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Finanças

Est rat é g i a Casas como Gávea, Icatu e GAP adaptaram seus produtos à rede de distribuição dos agentes autônomos

De cara nova, XP atrai gestor tradicional
LEO PINHEIRO/VALOR

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

Ana Paula Ragazzi
Do Rio

Há 11 anos a XP Investimentos
surgiu a partir do encontro de
dois jovens agentes autônomos.
O carioca Guilherme Benchimol
e o gaúcho Marcelo Maisonave,
ambos com 36 anos hoje, come-
çaram a XP após se conhecerem
enquanto trabalhavam em uma
corretora em Porto Alegre. Não
vieram da “t u r m a” financeira
brasileira, concentrada em pro-
fissionais do Rio e de São Paulo.
Mas, de um ano para cá, a XP mu-
dou aos olhos do mercado.

Depois de anos sendo alvo de
críticas, em particular de correto-
ras, passou a atrair executivos de
mercado para seus quadros e a ter
grandes casas como parceiras, ca-
so da Gávea, Icatu e GAP.

Paulo Gouvea, que coordenou o
departamento de mercado de ca-
pitais da EBX, assumiu uma espé-
cie de área de banco de investi-
mento da XP. Mês passado, Patrick
O'Grady, ex-Pactual e Po l l u x , foi
para a diretoria da XP Gestão de
Recursos. Antes dele, Rodrigo Ma-
chado, especialista em produtos
imobiliários, foi para a XP Realty.

“A XP sempre apostou em talen-
tos internos e cresceu de dentro
para fora. Mas chegou a hora de
buscar pessoas novas, com outras
competências para fortalecer a
nossa estrutura”, diz Benchimol.

De começo, a casa incomodou
as corretoras. Despontou com um
modelo de educação ao investi-
dor e inovou ao conquistar clien-
tes — e hoje a educação financeira
é adotada por todas no mercado.
E, quando transformou-se em
corretora, nasceu em uma época
em essas instituições já precisa-
vam viabilizar-se como negócio.
Não viveu os tempos em que as
bolsas subsidiavam as estruturas.

As críticas iam desde a prática
de cadastrar os participantes dos
cursos que oferecia, até a de inci-
tar as pessoas a negociarem mui-
to durante o pregão, baseados
em análises gráficas.

Com um novo perfil, adotado
há pouco mais de dois anos, em
que não foca apenas as ações,
mas um leque de produtos finan-
ceiros, atuando como um shop-
ping, a percepção mudou: as ges-
toras estão empolgadas com o
canal de distribuição XP.

Benchimol destaca que o negó-
cio de corretoras trabalhando só
com ações mostrou-se inviável. “A
instabilidade das receitas é muito
grande, em função da volatilidade
da bolsa, que atrai e também afas-
ta investidores. Além disso, teria de
competir com outras 80 correto-
ras. A oportunidade, agora, é de
distribuir produtos financeiros”,
diz Benchimol, onde, segundo ele,
há espaço para outros players.

A intenção da XP é receber liga-
ções dos clientes não apenas quan-
do uma ação sobe ou desce, diz,
mas quando eles desejarem fazer
um planejamento financeiro —
vender ou comprar uma casa, pen-
sar na aposentadoria. Para tanto,
formou um exército de agentes au-
tônomos, que conforme seus diri-
gentes defendem, é a única forma
de ter capilaridade no Brasil.

A batizada “Tropa de Elite XP”
foi formada em julho passado, pe-
lo comandante do Bope, Paulo Sto-
rani. Foi ele que, contando os casos
e a filosofia da polícia de elite do
Rio de Janeiro, encerrou um evento
da XP que reuniu em um hotel em
Angra dos Reis (RJ) cerca de mil
agentes autônomos, 38 exposito-
res e 700 funcionários. Durante
três dias houve debates sobre o ce-
nário atual para investimentos
com a queda dos juros no Brasil.

O evento conseguiu atrair no-
mes de peso. Persio Arida, sócio
do BTG Pactual, ilustrou a grande
transformação que se aproxima
da indústria financeira. Edemir
Pinto, principal executivo da
BM&FBovespa, disse que vê o
agente autônomo como a princi-
pal alavanca de crescimento para
a bolsa. E Mark Collier, ex CEO da
americana Charles Schwab, cha-
mou a atenção para o fato de que,
entre os que apoiavam o evento

da XP expondo seus produtos,
estarem Goldman Sachs, BNP Pa-
ribas, J.P. Morgan e BlackRock.
“Estão aqui porque sabem como
essa história termina”, disse, re-
forçando que o Brasil está em
momento de mudanças na for-
ma de investir semelhante ao
americano de alguns anos. Foi a
Charles Schwab que inspirou o
modelo de distribuição da XP.

No anos 80, por meio de con-
sultores financeiros espalhados
pelos Estados Unidos, a corretora
deslocou os recursos da popula-
ção americana dos bancos para
as distribuidoras. Na década de
80, assim como hoje no Brasil, a

G ra n d e
i nv e s t i d o r
é o novo
alvo
De São Paulo

Marcada pelo mercado como
uma casa voltada ao investidor
de varejo, a XP Investimentos
quer agora dispensar a mesma
atenção e atendimento ao inves-
tidor institucional. Para coman-
dar esse novo esforço, Patrick O’
Grady, ex-Pactual e ex-Pollux, as-
sumiu diretoria do braço de ges-
tão de recursos.

Atualmente, a XP Gestão de
Recursos conta com R$ 1,8 bi-
lhão de recursos sob seu guarda-
chuva, com 60% do total repre-
sentado pelo varejo. A meta,
com os novos esforços para o in-
vestidor qualificado, é chegar,
até o fim de 2013, com um bolo
de cerca de R$ 5 bilhões admi-
nistrados, informa Guilherme
Benchimol, sócio fundador da
XP Investimentos.

O’ Grady chega com a missão
de pensar novos produtos para o
investidor qualificado e também
afinar na XP a linguagem neces-
sária para tratar com esse públi-
co — que é distinta daquela ade-
quada ao varejo. Ele deixou a Pol-
lux no início do ano e antes de
decidir criar uma nova gestora,
recebeu o convite da XP.

“Conhecia muito pouco da XP,
das características da casa e de
sua história. Quando tomei con-
tato com a equipe e com a plata-
forma de produtos, abracei a
i d e i a”, conta O Grady que afirma
que o clima da XP lembra aquele
do início do Pactual. “Era uma
equipe pequena, de 100, 150
pessoas, e que chegou onde che-
gou”. (APR)

.

BM&F se opõe a
IPO ‘f lexível’ p a ra
pequena empresa

GUSTAVO LOURENCAO/VALOR

Jancso, da Jardim Botânico, ‘tag along’ pode compensar falta de direito de voto

Do Rio

A BM&FBovespa não vê com
bons olhos algumas das propostas
apresentadas por um grupo de tra-
balho de agentes financeiros para
impulsionar o acesso de pequenas
e médias empresas ao mercado de
capitais no Brasil.

O Va l o r apurou que a bolsa não
concorda com a possibilidade de
as empresas emitirem ações prefe-
renciais, como admite o “PAC-
PME”, a versão para pequenas e
médias empresas do Programa de
Aceleração do Crescimento do go-
verno. Tampouco acha necessário
pedir ao governo incentivos para
que as empresas de menor porte
cheguem ao mercado de capitais.

A BM&FBovespa confirma que
discorda de alguns pontos sugeri-
dos pelo grupo, mas não deu en-
trevista por conta da expectativa
do encontro agendado para hoje
na Comissão de Valores Mobiliá-
rios (CVM), no Rio. O grupo que te-
ve a iniciativa de apresentar suges-
tões e um outro — formado por in-
tegrantes da bolsa, CVM, BNDES,
Agência Brasileira de Desenvolvi-
mento Industrial (ABDI) e da
Agência Brasileira de Inovação (Fi-
nep) — vão debater propostas.

No encontro, o grupo que conta
com integrantes do governo vai
mostrar os resultados de visitas
que fez, em junho e julho, a sete
países que implementaram o mer-
cado de acesso — Austrália, Cana-
dá, China, Coreia do Sul, Espanha,
Polônia e Reino Unido. Aparente-
mente, não há disputa entre as
frentes — a intenção é sair reunião
com um discurso alinhado.

A CVM divulgou na semana pas-
sada um documento em que junta

informações e características dos
países visitados, mas sem lançar
propostas, como fez o PAC-PME. Só
deu algumas pistas do que pensa.

Segundo o documento, o foco
deve ser dado às PMEs, deixando
de lado neste momento “start ups”
ou projetos que ainda não tenham
saído do papel. O estudo também
comenta que o incentivo fiscal ob-
servado nos outros países foi dado
ao investidor que compra os pa-
péis das empresas, por meio de
fundos especialmente criados, e
não às companhias.

A bolsa, apurou o Va l o r , não
quer pedir nenhum tipo de benefí-
cio fiscal ao governo. Uma razão
principal vem de uma experiência
do passado, quando houve incen-
tivos e as empresas abriram o capi-
tal apenas para acessar esses bene-
fícios, mas sem o comprometi-
mento com os investidores.

No entanto, o PAC-PME não pro-
põe exatamente uma isenção, mas
um crédito tributário, por cinco
anos, dado pelo governo para as
companhias que abrirem o capital.
Os recursos terão de ser usados pa-
ra as despesas com a operação.

O ganho para o governo, na ava-
liação do grupo de trabalho, seria
retirar essas companhias da infor-
malidade, o que representaria ge-
ração de empregos, crescimento
econômico e melhor arrecadação.

Outro ponto que deve gerar in-
tenso debate é a sugestão do PAC-
PME de permitir que a empresa
que busque o mercado de acesso
possa emitir ações preferenciais,
que não dão direito a voto. Pela
proposta, porém, elas devem dar o
tag along (prêmio de controle).

A bolsa, apurou o Va l o r , consi-
dera que liberar ações PN seria

Do Rio

As discussões do grupo de tra-
balho que teve a iniciativa de ela-
borar um conjunto de propostas
para o mercado de acesso no Bra-
sil, batizado de PAC-PME, tem ga-
nhado novas adesões no mercado.
Na última semana, Brasil Investi-
mentos & Negócios (Brain), Movi-
mento Brasil Competitivo (MBC),
IBEF-SP, Modal, TozziniFreire Ad-
vogados, Bank of America Merrill
Lynch e Citibank manifestaram
apoio ao projeto.

O grupo financeiro carioca reto-
mou o pedido para que o Bovespa
Mais tenha sede no Rio. Essa é uma
bandeira de Eduarda La Rocque,
que foi secretária municipal de fi-
nanças e agora está à frente do Ins-
tituto Municipal de Urbanismo Pe-
reira Passos (IPP). A agenda de de-
senvolver o mercado de capitais no
Rio continua. “A localização física
da bolsa não importa. Mas acredi-
tamos que o Rio pode abrigar um
entorno de prestação de serviços
da bolsa, dos bancos e de advoga-
dos, até porque abriga muitas em-
presas candidatas ao mercado de
acesso, como companhias da ca-
deia de óleo e gás”, afirma.

Ninguém toma para si a autoria
da iniciativa que resultou no PAC-
PME. No entanto, quando falam
sobre o assunto, pessoas que
apoiam as propostas identificam
Rodolfo Zabisky, principal execu-
tivo da Attitude, que assessora em-
presas em todas as etapas de com-
panhia aberta, como aquele que
chamou o mercado para a conver-
sa. Zabisky não concedeu entrevis-
ta. As primeiras reuniões incluí-
ram a Attitude e sua sócia Jardim

um retrocesso, uma vez que um
dos bastiões do Novo Mercado é
a exigência de emissão apenas de
ações ordinárias.

O grupo do PAC-PME propõe a
emissão de preferenciais a partir
do diagnóstico de que por conta
do tamanho das empresas e das
captações, listar a companhia
equivale a estar muito próximo de
perder o controle do negócio. Esse
ponto, para um empresário em es-
tágio inicial, chega a ser um inibi-
dor para que ele abra o capital.

Por outro lado, um executivo
avalia que, se a empresa chegar à
bolsa com preferenciais, o inves-
tidor deverá exigir um desconto
para comprar os papéis. “O custo
para o empresário de vender a
companhia a um preço baixo po-
de ser um impeditivo maior, in-
clusive, do que os custos de com-
panhia aberta”, disse.

Peter Jancso, sócio da Jardim Bo-
tânico Investimentos, lembra que
existem fundos com perfis diferen-
tes. “Existem casas que não dão im-
portância para o direito de voto,
não se envolvem com as empresas,
nem vão às assembleias. Para elas,
se a PN vier acompanhada de tag
along, já é o suficiente”, diz.

Joaquim Oliveira, sócio do escri-
tório de advocacia Souza Cescon,
lembra que o custo de diluição pa-
ra o pequeno empresário é grande.
“O papel do dono em uma empre-
sa pequena é muito significativo.
Em alguns casos, a pequena já sai
com uma oferta grande para sua
estrutura e fazer uma captação
subsequente implicaria perder o
c o n t r o l e”, afirma Oliveira.

Richard Lark, sócio da Endu -
rance Partners, comenta que, as-
sim como o segmento principal
da bolsa tem o nível 1 e 2 e o No-
vo Mercado, o Bovespa Mais po-
de ter várias divisões. “O investi-
dor decide”, diz

Internamente, a BM&FBoves-
pa deseja iniciar uma espécie de
audiência pública sobre o tema
apenas em 14 de dezembro. A
ideia da bolsa também deverá
incluir o fim da publicidade le-
gal e outros custos de listagem.
A mudança na remuneração pa-
ga pela estruturação das ofertas
é outro ponto em análise. A
ideia é que os bancos recebam
em cinco prestações anuais e
que percam o direito às parcelas
vincendas se a ação não tiver
bom desempenho. (APR)

Botânico, Endurance Partners, BTG
Pa c t u a l e os escritórios Souza Ces-
con e Mattos Filho.

Maria Helena Santana, ex-presi-
dente da CVM, também tem acom-
panhado a conversa. Ainda em
quarentena pela saída da autar-
quia, afirma que o fundamental é
aprofundar as discussões. “É preci-
so que se localize os entraves e os
pontos que devem ser atacados, a
partir de análises muito bem fun-
damentadas”, afirma.

Eduardo Centola, sócio do ban-
co Modal, destaca que os investi-
dores procuram empresas que te-
nham identificação com o que
acontece hoje no Brasil. “São em-
presas ligadas ao crescimento in-
terno e que ainda não estão na bol-
sa e poucos conhecem. Nos Esta-
dos Unidos, gigantes como Apple
e Microsoft tiveram acesso ao mer-
cado de capitais em estágios muito
iniciais e puderam se desenvolver.”

Para Álvaro Gonçalves, sócio da
Stratus, não há exatamente um
atraso no lançamento de um mer-
cado de acesso no Brasil. “É um
processo lento, mesmo”, diz. Gon-
çalves participou da criação do
mercado de acesso britânico, o
AIM, que demorou seis anos para
acontecer. “O necessário para isso
é existir um alinhamento entre
emissores, estruturadores e inves-
tidores, o que essa movimentação
do mercado parece demonstrar
que está para acontecer”, diz.

Bruce Mescher, sócio-líder da
Deloitte, diz que o importante é
a mobilização do mercado. “Não
existe uma solução única, mas
uma conjunto de ações para rea-
lizar o destravamento”, diz o
executivo. (APR)

maioria dos americanos, 80%, in-
vestia por meio de bancos de va-
rejo, explicaram os executivos da
XP no evento. Hoje essa fatia caiu
para 8% — 60% estão com corre-
toras e assessores independentes
e a fatia restante em bancos de
investimento. A intenção da XP é
replicar o movimento por aqui.

Algumas gestoras tradicionais
como G áv e a , Icatu e G A P, que his-
toricamente focam os grandes
investidores, já adequaram seus
produtos para atender ao varejo
na plataforma da XP.

As parcerias com o mercado
não significam que as críticas
cessaram. Para começar, há

quem acredite que a XP deveria
selecionar melhor os produtos
que têm em sua plataforma.
Além disso, a necessidade de
atrair profissionais do mercado
também teria surgido porque,
quando começou a interagir
com as grandes gestoras inde-
pendentes, elas questionavam a
capacidade do time da XP de en-
tender e analisar os produtos que
vão para a plataforma.

A qualidade profissional das
pessoas, tantos os que trabalham
internamente, quanto os asses-
sores que correm atrás dos clien-
tes pelo Brasil, reconhece Benchi-
mol, é o maior risco do negócio.

PAC do mercado de
capitais ganha apoio
de mais integrantes
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