmissão dessas ordens para os sistemas de 

negociação ou registros cabíveis e prestação de informações sobre os produtos oferecidos e 

sobre os serviços prestados pela instituição integrante do sistema de distribuição de valores 

mobiliários pela qual tenha sido contratado”. Ainda, estabelece que a atuação pode ser direta, 

como pessoa natural, ou por meio de uma sociedade constituída com esse fim exclusivo 

(como os escritórios de AAI), e que a atividade deve ser sempre exercida através de uma 

instituição integrante do sistema de distribuição de valores mobiliários, em nome da qual atua 

como preposto42 - exclusivamente um intermediário, com exceção da distribuição de cotas 

de fundos de investimento, títulos públicos e ativos de emissão bancária, e, se for o caso, 

 
41 Disponível em http://www.cvm.gov.br/menu/regulados/agentes_autonomos/sobre.html, acesso em 

26/07/2020. 
42 Prepostos são as pessoas que agem em nome de uma empresa ou organização. 

http://www.cvm.gov.br/menu/regulados/agentes_autonomos/sobre.html
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associação à somente um escritório (pessoa jurídica). Esses profissionais são credenciados 

pela Associação Nacional das Corretoras e Distribuidoras de Títulos e Valores Mobiliários, 

Câmbio e Mercadorias (ANCORD), através de um exame de certificação. No Gráfico 30 

pode ser vista a concentração de agentes autônomos por corretora. 

 

 

Gráfico 30: Concentração de Agentes Autônomos de Investimento por Corretora (%) | 2019 

Fonte: Elaboração Própria com Base nos Dados da CVM 

 

A rede de AAI da XP, ao final de 2019, contava com aproximadamente 6.400 agentes 

e 640 escritórios, localizados em 138 cidades brasileiras. De acordo com a mesma, esses 

agentes escolhem trabalhar com a XP por diversos motivos, como: o conhecimento profundo 

e apreciação pelo modelo de rede de AAI (tendo em vista que a própria XP começou dessa 

forma), as ferramentas tecnológicas disponibilizadas para ajudar os AAI a gerirem seus 

negócios de forma mais efetiva, a força da marca (importante para a captação de clientes), 

alcance por todo o Brasil e as informações proprietárias da XP que os ajudam a vender os 

serviços de forma mais efetiva. 

A XP oferece aos agentes treinamentos virtuais e presenciais de aproximadamente 50 

módulos, envolvendo assuntos como provas de certificação, produtos, comercial, 

compliance, operacional, trade, entre outros. Além disso, a XP é responsável pela 
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fiscalização de sua rede de agentes autônomos, observando as atividades realizadas e se estão 

de acordo com as leis e regulamentações, auditando as ordens de investimento dos clientes e 

os meios de comunicação do agente (sites e redes sociais), podendo ser responsabilizada em 

caso de má conduta dos mesmos. Aos AAI, são vedados o recebimento ou a entrega de 

remuneração ou outros ativos aos clientes, a realização de serviços de administração de 

carteiras, consultorias ou análise de valores mobiliários. 

A XP já enfrentou processos legais que reivindicavam o tratamento dos AAI como 

funcionários, ao invés de contratantes independentes/prepostos, e não há segurança que no 

futuro vá enfrentá-los e obter sucesso novamente - caso contrário, custos significativos 

incorreriam à XP, podendo inclusive ser solicitada uma compensação pelo passado. Além 

disso, outro risco para a XP é a mudança na instrução 497/2011 mencionada acima, que 

eliminaria a necessidade de atuação associada exclusivamente à uma corretora e poderia 

gerar perdas de clientes e receita para a XP. Ademais, ela defende que seria prejudicial ao 

mercado de distribuição, pois a estrutura dos AAI teria que ser significativamente mais 

robusta para lidar com responsabilidades que hoje são da plataforma, como cadastro e 

enquadramento de perfil do cliente, monitoramento e gravação das operações, segurança da 

informação e dos dados, entre outros; e não haveria incentivos e auxílio em processos de 

expansão e captação (como o Programa de Aceleração do Negócio - PAN - que a XP possui), 

e responsabilidade de formação desses profissionais por parte de uma corretora. Por fim, a 

XP ainda acredita que seria prejudicial também ao cliente final, pois caso fosse lesado, todos 

os intermediários que possuíssem vínculo com o AAI buscariam se eximir da 

responsabilidade. 

Existe também uma discussão sobre a existência de conflito de interesses por conta 

do modelo de remuneração dos agentes: como eles recebem diferentes percentuais de rebate 

por produto, levanta-se a possibilidade de que façam recomendações aos clientes que sejam 

mais vantajosas para eles mesmos. Observando tal medida, a XP lançou em 2020 um novo 

modelo de remuneração sob uma taxa fixa de gestão, que seria um percentual entre 0,5% e 

1% a.a. do patrimônio investido, e o cliente pode optar entre os 2 modelos para remunerar o 

assessor, sendo cada um mais vantajoso de acordo com a carteira de investimentos, tendo em 

vista que os produtos de diferentes tipos, têm diferentes taxas. 

Dentro do modelo de plataforma, tais agentes atuam como usuários 

“influenciadores”, catalisando o processo de uso, estimulando, difundindo o produto e, no 

geral, apresentando um baixo custo de aquisição de clientes. Já no canal de distribuição 
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direta, são usados outros tipos de catalisadores, como influenciadores digitais, marketing e 

propaganda e eventos da marca. Esses difusores são de grande importância na garantia e 

manutenção do efeito de rede discutido anteriormente. Na distribuição direta, esse efeito é 

maximizado, por conta da escalabilidade (não necessita contratação de mais agentes para 

gerá-lo) e existe uma maior inclinação ao uso da plataforma, tendo em vista que a captação 

foi diretamente por ela. 

 

4.2.3. NÍVEL DE SERVIÇO 

 Como visto anteriormente no subcapítulo 4.2.1, o pressuposto do modelo de 

plataformas é a atração de clientes. Entretanto, Parker et al. (2016) diz que a aceleração 

prematura, que culmina na incapacidade das companhias de manter a qualidade do serviço 

prestado, é praticamente determinística do insucesso, impedindo o atingimento do ponto 

crítico para o crescimento exponencial. Desse modo, a perícia de oferecer a melhor 

experiência possível ao consumidor apresenta-se como um dos principais desafios para o 

sucesso nesse meio.  

 Duas formas diferentes de medir o nível de serviço que a XP presta para seus clientes 

são: olhando a nota de seus aplicativos para celular nas lojas virtuais, e também olhando o 

desempenho de suas marcas pelo Reclame Aqui43. Pelos dois ângulos, o Grupo XP é avaliado 

como ótima qualidade de serviço. Tanto o aplicativo da XP Investimentos como o da Rico 

Investimentos apresentam avaliações consideradas excelentes, ambos pontuando 4,7 e 4,6 de 

um máximo de 5 na Apple Store e Google Play44, respectivamente. No Reclame Aqui, a Clear 

Corretora, com nota 8, é classificada como ótima, enquanto Rico e XP entram para o selo 

RA1000, que reconhece empresas com excelentes índices de atendimento pelos critérios do 

site. 

 

 
43 Reclame Aqui é um site brasileiro que avalia a qualidade do serviço de empresas brasileiras através do registro 

e análise de reclamações de seus clientes. 
44 Acessos em 27/06/2020. Foi desconsiderada a corretora Clear pois seus clientes costumam acessá-la com 

maior frequência via website. 
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Figura 14: Avaliação de XP, Rico e Clear respectivamente, no Reclame Aqui | 2020 

Fonte: Site do Reclame Aqui 

  

 Parker explica que a arquitetura de uma plataforma digital é baseada em sua interação 

core, composta em sua essência pelos participantes (ofertantes e investidores), unidades de 

valor (produtos de investimento) e filtros (categorias e outros critérios de seleção). 

Característica fundamental desse tipo de arquitetura é a apresentação de uma base estável, 

estruturada em torno de sua interação core, e sobre a qual componentes são aglutinados, 

desenvolvidos e modificados ao longo do tempo.  
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Figura 15: Arquitetura Tecnológica da XP Investimentos | 2020 

Fonte: Elaboração Própria Baseada no Site da XP Investimentos 

  

 Na XP, a base dessa arquitetura é a XP Genius, software cloud-based já abordado 

anteriormente. Na grande maioria dos casos, como no da XP, esse software é proprietário, o 

que permite um elevado nível de customização e versatilidade, onde novos features são 

experimentados e agregados de forma dinâmica. São diversos exemplos de tecnologias 

construídas em cima desse arquétipo: (i) Bull, plataforma de trading web e mobile que atende 

clientes de varejo e institucionais, (ii) Rede, programa de gestão integrado com o Genius para 

que agentes autônomos monitorem e desenvolvam estratégias para seus clientes, (iii) Hub, 

aplicativo para celular similar ao Rede e que também auxilia na gestão empresarial dos 

escritórios associados e (iv) XP Mobile, aplicativos voltados para clientes da Rico, XP e 

Clear para que gerenciem seus investimentos. 

 Essa operação é possibilitada por investimentos crescentes da companhia em 

tecnologia. Em setembro de 2019, a XP tinha 517 funcionários nas áreas de tecnologia, 25% 

do quadro total. Em março de 2020, o quadro de funcionários aumentou em 511 funcionários, 

209 apenas na área de tecnologia, uma expansão de 40% em apenas seis meses. 
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Tabela 1: Evolução do Quadro de Funcionários da XP Inc. 

 

Fonte: Elaboração Própria de Acordo com o Form 20-F - Relatório Anual de 2019 da XP Inc.  

 

4.3. CENÁRIO COMPETITIVO 

 A indústria de serviços financeiros brasileira historicamente apresentou um perfil de 

competição limitada, principalmente por ser altamente concentrada nos 5 grandes bancos: 

Itaú Unibanco, Bradesco, Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal e Santander. 

Entretanto, nos últimos anos, eles vêm sofrendo pressões competitivas por parte das fintechs 

- que buscam democratizar os serviços financeiros e de investimentos - e tendo que responder 

de forma rápida, lançando plataformas abertas (que ofertam produtos de terceiros) e home 

brokers, por exemplo. Dentre tais fintechs, estão os bancos digitais, fintechs de créditos, 

carteiras digitais, plataformas de pagamento e corretoras/distribuidoras de títulos e valores 

mobiliários. 

Nesse cenário, os competidores primários da XP são as tradicionais instituições 

financeiras, ou seja, os 5 grandes bancos citados anteriormente. Os outros competidores são 

principalmente as corretoras de títulos e valores mobiliários, que exercem a função core da 

XP. Ainda há uma competição menos relevante com outras categorias específicas, como 

gestoras de recursos, seguradoras, bancos de investimento, bancos digitais, private banking, 

wealth management, entre outros. Na Figura 16, podem ser conferidos os principais 

competidores da XP, classificados em 4 tipos (a Ágora é a plataforma comprada pelo 

Bradesco e a Pi é a plataforma do Santander). 
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Figura 16: Tipos de Corretoras Online | 2020 

Fonte: Elaboração Própria 

 

Os fatores competitivos mais importantes atualmente são: preço, qualidade, 

confiabilidade, segurança e usabilidade da plataforma e das soluções oferecidas. Os objetivos 

são: atrair novos clientes, elevar o volume de recursos sob custódia, atrair agentes autônomos 

de investimento, elevar os retornos dos investimentos aos consumidores, oferecer uma gama 

cada vez mais ampla de produtos e serviços a preços competitivos e acessíveis, obter 

mandatos de transações no mercado de capitais e implementar inovações nas soluções 

digitais e nos serviços financeiros. Portanto, é de extrema importância que a XP realize 

investimentos contínuos para se manter alinhada aos rápidos desenvolvimentos e mudanças 

do mercado. 

Se por questões competitivas a XP tiver que reduzir as taxas cobradas e aumentar os 

custos dos incentivos feitos aos AAI (na tentativa de se manter competitiva e não enfrentar 

redução de market share), será necessário um controle agressivo dos custos de forma a 

manter as margens de lucro ou, caso não tenham sucesso nesse controle, as margens serão 

afetadas. Além disso, podem ocorrer outras consequências, como a necessidade de 

rompimento de relações com clientes que não sejam mais lucrativas, perda de clientes 

existentes e dificuldade de captação de novos. Ainda, a perda de agentes autônomos para 

seus competidores e/ou a dificuldade de contratá-los, retê-los e qualificá-los tende a 

prejudicar o modelo de negócios da empresa - principalmente tendo em vista que muitos 

clientes se relacionam diretamente com os assessores de sua escolha e confiança, e não com 

funcionários da XP diretamente, o que facilita acompanhar a migração realizada pelo 

assessor. 
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4.3.1. BANCOS TRADICIONAIS 

 A XP surge e se fortalece baseada no desejo de ajudar os brasileiros a investir melhor, 

o que está fortemente associado à construção de um modelo de negócios disruptivo. No 

Brasil, ser disruptivo, até então, significou agir de maneira inovadora a ponto de incitar uma 

competição com os grandes bancos, que concentram a esmagadora maioria dos recursos sob 

custódia, conforme discutido anteriormente. 

 Tais bancos, antigos e tradicionais, se baseiam em infraestruturas pesadas de ativos, 

contando com grandes redes de agências bancárias (físicas), organizações burocráticas com 

milhares de funcionários e processos, e plataformas tecnológicas segregadas, o que dificulta 

a realização de mudanças e implantação de inovações. Além disso, contam com um modelo 

de negócios não centrado no cliente, e sim em resultados do próprio banco: os gerentes, que 

assessoram os clientes, possuem metas a serem batidas e uma limitação de produtos a 

oferecer (até então, em sua maioria, produtos dos próprios bancos), o que os leva a fazer 

recomendações não de acordo com o que o cliente deseja ou precisa, e sim de acordo com o 

que é mais vantajoso para o gerente ou para o banco, gerando conflitos de interesses. 

Contudo, até então, apesar de tal estrutura rígida, das altas, abusivas e pouco transparentes 

taxas cobradas, da reduzida gama de ofertas (principalmente de terceiros) e do serviço 

precário, a concentração de recursos se mantinha e não havia pressão competitiva que 

incentivasse mudanças. 

 Recentemente, com a ascensão de plataformas, distribuidoras e corretoras, o cenário 

vem mudando. A XP é a empresa que hoje apresenta maior ameaça competitiva aos bancos, 

pela alta qualidade da plataforma, variedade de produtos, preços reduzidos e suporte 

prestado, e é deles que vêm seus clientes. Os bancos, por sua vez, vêm buscando estabelecer 

suas plataformas ou comprar participações em outras (como o Itaú fez com a XP ou o Credit 

Suisse com a Modalmais), para obter as vantagens desse movimento. 

 

4.3.2. CORRETORAS INDEPENDENTES 

 No desafio de estabelecer tanto um produto de qualidade, quanto um serviço de 

qualidade, as corretoras independentes estão à frente dos grandes bancos. Com uma estrutura 

de custos muito menor, por não contarem com agências físicas e folha de pagamentos inflada, 

as corretoras já começam a se diferenciar nas taxas cobradas de seus clientes. Além disso, se 

beneficiam do crescimento exponencial que pode ser proporcionado pelo efeito de rede 

discutido anteriormente. 
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 O desafio é estabelecer um bom modelo de negócios e ter sucesso em sua execução: 

ter um bom atendimento e uma operação consistente, de forma a reduzir a desconfiança que 

existe no Brasil sobre as empresas financeiras que não sejam os grandes bancos; saber 

estabelecer e explorar o efeito de rede, de forma a garantir um crescimento acelerado e pouco 

custoso; ter uma rede de relacionamentos ampla, de forma a garantir uma gama variada de 

produtos ofertados; realizar investimentos constantes em tecnologia e inovação, de forma a 

se manter competitiva e atualizada; ter atenção à concorrência, de forma a implementar 

diferenciais e realizar possíveis fusões e aquisições, entre outros pilares. 

 Enquanto pela ótica do propósito os grandes bancos são os concorrentes primários da 

XP, pela ótica do modelo de negócios os concorrentes são outros, as distribuidoras e 

corretoras de títulos e valores mobiliários. Hoje, as principais são o BTG Digital, a Ágora, a 

Genial Investimentos, a Guide, a Easynvest, a Inter DTVM, a Modalmais, a Ativa e a Nova 

Futura. Por ter iniciado seus serviços previamente, em um cenário ainda pouco competitivo 

no que diz respeito às distribuidoras e corretoras, e ter executado com sucesso seu modelo de 

negócios, a XP hoje tem uma marca consolidada e se destaca como líder do segmento. 

Conforme pode ser visto no Gráfico 31, a XP possui um valor sob custódia muito maior que 

o de seus concorrentes.  

 

 

Gráfico 31: Ativos sob Custódia (R$ Bilhões) | Junho de 201945 

Fonte: Elaboração Própria com Base nos Dados das Corretoras 

 

 
45 O BTG Digital não está englobado no gráfico pois não torna públicos seus dados. 
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Pelo estágio de consolidação em que se encontra, a XP desfruta de diversas vantagens, 

como poder de barganha com os emissores, redução do custo de aquisição de clientes, 

confiabilidade da marca, efeito de plataforma (quanto mais clientes, mais valor pode gerar 

para eles e para os emissores), estrutura melhor definida, entre outros. Entretanto, conforme 

discutido anteriormente, há outros riscos relevantes, sendo um deles a migração de agentes 

autônomos para outras plataformas: de acordo com a XP, durante os últimos 2 anos, 18 

escritórios de AAIs, ou 3,6% da rede de AAIs, com aproximadamente R$10 bilhões sob 

custódia, deixaram a plataforma. Passados 3 anos, apenas 11% dos recursos foram 

transferidos diretamente da XP para outra plataforma, conforme pode ser visto na Figura 17. 

 

 

Figura 17: Migração Direta de Recursos sob Custódia da XP para Outras Corretoras  

Fonte: Form 6-K - Relatório de Julho de 2020 da XP Inc., Traduzida 
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Atualmente, apesar de não ser a corretora mais competitiva em termos de recursos 

sob custódia, o BTG Digital é visto como uma das maiores ameaças no ramo46 - a esmagadora 

maioria dessas migrações de agentes autônomos é feita da XP para o BTG. O BTG, além de 

ser capitalizado e ter uma abordagem mais agressiva, mira no modelo de parceria com os 

AAIs, buscando sanar as dores que eles hoje têm junto à XP. A principal delas é o 

impedimento, pela CVM, dos escritórios terem sócios investidores - dessa forma, os donos 

não conseguem monetizar o negócio através de vendas ou deixar de herança, por exemplo. 

O BTG paga um valor pela vinda do escritório e surge com a proposta de tornar esses 

escritórios corretoras, de modo que possam monetizar o negócio - hoje, há dificuldade em 

fazê-lo pelo alto custo, enquanto na parceria o BTG forneceria os serviços de corretora, além 

de se tornar sócia. Uma alteração na regulação da CVM já poderia fazer toda a diferença 

nesse movimento competitivo, em que o foco dos escritórios é um plano de expansão 

consolidado. Adicionalmente, vale ressaltar que mesmo que um escritório migre de corretora, 

o cliente tem que realizar os procedimentos necessários caso queira acompanhar o assessor, 

o que seria mais um empecilho na saída dos recursos de fato da XP. 

O cenário de competição entre corretoras ainda está em construção e é facilmente 

modificável, seja por alteração nas regulamentações, nos modelos de negócios ou por novos 

entrantes, mas a XP conta com as inúmeras vantagens de estar no patamar de consolidação 

em que está hoje. 

 

4.4. O TAMANHO DA OPORTUNIDADE 

Apesar do rápido processo de consolidação da XP, o espaço já conquistado é muito 

pequeno se comparado ao tamanho da oportunidade que a empresa tem. Conforme discutido 

no capítulo anterior, o mercado de investimento ainda está concentrado quase em sua 

totalidade nos grandes bancos. O Gráfico 32 traz um estudo conduzido pela consultoria 

Oliver Wyman com duas leituras interessantes em relação à indústria. Primeiramente, 

confirma o domínio das instituições bancárias com cerca de 90% dos investimentos da 

população brasileira. Além disso, traz a expectativa de crescimento deste mercado para os 

próximos 5 anos dividido entre as duas categorias. Como se pode perceber, espera-se que o 

segundo grupo cresça cinco vezes mais que os bancos, evidenciando o incrível potencial de 

ganho de share em um mercado total endereçável - conhecido como Total Addressable 

 
46 Disponível em https://valorinveste.globo.com/produtos/servicos-

financeiros/noticia/2020/07/20/capitalizado-btg-pactual-fortalece-sua-ofensiva-contra-a-xp-

investimentos.ghtml, acesso em 16/08/2020. 

https://valorinveste.globo.com/produtos/servicos-financeiros/noticia/2020/07/20/capitalizado-btg-pactual-fortalece-sua-ofensiva-contra-a-xp-investimentos.ghtml
https://valorinveste.globo.com/produtos/servicos-financeiros/noticia/2020/07/20/capitalizado-btg-pactual-fortalece-sua-ofensiva-contra-a-xp-investimentos.ghtml
https://valorinveste.globo.com/produtos/servicos-financeiros/noticia/2020/07/20/capitalizado-btg-pactual-fortalece-sua-ofensiva-contra-a-xp-investimentos.ghtml
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Market (TAM), em inglês - que hoje já é muito grande com R$4,2 trilhões de ativos 

custodiados. 

 

 

Gráfico 32: Expectativa da Evolução do Volume de Ativos Investidos em Bancos e Não-Bancos (R$ Trilhões) 

| 2019 e 2024 

Fonte: Elaboração Própria Baseada nos Dados da Consultoria Oliver Wyman e da ANBIMA 

 

A XP Inc. entra justamente na categoria de não bancos, cuja perspectiva é de um 

CAGR acima de 30% para os próximos cinco anos. Além de surfar o crescimento do mercado, 

por motivos já explicados, a empresa parece a mais bem posicionada para seguir roubando 

share dos bancos tradicionais. Com apenas 8,8% de participação, mostrado no Gráfico 33, a 

XP ainda possui muito espaço para continuar se tornando mais relevante. Aqui ainda vale 

destacar que, segundo dados da consultoria Oliver Wyman, o pool de receita do mercado de 

investimentos chegou a R$72 bilhões de reais em 2019. Ou seja, trata-se de um TAM de 

receita igualmente grande e que para a XP se traduz mais facilmente em lucros do que ocorre 

para os bancos grandes, devido à estrutura de custos mais enxuta e ao maior potencial de 

alavancagem operacional. 
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Gráfico 33: Evolução da Participação de Mercado da XP Inc. em Ativos sob Custódia (%) | 2015 a 2019 

Fonte: Elaboração Própria Baseada nos Dados da ANBIMA 

 

Por fim, uma última alavanca de mercado que se soma ao crescimento absoluto e ao 

ganho de share é a migração para produtos mais complexos. O Gráfico 34 mostra que 

poupança, considerada o investimento menos sofisticado disponível, ainda concentra cerca 

de 20% dos recursos da população brasileira. Com as taxas de juros mais baixas, tal 

investimento se torna cada vez menos atrativo e favorece a transição deste e também de 

outros produtos mais seguros de renda fixa para alternativas mais arrojados que tragam 

maiores retornos aos investidores. Esse movimento favorece a XP que, além de ser uma das 

grandes promotoras da educação financeira no país, se beneficia operacionalmente, uma vez 

que produtos mais complexos como ações, renda fixa privada e fundos de investimento, são 

mais rentáveis para a companhia do que CDBs e tesouro direto. 
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Gráfico 34: Distribuição dos Investimentos por Categoria (%) | 2019 

Fonte: Elaboração Própria Baseada nos Dados da ANBIMA 

 

4.5. A EXPANSÃO DO HORIZONTE DE NEGÓCIOS 

Consolidada como a maior plataforma independente de investimentos do Brasil, a XP 

amplia seu horizonte para mirar mercados por ela inexplorados.  

No final de 2018, a XP recebeu autorização do Banco Central para operar como banco 

múltiplo, com carteiras comercial e de investimentos, além de poder realizar operações no 

mercado de câmbio. Esse foi o primeiro passo da empresa no setor bancário brasileiro. No 

Banco XP, a primeira ação foi possibilitar a antecipação de investimentos com prazos de 

resgate longos. A uma taxa muito baixa, a empresa permite que o valor que possivelmente 

só seria entregue ao cliente depois de 90 dias, seja recebido no dia seguinte. Pequenas 

oportunidades simples e criativas como essa vão se somando a gama de serviços da empresa 

e que a diferencia das demais. 

Entretanto, a principal oportunidade da XP nesse mercado é a de se tornar o banco 

transacional de seus clientes. Ao oferecer produtos bancários como cartão de débito/crédito 

e outros créditos pessoais, o TAM de receita multiplica por seis, saindo dos R$72 bilhões de 

investimentos para R$453 bilhões, segundo estudo da Oliver Wyman. 
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Gráfico 35: Tamanho de Mercado Estimado (R$ Bilhões) | 2018 

Fonte: Elaboração Própria Baseada nos Dados da Oliver Wyman 

 

Como explicado no capítulo anterior, o sistema bancário brasileiro passa por um 

momento de transformação digital com a disrupção do modelo tradicional de agências. Nesse 

novo paradigma, os celulares passam a ser a principal superfície de contato com o cliente e 

o foco passa a ser a qualidade do serviço prestado. Nesse contexto, a XP apresenta vantagens 

estruturais em relação a possíveis competidores. Partindo de uma base de mais de 2,3 milhões 

clientes engajados que utilizam de forma recorrente seus produtos principalmente via 

aplicativo, a empresa já possui a capilaridade para penetrar nos serviços bancários. Além 

disso, diferente de bancos tradicionais, a cultura tecnológica, que se manifesta por meio de 

sistemas cloud-based, e sua distribuição pouco onerosa, possibilitam que os serviços tenham 

baixos preços e alta qualidade. 

 Em agosto de 2020, a XP anunciou o lançamento do seu cartão de crédito que possui 

um feature chamado investback, em que parte do dinheiro gasto é devolvido ao cliente e 

aplicado diretamente em um fundo com liquidez diária que rende CDI. Apenas adentrando a 

esse mercado, a XP mais que duplica sua receita potencial, o que dá o tom da relevância do 

movimento. A saber, outros produtos já estão na grade de lançamentos, como os créditos 

colateralizado a investimentos, serviços de câmbio, e serviços de conta corrente. 

Além disso, a empresa também segue buscando reforçar outras frente de negócio, 

como a educacional, historicamente muito relevante para seu crescimento e seu propósito, 

através da sua escola financeira, lançamento de cursos, produção de conteúdos gratuitos e 

investimentos no seu evento anual, a Expert. Ainda, realizou em junho de 2020 a aquisição 

da Fliper, uma plataforma que reúne, de forma automática, investimentos de diferentes 

corretoras e bancos, para que o cliente possa ter uma visão única da performance de sua 

carteira e da evolução de seu patrimônio.
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5. ANÁLISE FINANCEIRA 

 Após desenvolver o estudo de caso, passando pela estrutura e as características do 

mercado no qual a XP Inc. está inserida, seu histórico, modelo de negócios e atuação 

estratégica, parece evidente o posicionamento singular que a empresa possui no mercado de 

investimentos brasileiro. 

 Dando prosseguimento ao escopo do trabalho, os autores buscam, neste capítulo, 

responder a pergunta final sobre a empresa: se o atual valor de mercado da XP Inc., que está 

entre os dez maiores do país, pode ser justificado por sua capacidade de geração de valor 

para os acionistas no longo prazo. Diante disso, ao longo dessa etapa, buscar-se-á analisar 

seus resultados financeiros recentes, discutir sobre a melhor abordagem para o cálculo do 

valuation e, por fim, estabelecer premissas coerentes que permitam confrontar o valor 

calculado com o atual valor de mercado. 

 

5.1. RESULTADOS RECENTES 

Com o objetivo de entender melhor de que forma a evolução operacional da 

companhia se reflete em seus resultados, serão analisados os Demonstrativos dos Resultados 

dos Exercícios (DRE) entre 2016 e o primeiro semestre de 2020. 
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Tabela 2: Demonstrativos dos Resultados do Exercício da XP Inc. (R$ Milhões) | 2016 a Junho de 202047 

 

Fonte: Elaboração Própria com Base nos Dados da XP Inc. 

 

5.1.1. INDICADORES         

Optou-se por, primeiramente, analisar a evolução dos indicadores da companhia, que 

participam ativamente da construção da DRE da empresa. Destaca-se a linha de Ativos sob 

Custódia (AuC) como uma das mais relevantes para o resultado da XP Inc., pois representa 

o valor de mercado de todos os ativos dos clientes de varejo alocados por meio das 

plataformas do grupo. Inclui alocações em renda variável, todos os produtos de renda fixa, 

fundos de investimento geridos pela XP ou por terceiros, distribuídos por ela, previdência 

privada, depósitos ainda não investidos, entre outros. Esse saldo varia em função das 

 
47 U12M se refere aos últimos 12 meses de resultado operacional, que, para o presente projeto, engloba o período 

entre julho de 2019 e junho de 2020. 
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aplicações e resgates realizados por clientes e também sofre com as flutuações dos preços de 

mercado dos ativos. No meio de 2020, o AuC da XP chegou a R$ 436 bilhões, apresentando 

um CAGR de 72% desde 2016. Por meio da prestação de diferentes serviços que serão 

adequadamente explanados, a XP rentabiliza esses ativos dos clientes de varejo e, portanto, 

o crescimento expressivo apresentado por esse indicador pode ser considerado um parâmetro 

sólido do desempenho da receita da companhia. 

 

 

Gráfico 36: Evolução dos Ativos sob Custódia (R$ Milhões) | 2016 a Junho de 2020 

Fonte: Elaboração Própria com Base nos Dados da XP Inc. 

 

É importante frisar que o crescimento anual de 103% verificado em 2019 é justificado 

por duas dinâmicas concomitantes. Além do pronunciado aumento de R$68 bilhões para 

R$159 bilhões nas aplicações realizadas pelos clientes, esse crescimento também foi 

influenciado pela apreciação dos ativos, que tiveram uma valorização média de 16%. Da 

mesma forma, o crescimento mais fraco na primeira metade de 2020, se deve a uma 

depreciação forte dos ativos que ocorreu principalmente no primeiro trimestre do ano. Esses 

movimentos ocorreram principalmente com os ativos ligados à Bovespa, cujo principal 

índice apresentou a segunda melhor performance da década em 201948 e a pior performance 

 
48 Disponível em https://g1.globo.com/economia/noticia/2019/12/30/bovespa.ghtml, acesso em 02/08/2020. 

https://g1.globo.com/economia/noticia/2019/12/30/bovespa.ghtml
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dos últimos 30 anos em março de 202049. De fato, a evolução do volume de aplicações faz 

parte do ciclo virtuoso de crescimento no qual a empresa está inserida e é o principal vetor 

do crescimento de ativos no longo prazo, mas as variações intensas dos ativos nesse período 

foram consideradas excepcionais e não servirão como base para a projeção. Em última 

instância, será utilizada a Taxa SELIC como métrica de valorização dos ativos, o que pode 

ser considerado um método conservador, especialmente com as taxas de juros tão baixas. 

 

Tabela 3: Evolução do AuC da XP Inc. (R$ Milhões) | 2016 a Junho de 2020  

 

Fonte: Elaboração Própria com Base nos Dados da XP Inc. 

 

Apesar do AuC ser o indicador mais relevante para a empresa, destacam-se alguns 

outros que o influenciam, como o número de clientes ativos, que ao longo desses 4 anos 

apresentou um CAGR de 71%, e entre 2018 e 2019 um crescimento de 91%; ou ainda a 

quantidade de agentes autônomos, que entre 2016 e 2019 apresentou um CAGR de 48%, e 

entre 2018 e 2019 um crescimento de 62%. 

 

5.1.2. RECEITA LÍQUIDA 

A visão gerencial do DRE da XP Inc. fornece uma abertura de receita por canal de 

relacionamento: clientes de varejo, clientes institucionais, clientes corporativos de emissão e 

clientes que consomem conteúdo digital. 

A receita de varejo, que representa cerca de 70% da total, engloba todos os produtos 

e serviços oferecidos para os clientes pessoas físicas: taxa de administração e performance 

de fundos de investimentos próprios ou de terceiros, corretagem sobre ações e outros 

produtos de renda variável, taxas de distribuição sobre ofertas primárias de renda fixa e 

variável, spreads sobre alguns produtos, floating50, entre outros. Essa linha chegou a R$3,67 

bilhões em 2019 - com crescimento em alto nível nos últimos quatro anos, representado por 

um CAGR51 de 58%. Esse crescimento bastante elevado, segundo Damodaran (2010), 

 
49 Disponível em https://g1.globo.com/economia/noticia/2020/03/31/bovespa.ghtml, acesso em 02/08/2020. 
50 Floating se refere ao dinheiro que está no balanço da companhia, mas não a pertence. No caso da XP 

Investimentos, são os montantes em contas de clientes ainda não investidos. 
51 Para os CAGR que incluem 2020, os autores anualizaram os números referentes ao primeiro semestre do ano. 

https://g1.globo.com/economia/noticia/2020/03/31/bovespa.ghtml
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representa uma das grandes preocupações na projeção de empresas ainda jovens, pois 

dificulta a determinação do crescimento estável a partir do qual se calcula a perpetuidade, 

que será explicado mais à frente. 

 

 

Gráfico 37: Evolução Receita de Varejo (R$ Milhões) | 2016 a Junho de 2020 

Fonte: Elaboração Própria com Base nos Dados da XP Inc. 

 

Como dito anteriormente, essa receita se relaciona com os ativos que os clientes 

possuem custodiados com a XP. Ainda assim, houve diferença entre suas evoluções, uma vez 

que o CAGR de 58% da receita é inferior aos 84% dos ativos. O yield, razão entre a receita 

de varejo e o AuC médio do período, é a métrica utilizada para verificar o rendimento dos 

ativos e é partir dela que se projeta a receita de varejo para os próximos anos.  

Analisando o histórico, houve uma queda no yield dos ativos de 1,55% para 1,20% 

a.a. entre 2017 e 2019, que justifica a diferença entre os CAGRs de receita e ativos. É 

oportuno frisar que essa variação ocorreu pela mudança no mix de ativos com níveis distintos 

de rentabilidade e não por pressões competitivas ou outros movimentos estruturais que 

influenciaram no retorno. Renda variável e COEs, que apresentam retornos acima da média 

de ativos, tiveram sua participação relativa reduzida no período, enquanto fundos de 

investimentos, cujos retornos são mais inferiores, ganharam relevância. Os autores entendem 

que se tratou de um ajuste natural na composição dos ativos, tendo em vista que a corretora 

iniciou oferecendo serviços de renda variável e diversificou sua oferta ao longo do tempo. 
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Tanto não é um movimento estrutural, que na primeira metade de 2020, o fenômeno das 

pessoas físicas na bolsa de valores contribuiu para a melhora do yield com o crescimento das 

corretagens. 

 

 

Gráfico 38: Evolução Yield de Receita de Varejo (%) | 2016 a Junho de 2020 

Fonte: Elaboração Própria com Base nos Dados da XP Inc. 

 

Conclusivamente, os autores não enxergam outras evidências estruturais para queda 

ou alta do yield de varejo no médio prazo. Claro que há riscos, como por exemplo um 

acirramento competitivo que poderia levar à queda de preços de corretagem. Por outro lado, 

a empresa ainda tem uma avenida de oportunidades de agregar valor e rentabilizar seus 

clientes que potencialmente mais que compensariam impactos negativos, como os negócios 

de serviços bancários e cartão de crédito, abordados no capítulo anterior, e cujas receitas 

potenciais são enormes.  

Paralelamente ao negócio de varejo, a XP tem investido no desenvolvimento de 

outras áreas, entre as quais se destacam os clientes institucionais e os serviços de emissão. 

Os primeiros são, em sua maioria, gestoras de recursos independentes que utilizam os 

serviços de corretagem para bolsa, podendo, em menor grau, consumir outros produtos como 

os próprios fundos oferecidos pela empresa. A segunda categoria se refere às empresas 

emissoras de renda fixa e renda variável que remuneram a XP pela estruturação e emissão de 

suas ofertas ao mercado. A força do ecossistema completo, que conecta emissores a um 

volume incomparável de pessoas físicas e, além disso, possibilita o acesso a uma gama de 
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serviços que inclui o banco de atacado, a estruturação de operações de tesouraria, entre 

outros, fornece uma vantagem competitiva poderosa para a atração desses vendedores.  

Por ainda ser embrionária, a área de emissão apresentou grande aceleração com 

CAGR de 109% nos últimos quatro anos (desacelerou em 2020 pela queda de emissões 

públicas com a pandemia), enquanto a área institucional teve um CAGR de 50%. Pela grande 

correlação com o crescimento do varejo, uma vez que o fluxo de novas pessoas físicas atrai 

cada vez mais emissores, essas linhas são projetadas como um percentual da receita de varejo. 

Vale ressaltar que a área de emissão, por ser subpenetrada, tende a crescer mais no relativo 

e, por isso, a XP tem intensificado o investimento nela52.  

 

 

Gráfico 39: Evolução das Receitas Institucional e de Emissão (R$ Milhões) | 2016 a Junho de 2020 

Fonte: Elaboração Própria com Base nos Dados da XP Inc. 

 

Além dos negócios principais, a XP Inc. apresenta outras linhas, que apesar de 

menores, são estratégicas para o posicionamento de plataforma completa. Destacam-se as 

receitas advindas da venda de cursos da XP Educação e de propagandas na Infomoney. Isto 

posto, uma característica da empresa é a grande diversidade nos serviços prestados, o que 

possibilita a pulverização do faturamento, prática saudável para evitar a dependência de 

 
52 Disponível em https://exame.com/exame-in/xp-os-planos-de-benchimol-para-o-banco-que-berenguer-vai-

liderar/, acesso em 05/08/2020. 

https://exame.com/exame-in/xp-os-planos-de-benchimol-para-o-banco-que-berenguer-vai-liderar/
https://exame.com/exame-in/xp-os-planos-de-benchimol-para-o-banco-que-berenguer-vai-liderar/
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dinâmicas específicas. No 1º trimestre de 2020, por exemplo, quando o mercado de ações 

teve seu pior desempenho das últimas duas décadas e a empresa foi afetada nas taxas de 

administração e performance de fundos, houve um crescimento vertiginoso da receita de 

corretagem com mais investidores na bolsa, dinâmica que mais que compensou a 

desvalorização dos ativos. No ano de 2019, a tesouraria gerou a maior contribuição para a 

receita da XP Inc. e, ainda assim, foi menos de 30% do total. 

 

 

 Gráfico 40: Evolução da Composição da Receita (%) | 2016 a Junho de 2020 

Fonte: Elaboração Própria com Base nos Dados da XP Inc. 

 

5.1.3. CUSTOS OPERACIONAIS 

A XP Inc. apresenta uma margem bruta robusta, que ficou em torno de 70% no 

intervalo de 2016 ao primeiro semestre de 2020. Os custos que incidem sobre a operação se 

dividem entre a remuneração dos agentes autônomos e outros custos variáveis. O pagamento 

ao agente, chamado de rebate, é uma comissão percentual em função da receita que seus 

clientes geram para a corretora e correspondeu a cerca de 80% dos custos totais nos últimos 

anos. 

Dos outros custos variáveis menos relevantes, destacam-se, como 13% dos custos 

totais, as taxas com clearing houses, câmaras de compensação que viabilizam e registram as 

operações entre compradores e vendedores em diferentes ambientes. As clearings que 

representam os principais gastos são: a Câmara de Ações da B3 (antiga Companhia Brasileira 
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de Liquidação e Custódia - CBLC), responsável pela liquidação e custódia de operações de 

renda variável, derivativos e alguns de renda fixa, a CETIP, responsável pelos títulos 

privados, a SELIC responsável pelos títulos públicos federais. Esses outros custos, que 

também incluem aquisição de clientes e perdas e provisões operacionais, são projetados a 

partir de uma premissa de percentual da receita total. 

 

 

Gráfico 41: Evolução da Composição dos Custos Operacionais (%) | 2016 a Junho de 2020 

Fonte: Elaboração Própria com Base nos Dados da XP Inc. 

 

É importante destacar que o rebate é pago apenas em cima dos serviços usados por 

clientes de AAIs, ou seja, a receita gerada por clientes diretos - que acessam a plataforma 

sem intermediário - não é considerada no cálculo do rebate. Como a XP Inc. não abre o 

percentual do faturamento advindo de B2C e B2B, não é possível precisar exatamente a 

evolução dos rebates. Como uma proxy, os autores olham esse histórico como percentual da 

receita de varejo total e é possível perceber no Gráfico 42 que, nos últimos 3 anos, o rebate 

pago aos agentes subiu, especialmente em 2019. A entrada de diversas empresas no 

segmento, entre as quais se destaca o BTG Pactual, aumentou a competição pelos AAIs, o 

que vem valorizando seus serviços. Por ter a maior rede de escritórios associados, a XP se 

torna um alvo natural dos concorrentes e também tem aumentado seus rebates para defender 

sua base. 
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Gráfico 42: Evolução dos Rebates com Relação à Receita de Varejo (%) | 2016 a Junho de 2020 

Fonte: Elaboração Própria com Base nos Dados da XP Inc. 

 

Vale frisar que a queda no primeiro semestre de 2020 ocorreu por uma diluição da 

receita do B2B em relação ao B2C, e não por uma queda nominal nos rebates. De fato, o 

segmento direto tem crescido mais que o dos AAIs por ser um mercado maior, mais 

inexplorado e de crescimento mais exponencial. Dessa forma, as comissões são projetadas 

com um aumento expressivo em relação à receita de AAIs por causa da competição, o que é 

parcialmente compensado por essa tendência de faturamento migrando mais na direção do 

segmento direto. 

 

5.1.4. DESPESAS 

 Dentre as despesas, a que mais se destaca é a remuneração aos colaboradores, 

equivalente a 67% do total na primeira metade de 2020, dos quais 30% se referem a salários, 

31% a bônus a sócios e funcionários e 6% em ações para novos sócios. Em março de 2020, 

a empresa tinha aproximadamente 2.500 funcionários e 373 sócios, uma quantidade grande 

justificada pela lógica de partnership, um dos pilares que sustenta o modelo de negócios da 

empresa.  

Apesar do comportamento fixo do componente de pessoal que deveria levar a uma 

alavancagem operacional, especialmente frente à forte expansão da receita, a linha agregada 

cresceu de 22,5% para 25,1% da receita total com um CAGR de 54%. Isso se deve ao processo 

de expansão que tem sido feito e que levou a investimentos maiores no quadro de 

funcionários, principalmente tecnologia. Enquanto as despesas com pessoal são projetadas 
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com um crescimento anual, que desacelera ao longo dos anos, o pagamento do bônus é feito 

em função da performance dos funcionários e, por isso, projetado como um percentual da 

receita líquida. 

 

 

Gráfico 43: Evolução das Despesas com Pessoal, Bônus e Ações (R$ Milhões) | 2016 a Junho de 2020 

Fonte: Elaboração Própria com Base nos Dados da XP Inc. 

 

Há também outras despesas, como marketing e propaganda, que apesar de menores 

são estratégicas para a empresa. Enquanto os clientes do B2B são captados pelos agentes 

autônomos, os clientes do B2C são de responsabilidade comercial da própria XP Inc., e a 

forma como fazem essa aquisição de clientes é justamente pelos investimentos nos diversos 

canais de mídia. Como conceituado anteriormente, uma das dinâmicas colaterais do efeito de 

rede é a capacidade de tornar o negócio viral, de modo que clientes antigos tragam 

organicamente novos usuários para a plataforma a custo marginal zero para a empresa. A XP 

Inc. vem passando por esse processo de fortalecimento de marca e viralidade, ao passo que 

seu custo de aquisição por novo cliente despencou para R$143 no primeiro semestre de 2020, 

um terço do que era no final de 2018.  

Projetou-se essa linha assumindo um custo unitário por cliente perto dos patamares 

atuais nos primeiros anos e que gradualmente sobe à medida que a captação marginal de 

clientes seja dificultada com o esgotamento do mercado. 
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Gráfico 44: Evolução do Custo de Aquisição por Novo Cliente Ativo (R$) | 2016 a Junho de 2020 

Fonte: Elaboração Própria com Base nos Dados da XP Inc. 

 

Além disso, entram nesta categoria outras despesas administrativas como aluguéis, 

viagens de executivos, processamento de dados e serviços técnicos e de terceiros. Pelas 

diferentes naturezas, essa linha é dividida entre uma parcela fixa e uma parcela variável, 

composta principalmente por processamento de dados. A parcela fixa é projetada com um 

crescimento cadente e, no longo prazo indexado ao IPCA, e a parcela variável é projetada 

em relação à quantidade de clientes, uma vez que quanto mais usuários ativos a XP Inc. tiver, 

maiores os custos transacionais. É importante observar que, bem como ocorre em despesas 

com pessoal, aqui a parcela fixa também é relevante, o que pode se traduzir em alavancagem 

operacional. De fato, a empresa já goza dos benefícios de sua escala com as outras despesas 

operacionais caindo de 13% para 4% da receita total entre 2018 e 2020. 
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Gráfico 45: Evolução das Outras Despesas Administrativas (R$ Milhões) | 2016 a Junho de 2020 

Fonte: Elaboração Própria com Base nos Dados da XP Inc. 

 

Por fim, ainda há a linha de depreciação e amortização, projetada com base na vida 

útil dos ativos imobilizados. Entretanto, essa despesa contábil não tem muita relevância para 

a XP como tem para negócios mais tradicionais. pelo modelo de plataforma ser asset light, 

ou seja, pouco intensivo em capital. 

 

5.1.5. IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL 

SOBRE LUCRO LÍQUIDO 

No caso da XP Inc., a projeção de alíquota efetiva de Imposto de Renda (IR) e 

Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL) merece um tópico específico pela 

dinâmica particular de sua estrutura societária.  

Para realizar o IPO em uma bolsa estrangeira, a empresa criou a XP Inc., controladora 

de todas subsidiárias, cujo domicílio fiscal são as Ilhas Cayman, que é uma jurisdição de 

tributação favorecida. Nesse movimento, os fundos de crédito privado que contribuem para 

uma parcela relevante da receita de tesouraria passaram a ter como cotista único a XP Inc. 

Dessa forma, esse resultado passa a ser submetido apenas ao Imposto de Renda Retido na 

Fonte (IRRF) de 15%, não tendo que pagar a diferença para chegar aos 34% de alíquota 

padrão. 
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Isso contribuiu para que a alíquota efetiva saísse de 32% para 11% no segundo 

trimestre de 2020, quando o resultado de tesouraria foi especialmente elevado. Na 

videoconferência desse mesmo resultado (realizada em 11/08/2020), a companhia falou que, 

por causa dessa estrutura, é provável que a alíquota efetiva se mantenha entre 20% e 25%, o 

que foi usado como base para a projeção deste trabalho. 

 

 

Gráfico 46: Evolução da Alíquota Efetiva de IR e CSLL (%) | Março de 2018 a Junho de 2020 

Fonte: Elaboração Própria com Base nos Dados da XP Inc. 

 

5.2. PREMISSAS MACROECONÔMICAS 

 Para a realização do valuation, serão adotadas algumas variáveis macroeconômicas 

que fundamentarão determinadas taxas de crescimento, conforme foi discutido 

anteriormente. 

A primeira delas é a taxa SELIC, que será utilizada como base das projeções das 

despesas financeiras da XP, representando a taxa básica usada para referenciar o custo da 

dívida da mesma. Além disso, essa premissa também é importante referência para a 

valorização dos ativos sob custódia, uma vez que renda fixa e diversos fundos possuem uma 

grande correlação com a taxa de juros básica da economia. A saber, a SELIC também possui 

grande relação com algumas receitas, tendo em vista que suas variações influenciam 

diretamente a migração de investidores para a bolsa de valores e o fluxo de entrada/saída da 

renda fixa, mas a taxa não será utilizada para tais projeções. Com base no Relatório de 
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Mercado Focus, disponibilizado pelo Banco Central do Brasil em 24 de julho de 2020, foi 

elaborado o Gráfico 47: os 4 primeiros anos (2020-2023) foram obtidos através do relatório, 

sendo que as expectativas de mercado para a taxa e, para os anos seguintes (2024 a 2029), 

optou-se por considerá-la fixa. 

 

 

Gráfico 47: Expectativa da Evolução da Meta da Taxa SELIC (%) | 2020 a 2029 

Fonte: Elaboração Própria Baseada nos Dados do Relatório Focus do Banco Central do Brasil (Julho/2020) 

 

A segunda variável macroeconômica a ser adotada será o Índice Nacional de Preços 

ao Consumidor Amplo (IPCA), que busca medir a inflação no país em determinado período. 

Essa variável será utilizada como base da projeção das despesas fixas da XP, principalmente 

pessoal, partindo-se do princípio de que, além das variações na quantidade de funcionários, 

haverá reajustes nos salários dos mesmos, de acordo com os ajustes inflacionários. Para isso, 

novamente foi utilizado o Relatório de Mercado Focus (BACEN) de 24 de julho de 2020, 

dessa vez para a elaboração do Gráfico 48, que demonstra a expectativa de evolução do IPCA 

- sendo de 2020 a 2023 dados do próprio relatório, e considerando-se que entre 2024 e 2029 

o índice se manterá constante. 
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Gráfico 48: Expectativa da Evolução do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) (%) | 2020 

a 2029 

Fonte: Elaboração Própria Baseada nos Dados do Relatório Focus do Banco Central do Brasil (Julho/2020) 

 

Já a terceira variável macroeconômica utilizada será o volume de investimentos 

financeiros pessoas físicas no país. A partir dele, é possível observar o crescimento potencial 

desse mercado e, com isso, estimar o crescimento de receita da XP com base em sua 

participação de mercado atual e esperada. O Gráfico 49 representa a evolução esperada do 

volume total de ativos investidos no país, que apresenta um CAGR de 10,76%, enquanto o 

CAGR do período real (2014 a 2019) é de 11,61%. Vale frisar que esse forte crescimento 

verificado nos últimos seis anos ocorreu apesar do momento econômico difícil pelo qual 

passou o Brasil, com quedas consecutivas no PIB, aumento no desemprego, entre outros 

fatores que atrasam o crescimento do mercado de investimentos. A desaceleração projetada 

para os próximos seis anos é defensiva por causa da incerteza constante no cenário político-

econômico nacional. 
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Gráfico 49: Expectativa da Evolução do Volume de Ativos Investidos por Pessoas Físicas (R$ Trilhões) | 

2014 a 2024 

Fonte: Elaboração Própria Baseada nos Dados da Consultoria Oliver Wyman e da ANBIMA 

 

Essas serão as principais premissas utilizadas para a construção das projeções de 

crescimento de cada uma das linhas do DRE, em conjunto com outras constatações e 

conclusões obtidas ao longo do trabalho. 

 

5.3. VALUATION 

Ao longo deste subcapítulo, será apresentado o referencial teórico que justifica e 

esclarece o valuation a ser realizado, além de serem convertidas as análises realizadas no 

subcapítulo 5.1 e as premissas apresentadas no subcapítulo 5.2, em projeções futuras dos 

resultados da empresa, para em seguida obter-se o valor considerado justo por suas ações. 

 

5.3.1. REFERENCIAL TEÓRICO 

Damodaran (2018), professor de finanças da Universidade de Nova Iorque, 

mundialmente conhecido pelos seus ensinamentos sobre valuation, finanças corporativas e 

gestão de investimentos, em um de seus livros fala especificamente sobre a análise e 

valoração de empresas jovens, complexas, arriscadas, de crescimento acelerado, entre outras. 

 Segundo o autor, as companhias de crescimento acelerado se caracterizam por alguns 

fatores: finanças dinâmicas - os números encontrados nos relatórios financeiros podem sofrer 

significativas variações; capital privado e público - o caminho natural é que essas empresas 

se tornem públicas; desconexão de tamanho - é comum que o valor de mercado e o patrimônio 
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líquido dessas empresas sejam substancialmente diferentes, tendo em vista que os números 

operacionais refletem os investimentos existentes da companhia (e não os investimentos que 

ainda serão feitos), e eles representam uma pequena parte do valor total da mesma; baixa 

dívida - as empresas de crescimento acelerado tendem a possuir menos dívida em relação à 

seus valores que as empresas mais estáveis; curto e inconstante histórico - essas empresas 

tendem a possuir um histórico curto com mudanças dramáticas. A XP pode ser caracterizada 

por todos os fatores mencionados: seus resultados passaram por grandes mudanças, abriu seu 

capital em 2019, seu valor de mercado e seu patrimônio líquido são substancialmente 

diferentes, possui baixa dívida e um histórico curto e variável. Portanto, é possível 

categorizá-la como uma empresa de crescimento acelerado. 

 Ainda segundo Damodaran (2018), há 3 fatores chaves no processo de valoração 

desse tipo de empresa: se assegurar de que as premissas de crescimento e margens utilizadas 

não refletem somente o mercado potencial e a competição, mas também as mudanças de 

tamanho que serão enfrentadas ao longo do tempo; de que haverá reinvestimento o suficiente 

na empresa a ponto de sustentar as taxas de crescimento previstas; e de que o perfil de risco 

será alterado de forma a estar alinhado com as características de crescimento. 

 Damodaran reforça a ideia de que todo valuation, apesar de ser aparentemente sobre 

números, é mais sobre uma história, uma narrativa a respeito da empresa estudada, além de 

ser uma racionalização dentro do mercado acionário, para que decisões de compra e venda 

não sejam tomadas emocionalmente. Ele afirma que o valuation intrínseco, modelo a ser 

adotado no presente projeto, é o modelo no qual você valora uma empresa baseado nos seus 

fundamentos: seus fluxos de caixa, seus crescimentos e seus riscos - tudo gira em torno do 

negócio. Assim, o valor da empresa é o valor presente dos fluxos de caixa esperados para o 

futuro, ou seja, é baseado nas características intrínsecas a ela. 

 O método utilizado para obter tal valor chama-se fluxo de caixa descontado ou, em 

inglês, Discounted Cash Flow (DCF), e conta com 3 atributos principais: os fluxos de caixa 

projetados, uma taxa de desconto que reflita o risco desses fluxos de caixa e o tempo de vida 

da empresa analisada. 

 Para aplicação deste método, portanto, o primeiro passo é projetar cada uma das 

linhas do fluxo de caixa por um determinado período, no caso deste projeto por 10 anos, e 

depois é considerado um valor para a perpetuidade. É possível fazer essas projeções 

considerando-se apenas o retorno para o acionista, ou o retorno para a empresa como um 

todo - acionista e financiador. Optou-se por, neste projeto, utilizar a segunda opção, 
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denominada fluxo de caixa livre para a firma, também conhecido pela sua tradução em inglês 

- Free Cash Flow to Firm (FCFF). Na Figura 18, é possível observar os parâmetros utilizados 

para calcular esse tipo de fluxo de caixa. 

 

 

Figura 18: Etapas para Elaboração do Fluxo de Caixa Livre para a Firma | 2020 

Fonte: Elaboração Própria 

 

 A taxa de desconto também dependerá dessa escolha: neste caso, como será escolhido 

observar a empresa como um todo, a taxa de desconto será uma média ponderada do retorno 

que os acionistas demandam - custo do capital próprio - e o retorno que os financiadores 

demandam - custo da dívida. Essa taxa é conhecida como Weighted Average Cost of Capital 

(WACC), enquanto o custo do capital próprio é calculado através do Capital Asset Pricing 

Model (CAPM) – ambos os conceitos pormenorizados no subcapítulo 5.3.2. 

 Na Figura 19, pode ser observado um resumo esquemático da elaboração do valuation 

pelo método de DCF: após a projeção do fluxo de caixa livre para a firma, de acordo com os 

passos anteriormente mencionados, e calculado o valor do mesmo na perpetuidade, o 

montante é trazido a valor presente por meio da taxa de desconto WACC, encontrando-se o 

valor justo da empresa. Em seguida, é descontada a dívida líquida da mesma, obtendo-se o 

valor justo do patrimônio líquido, que, dividido pela quantidade de ações, resulta no preço 

considerado justo por ação. Por fim, esse preço é comparado ao preço por ação de fato 

exercido no mercado. 
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Figura 19: Etapas para Elaboração do Valuation | 2020 

Fonte: Elaboração Própria 

 

5.3.2. PRECIFICANDO O RISCO DO ATIVO: WEIGHTED 

AVERAGE COST OF CAPITAL (WACC) 

Dando continuidade ao processo do valuation a partir da metodologia de DCF, é 

necessário que se calcule o retorno esperado do ativo a partir de qual se descontam os fluxos 

de caixa futuros. Como a abordagem escolhida foi a de FCFF, a taxa de desconto deve incluir 

tanto a expectativa de retorno dos acionistas como dos credores. Desse modo, calcula-se o 

custo médio ponderado de capital, WACC, que é uma média entre o custo do capital próprio 

e o custo da dívida, ponderados pelos respectivos percentuais de patrimônio líquido e de 

dívida, como mostra a equação I: 

 

(I) 𝑊𝐴𝐶𝐶 =  𝐾𝑒.
𝐸

(𝐸+𝐷)
 +  𝐾𝑑.

𝐷

(𝐸+𝐷)
. (1 − 𝑡), 𝑠𝑒𝑛𝑑𝑜:     

 

𝑊𝐴𝐶𝐶 → Custo Médio Ponderado do Capital; 

𝐾𝑒 → Custo do Capital Próprio (Custo do Equity); 

𝐾𝑑 → Custo da Dívida; 

𝐸 → Patrimônio Líquido; 

𝐷 → Dívida Bruta; 

𝑡 → Alíquota de Imposto de Renda. 
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O custo do equity é calculado pelo CAPM, modelo de precificação de ativos 

inicialmente concebido por John Lintner e o nobel de economia William Sharpe, na década 

de 1960.  

Em sua conceituação, os criadores buscaram mensurar e incluir na precificação o 

impacto do risco inerente de um ativo sobre sua expectativa de retorno. Dessa forma, o 

modelo propõe uma taxa basal - derivada de um ativo marginalmente livre de risco - a qual 

é somada uma parcela que embute o risco do ativo sob análise. Essa segunda fração, 

idiossincrática de cada investimento, é calculada a partir da variação do retorno de um ativo 

em relação ao mercado, conhecido como seu “beta”, multiplicado pela diferença entre o 

retorno esperado do mercado e a taxa livre de risco, conforme pode ser visto na equação II: 

 

(II) 𝐸𝑅𝑖 =  𝑅𝑓 +  𝛽𝑖 (𝐸𝑅𝑚 −  𝑅𝑓), 𝑠𝑒𝑛𝑑𝑜: 

 

𝐸𝑅𝑖 → Retorno Esperado do Investimento (custo do equity - Ke); 

𝑅𝑓 → Retorno do Ativo Livre de Risco; 

𝛽𝑖 → Beta do Investimento; 

𝐸𝑅𝑚 → Retorno Esperado do Mercado. 

 

Para o retorno do ativo livre de risco, usualmente considera-se um título público 

federal emitido pelo país, pois é considerado o tipo de investimento mais seguro disponível. 

No caso da XP Inc., utiliza-se um título público federal emitido pelo governo americano, 

uma vez que a empresa é aberta na NASDAQ, uma das bolsas de valores dos EUA. A 

referência foi um Treasury Bond de 30 anos que, na data da análise (agosto/2020), 

apresentava uma rentabilidade de 1,35% ao ano. 

O beta do investimento é calculado pela razão da covariância de seu retorno em 

relação ao mercado sobre a variância do retorno do mercado. A partir dessa regressão, infere-

se que, se o beta for superior a 1,0, o ativo apresenta risco acima da média de mercado, 

enquanto um ativo com beta abaixo disso é considerado menos arriscado que a média do 

mercado. Extraiu-se o valor para a XP Inc. a partir de um terminal da Bloomberg, que 

apontou para um beta de 1,56 nos últimos 8 meses. Como a abertura de capital da XP Inc. 

ocorreu no final de 2019, o valor do beta tende a ser maior pelo histórico curto da ação na 

bolsa de valores. Além disso, a XP, de fato, é uma empresa com perfil de risco mais elevado 

pela sua natureza jovem. Com efeito, Damodaran (2018) entende que, à medida que os 
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retornos desse tipo de empresa se tornem mais estáveis, esse indicador tende à média de 

mercado, o que justifica um beta cadente ao longo dos próximos anos. 

Finalmente, para o retorno do mercado estabeleceu-se como premissa uma taxa de 

10% que representa um prêmio superior a 8% em relação ao ativo livre de risco. Ao 

considerar as três variáveis acima explicitadas e a transição de uma empresa jovem para uma 

empresa madura, obtém-se um retorno esperado ajustado ao risco mostrado na Tabela 4: 

 

Tabela 4: Evolução do Retorno Esperado da XP Inc. 

 

Fonte: Elaboração Própria 

 

Como discutido anteriormente, a XP apresenta diversos sintomas de uma empresa 

jovem em crescimento acelerado. Uma de suas características é o fato de seu percentual de 

dívida ser substancialmente menor que seu capital próprio. Na metade de 2020, 15% do 

montante total de financiamento da empresa era representado por dívidas - debêntures e 

empréstimos bancários contraídos em 2018 e 2019.  

A XP possui um comportamento bastante idiossincrático, pois, apesar de jovem e em 

franco crescimento, é uma empresa que dá mais de R$1 bilhão de lucro e que é geradora de 

caixa. Dessa forma, a possibilidade de financiamento por meio de capital de terceiros é uma 

opção viável para ela, o que não costuma ser comum pela imprevisibilidade de geração de 

caixa e pela ausência de ativos em empresas de crescimento acelerado. Por outro lado, 

atualmente a empresa possui uma liquidez extremamente elevada por causa das ofertas 

primárias do IPO em 2019 e da aquisição do Itaú em 2018 que injetaram em conjunto 

aproximadamente R$6 bilhões na companhia. Essa condição, unida ao fato de a empresa ter 

um modelo de negócio pouco intensivo em capital e ser geradora de caixa, permite que, após 

o vencimento das dívidas atuais, a empresa cresça se financiando 100% com capital próprio. 

A saber, os autores consideram que a autonomia total no financiamento é uma 

possibilidade interessante em casos de linhas de crédito muito caras. Entretanto, para o 

cenário mais realista de valuation será considerado a mesma proporção atual de patrimônio 

e dívida, uma vez que a contração de dívida diminui o custo de capital da companhia. 
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Nesse contexto, assumindo o custo como 120% do CDI, custo médio dos atuais 

contratos, e tendo como referência a premissa macroeconômica definida no subcapítulo 

anterior, o custo da dívida evolui conforme a Tabela 5: 

 

Tabela 5: Evolução do Custo da Dívida da XP Inc. 

 

Fonte: Elaboração Própria 

 

Conclusivamente, em posse dos custos de equity e de dívida e também da proporção 

entre patrimônio líquido e dívida bruta, é possível calcular o WACC da XP Inc. usado para 

descontar o fluxo de caixa: 

 

Tabela 6: Evolução do WACC da XP Inc. 

 

Fonte: Elaboração Própria 

 

5.3.3. PROJEÇÃO 

Partindo para a conclusão do valuation, apresenta-se primeiramente um quadro 

resumo com as premissas que mais sensibilizam a projeção operacional, de modo a tornar o 

processo de entendimento mais prático ao leitor. Cabe aqui uma breve análise sobre a 

margem operacional que, em verdade, é um output das demais premissas e reflete bem o 

modelo de negócios da XP. O poder de plataforma digital, que envolve a utilização dos 

recursos dos próprios clientes, permite à empresa um crescimento extremamente acelerado 

por não exigir uma alocação relevante de capital e, paralelamente, possibilita uma expansão 

de margem pelo perfil majoritariamente fixo das despesas. Essa dinâmica pôde ser verificada 

na projeção da XP, com a margem operacional que saiu de 24% para 32% entre 2018 e a 

primeira metade de 2020 e que seguirá em expansão nos próximos anos. 
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Tabela 7: Premissas Principais do Valuation 

 

Fonte: Elaboração Própria 

 

Apresentando, por fim, a conclusão do valuation na Tabela 8, considerou-se um 

crescimento de 5% para a empresa na perpetuidade, que, em conjunto com as demais 

premissas previamente explicadas, gerou um valor justo de R$176 bilhões para a XP Inc.. 

Dividindo esse valor pela quantidade de ações e, ainda, realizando a conversão de reais para 

dólares, chega-se a um valor justo de US$56,96 por ação, frente aos US$ 49,60 negociados 

na NASDAQ no dia 27 de agosto de 2020. 

 

Tabela 8: Conclusão do Valuation 

 

Fonte: Elaboração Própria 
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A partir dessa comparação, conclui-se que o preço justo calculado é 15% superior ao 

preço negociado no mercado no momento do exercício. Essa diferença pode ser justificada 

por alguns fatores, sendo um deles uma discrepância entre as premissas assumidas no DCF 

e o que é enxergado pelo mercado. Como existe uma perspectiva de que a XP passe por 

alguns anos de forte crescimento, uma diferença relativamente pequena nessas premissas de 

expansão poderia levar a uma margem de erro razoável, uma vez que o valor da companhia 

está mais concentrado no longo prazo. Ainda, o fato deste valor estar concentrado 70% na 

perpetuidade, torna o modelo especialmente sensível à taxa de desconto assumida e reflete 

bem o perfil mais arriscado e de longo prazo desse investimento. Considerando esses efeitos, 

é possível confirmar que não há uma assimetria substancial entre o valor negociado a 

mercado e o que os autores considerariam o preço justo da XP Inc.. Conclui-se, portanto, que 

o valor atual, apesar de chamar atenção como um dos maiores do país, é condizente com a 

expectativa de crescimento que o mercado atribui à XP no seu ramo tradicional de 

investimentos e também nas novas oportunidades de negócio que já se apresentam, como 

serviços bancários e cartão de crédito. 

Como foi dito, algumas premissas operacionais sensificam severamente a projeção, 

sendo o yield da receita de varejo provavelmente a mais importante delas. São incontáveis as 

variáveis que agem sobre a capacidade da empresa de rentabilizar o estoque de ativos, o que 

torna o dimensionamento dessa premissa um dos grandes desafios do projeto. Como foi 

discutido no subcapítulo 5.1, esse indicador passou por quedas consecutivas nos últimos três 

anos seguido de uma alta na primeira metade de 2020. 

De forma prospectiva, algumas dinâmicas serão protagonistas: por um lado, a alta 

rentabilidade da XP é um grande chamariz de competição e cujo corolário mais óbvio é a 

pressão nos preços, levando a queda no yield. Entretanto, as vantagens competitivas que a 

empresa vem construindo, tornam sua proposta de valor cada vez mais completa para os dois 

lados do mercado, o que torna o diferencial de preço um componente mais leve na balança 

decisória. Por outro lado, a empresa está diante de uma série de oportunidades de elevar o 

yield, algumas já mapeadas como serviços bancários e crédito, que possuem enormes pools 

de receita e são dominadas pelos grandes bancos com propostas inferiores à da XP, além de 

outras ainda a serem descobertas e exploradas. 

Com esse plano de fundo, os autores decidiram construir uma análise de sensibilidade 

de valuation em torno de diferentes cenários de evolução do yield da receita de varejo. Além 

do cenário base, abarcado no cálculo até aqui, mais dois cenários - otimista e pessimista - 
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foram criados. O cenário otimista busca introduzir uma perspectiva mais promissora em 

relação à capacidade da empresa de executar com sucessos as oportunidades paralelas de 

criação de valor com um acréscimo de 25% no yield. Já o pessimista, vislumbra um epílogo 

competitivo mais duro para a companhia, com queda de 25% no yield. Não havendo nenhuma 

alteração nas demais premissas, chega-se a seguinte análise de sensibilidade: 

 

Tabela 9: Análise de Sensibilidade do Yield de Varejo no Valuation 

 

Fonte: Elaboração Própria 

 

Como antecipado, o valor justo da empresa é altamente sensível à capacidade que a 

empresa terá de, no longo prazo, rentabilizar os seus clientes. Isso fica demonstrado pela 

discrepância de mais de 80% entre o valor justo nos cenários otimista e pessimista. É evidente 

que ambos cenários constituem testes de estresse limítrofes entre os quais os autores 

acreditam que pode estar o valor da empresa. Dito isso, mesmo no cenário mais conservador, 

a XP Inc. vale mais de R$120 bilhões, o que denota a sua robusta capacidade de geração de 

valor para os acionistas no longo prazo e justifica a performance estelar da ação na bolsa 

desde sua abertura de capital quando foi avaliada a R$62 bilhões. 

 

 

Figura 20: Evolução do Valor de Mercado da XP Inc. desde a Abertura de Capital | 2020 

Fonte: Terminal Bloomberg 
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Por fim, a avaliação acurada do caminho que percorrerá o yield de varejo está 

totalmente correlacionada com a capacidade de gestão e execução dos executivos da 

companhia. O posicionamento estratégico da companhia é privilegiado num mercado cujas 

perspectivas parecem muito promissoras, mas em meio a um leque de possibilidades, a 

canalização do foco não é trivial. A ausência de conhecimento dos autores quanto à 

competência dos principais tomadores de decisão da XP Inc. e também dos detalhes 

pormenorizados dos processos e da cultura organizacional impedem uma opinião assertiva 

quanto a essa tendência. Isso posto, pelo estudo de caso apresentado, os autores acreditam 

que o valor atual de mercado justifica a capacidade futura de geração de valor da XP Inc., 

empresa a que consideram uma das poucas e grandes vencedoras dos mercados de 

investimento e, em breve, bancário brasileiros.
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6. CONCLUSÃO 

O principal objetivo deste projeto de graduação era desenvolver um estudo de caso 

sobre a empresa XP Investimentos, expondo seu modelo de negócios vanguardista e 

disruptivo. Ao longo do caminho traçado para que esse objetivo fosse alcançado, os autores 

desenvolveram uma análise aprofundada sobre os diversos temas considerados essenciais 

para um pleno entendimento sobre a empresa e seu valuation. 

Com isso, foi possível expor e discutir os pilares estruturantes do mercado de capitais 

atual, e de que forma eles estão conectados ao histórico e às características do país. Os 

agentes, os produtos financeiros, e as segmentações de ambos também puderam ser 

amplamente debatidos, promovendo ao leitor uma visão completa do cenário onde a empresa 

estudada se insere. 

E no que tange o tema central do trabalho, foi possível abordar em detalhes o modelo 

de negócios inovador da XP, as características e ações históricas que a tornaram uma empresa 

com grande diferencial e elevada adaptabilidade, seu posicionamento frente aos 

competidores, e seu potencial de crescimento e de expansão de fronteiras. Esse estudo pôde 

embasar o valuation realizado, que foi a ferramenta utilizada para ponderar se o alto valor de 

mercado à ela atribuído atualmente é justificável. 

O propósito da XP de “transformar o mercado financeiro para melhorar a vida das 

pessoas” a tornou um importante case de sucesso empresarial brasileiro. A companhia, ao 

conectar investidores e ofertantes de produtos de investimento, busca se manter modernizada, 

através de um uso intensivo de tecnologia, e de um time e produtos de desenvolvimento 

próprios. Além disso, busca reforçar seu modelo de negócios através de um novo estilo de 

distribuição e um serviço altamente qualificado. Em todas as esferas, procura manter a 

constante inovação como regra base. 

A empresa reafirma constantemente a sua relevância socioeconômica na 

democratização dos investimentos que vem proporcionando ao país, através de uma 

plataforma de investimentos ampla e acessível, de uma cultura centrada no cliente e de um 

movimento de disseminação da educação financeira, tão importante para a população. 

Além disso, estimula ativamente a competição no meio financeiro, tirando outras 

instituições da inércia, provocando mudanças e inovações - pela necessidade de 
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sobrevivência e crescimento - que são benéficas para o desenvolvimento empresarial do país, 

e para o consumidor, que há muito se via com opções limitadas, preços abusivos e um serviço 

desqualificado. A XP se beneficia econômica e competitivamente dos efeitos de rede que o 

modelo de plataforma digital a proporciona, saindo na frente dos grandes bancos, que apesar 

de concentrarem a maior parte dos recursos da população, possuem diversas desvantagens, 

como uma infraestrutura pesada de ativos, e um modelo de negócios pouco flexível.  

Apesar dos inúmeros fatores positivos a favor da companhia, as rápidas mudanças 

que vêm ocorrendo na área e as possibilidades de alterações nas regulamentações que a regem 

são riscos que serão enfrentados, e para que continue em uma posição de destaque, será 

necessário inovar e se reinventar constantemente. As corretoras independentes, que exercem 

a mesma função core da XP, têm surgido com frequência, e vão buscar incansavelmente 

ocupar o notório espaço por ela conquistado. 

O valuation realizado, que levou em conta a evolução histórica da empresa, sua 

estrutura atual, seu potencial de crescimento e os riscos a ela associados, corroborou a visão 

de mercado de que a XP é uma empresa valiosa, de rápido e sustentado crescimento e que 

tem inúmeras oportunidades de atuação pela frente. O valor considerado justo para a empresa, 

pelos autores, foi de 15% acima do valor de mercado à época, o que fundamenta o potencial 

de valorização da mesma. 

A principal limitação encontrada ao longo da realização do presente estudo foi a 

obtenção de dados. Alguns dos dados ou indicadores desejados por vezes não eram coerentes 

ou confiáveis, por vezes não eram publicamente fornecidos. Alguns exemplos são: um 

histórico mais completo e abrangente da evolução da indústria de investimentos, informações 

sobre market share dos participantes do mercado analisado, dados sobre migração de clientes 

ou valores relevantes para o entendimento da concorrência. Entretanto, tais ausências não 

comprometeram os resultados finais alcançados. 

Além disso, existe também uma limitação temporal, pois por ser uma empresa de 

crescimento acelerado, seu histórico sob o modelo de negócios atual ainda é curto, o que 

pode gerar distorções maiores entre as projeções realizadas e os resultados futuros. 

Os autores esperam que este projeto possa contribuir aos seus leitores com um maior 

entendimento sobre a indústria de investimentos, seus obstáculos e potenciais, e com uma 

visão completa sobre a XP Investimentos. Espera-se, ainda, que sejam abertos caminhos para 
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continuidade, aprofundamento e atualização do tema, tendo em vista que o mercado de 

distribuição tende a sofrer inúmeras alterações que podem mudar relevantemente sua 

estrutura. 

Uma sugestão para futuros trabalhos, relacionada aos assuntos aqui abordados, é o 

estudo da crescente atuação de empresas na área de crédito e outros serviços financeiros. As 

fintechs atuais têm buscado promover plataformas cada vez mais completas, ampliando a 

gama de serviços ofertados, tendo potencial de fazer modificações bastante expressivas na 

dinâmica econômico-financeira dos brasileiros. 
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ANEXOS 

ANEXO A - DRE 
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ANEXO B – BALANÇO SIMPLIFICADO 
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 ANEXO C - PREMISSAS 

 

  

PREMISSAS (%) 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029

Macroeconômicas

Inflação - IPCA 1,67% 3,00% 3,50% 3,25% 3,25% 3,25% 3,25% 3,25% 3,25% 3,25%

Taxa de Juros - CDI 2,79% 2,30% 3,70% 5,00% 6,00% 7,00% 7,00% 7,00% 7,00% 7,00%

Crescimento Ativos Investidos 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00%

Indicadores

Participação de Mercado - AuC 11,1% 15,1% 19,2% 22,7% 24,8% 26,6% 28,1% 29,1% 29,6% 29,6%

Receita

Yield de Receita de Varejo 1,25% 1,20% 1,20% 1,20% 1,20% 1,20% 1,20% 1,20% 1,20% 1,20%

Receita Institucional (% Varejo) 22,5% 20,0% 19,0% 18,0% 17,0% 16,0% 16,0% 16,0% 16,0% 16,0%

Receita de Colocação (% Varejo) 11,4% 13,0% 16,0% 19,0% 22,0% 23,0% 24,0% 25,0% 26,0% 27,0%

Custos e Despesas

Rebate AAI (% Varejo) -32,7% -33,4% -33,9% -34,3% -35,3% -35,7% -36,0% -36,3% -36,5% -36,8%

Marketing - Crescimento Anual 1,7% 10,0% 10,0% 10,0% 10,0% 10,0% 10,0% 5,0% 5,0% 5,0%

Pessoal - Crescimento Anual 80,0% 70,0% 55,0% 40,0% 25,0% 10,0% 10,0% 10,0% 10,0% 10,0%

Alíquota Efetiva

IR & CSLL -17,4% -20,0% -20,0% -20,0% -20,0% -20,0% -20,0% -20,0% -20,0% -20,0%

Margens

Margem Operacional 33,7% 33,5% 35,2% 36,5% 37,6% 38,8% 40,0% 41,1% 41,8% 42,3%

Margem Líquida 26,5% 26,6% 27,9% 29,0% 29,8% 30,9% 31,9% 32,7% 33,4% 33,8%
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ANEXO D - FLUXO DE CAIXA 

 


