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Gráfico típico de uma ação pós-pandemia
Valor de mercado em R$ bilhões
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Nunca foi tão fácil saber se uma ação está cara ou barata

E
ncontrei um amigo
de mercado na
semana passada.
Apesar da máscara, o
reconheci de

imediato. Fizemos as saudações
com os cotovelos e ele logo
emendou enigmático: “Tem um
tempo? Preciso te mostrar uma
c o i s a”. Corremos para a
cafeteria mais próxima. Fiquei
curioso. Após a higienização
com álcool gel, pegou o celular
e abriu um daqueles aplicativos
financeiros pernósticos. “Olha
isso. Nunca foi tão fácil saber se
uma ação está cara ou barata.”

A tela mostrava um gráfico com
a evolução do valor econômico

(total de ações multiplicado pela
cotação) de uma companhia
listada na B3 nos últimos três
anos. Vou tentar explicar a tese do
meu amigo. Não porque queira
me apropriar da ideia, mas
porque seu jeito agitado de se
expressar é pouco didático.

Várias empresas listadas na B3
— em especial, as dos setores que
mais sofreram com a pandemia,
como as incorporadoras, shopping
centers, concessões rodoviárias,
varejo e aéreas — apresentam
gráficos com formato similar ao da
companhia mostrada pelo meu
amigo. Valorização forte ao
longo de 2019 até atingir seu
máximo em fevereiro de 2020,
seguido de queda abrupta com o
agravamento da pandemia e
recuperação gradual desde então.
Todavia, o valor de capitalização
está longe do ápice de fevereiro de
2020. Esse preço é um bom
balizador. É mais legítimo, robusto
do que o potencial de valorização
calculado com base no preço justo
teórico dos agentes de mercado.

Caso as perdas derivadas dos
efeitos da covid-19 fiquem
restritas a geração de caixa de
2020 e parte da de 2021, o
impacto sobre o valuation das
companhias será mínimo, o que

permitirá que o preço da ação
volte aos patamares verificados
há um ano. Lembre-se que o valor
de uma empresa é dado pela
geração futura de caixa
(incluindo a perpetuidade),
trazida a valor presente por uma
taxa de desconto. Logo, a perda
parcial de receita em um curto
período possui reflexo limitado
sobre o valor justo da empresa.

Além disso, a recessão atual é
diferente das anteriores. Nas
depressões clássicas, a
infraestrutura econômica é
minada ao longo do tempo. Isso
dificulta a rápida recuperação.
Agora, boa parte dos fatores de

produção foram mantidos
intactos, o que facilita a retomada.

Mas é necessário analisar caso a
caso. Vou dar dois exemplos
exagerados. Imagine uma
companhia que tivesse uma
amortização de empréstimo em
junho do ano passado e não
tivesse liquidez e nem
conseguisse rolar a dívida para
honrar o compromisso. Ela,
provavelmente, entraria em
recuperação judicial, não
conseguindo atingir novamente
o valor de fevereiro. Em outro
exemplo, pense em uma
companhia que vendesse para 20
pessoas, sendo que 18 delas

tivessem sido vítimas fatais da
covid-19. A companhia teria
perda significativa de mercado,
com impacto sobre a geração de
caixa, o que a impediria de atingir
o valor de mercado de outrora.

Por isso, é prudente seguir esse
roteiro: 1) A pandemia elevou a
dívida da companhia? Se sim,
essa “conta covid” deve ser
abatida do valor de mercado de
fevereiro de 2020. A comparação
entre a dívida líquida de 2019 e
2020 é um bom indicador;
2) A empresa perderá mercado
devido à adoção de novos
hábitos? Dou alguns exemplos.
O “home office” veio para ficar?
Se sim, a demanda por escritórios
tende a cair, prejudicando o
segmento comercial das
incorporadoras. As viagens a
trabalho serão menos
recorrentes? Em caso positivo,
as aéreas perderão receita desse
segmento. O conforto do
e-commerce tirará fluxo dos
shoppings? Em todos esses casos,
a perda estimada de geração de
caixa futura deve ser deduzida do
valor de mercado de fevereiro;
3) As incertezas fiscais e políticas
de hoje pedem uma taxa de
desconto muito superior à de
fevereiro de 2020? Dependendo

da majoração utilizada, o preço
atual pode já ser o justo,
impedindo que a cotação
de fevereiro seja alcançada
no curto prazo.

Após dois cafés e alguns
pães de queijo, me despedi com
soquinho do personagem
fictício da crônica.

O roteiro acima ajuda a
descobrir quais companhias
possuem boa perspectiva de
valorização quando a pandemia
for controlada. Com o avanço da
vacinação, esse dia pode estar
mais perto do que se imagina. E o
mercado, em regra, antecipa. A
magnitude do ganho (ou da
perda) dependerá das premissas
adotadas por cada investidor em
relação à possível perda de
mercado e à taxa de desconto.
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XP Private atinge R$ 230 bi e busca ‘banker ’ nos EUA
Adriana Cotias
De São Paulo

A XP tem ampliado a atuação
num segmento caro aos grandes
bancos, o de gestão de fortunas.
Desde que criou uma estrutura de-
dicada, cinco anos atrás, amealhou
cerca de R$ 230 bilhões, conside-
rando bankers próprios, escritó-
rios de agentes autônomos espe-
cializados e a divisão de multi-fa-
mily office. Em dois anos, o plano é
brigar de igual para igual com os
grandes nomes do private ban-
king no Brasil, segundo Beny Po-
dlubny, chefe global da área.

Entre os bancos, esse pelotão é
hoje liderado por Itaú Unibanco,
com cerca de R$ 600 bilhões entre
recursos locais e offshore, e pelo
Credit Suisse, o estrangeiro mais
bem colocado, com algo próximo
de R$ 350 bilhões. No conjunto, o
segmento reúne mais de R$ 1,6
trilhão, segundo a Anbima, que
representa o mercado de capitais
e de investimentos.

Para trilhar esse caminho mais
do que concentrado, uma peça
recém-encaixada pela XP foi a
criação de uma plataforma de
consultores independentes em
Miami, um reforço para a XP US

Private que já tem presença em
Nova York. A instituição pretende
replicar o modelo que construiu
no Brasil, conectando escritórios
de gestão de fortunas externos.

Não se trata de ciscar no terre-
no daquela que foi inspiração
para o seu negócio, a Charles
S c h w a b, uma das principais refe-
rências de investimentos para os
americanos. A ideia é ir atrás da-
queles profissionais que aten-
dem brasileiros nos Estados Uni-
dos, tendo como alvo famílias
com patrimônio a partir de
US$ 500 mil. A XP já tem uma cor-
retora lá fora e no início do se-
gundo semestre vai inaugurar
uma filial do banco em Cayman.

São estruturas que permitem a
conexão com todo um rol de ativos
lá fora e a atuação “cross border”
também no segmento corporati-
vo, diz Podlubny. A custódia
offshore pode servir, por exemplo,
para compor o colateral para em-
préstimos no Brasil. A XP também
poderá emitir certificados de de-
pósitos para lastrear operações
que vão usar o balanço do banco.

Assim como no Brasil, o ban-
queiro pode ser um executivo dire-
to ou um “contratante indepen-
d e n t e”, com sua estrutura própria,

mas usando a infraestrutura de
um terceiro. O sistema de remune-
ração é parecido com o que há en-
tre os agentes autônomos aqui,
com comissões e rebates por pro-
dutos distribuídos. Já a figura do
“financial advisor” é mais parecida
com a do consultor financeiro, em
que há uma taxa pela gestão discri-
cionária paga pelo investidor. A XP
pode atuar nos dois formatos. Na
oferta de fundos, a XP usa a estru-
tura da Pe r s h i n g .

A ideia é aproveitar uma brecha
de instituições nos EUA que estão
saindo do atendimento ao investi-
dor internacional, caso do We l l s
Fa r g o, que decidiu focar no ameri-
cano. Conforme reportado pela
“Citywire Americas”, em janeiro, o
banco tinha quase 330 profissio-
nais vinculados a escritórios em
Miami, Nova York, Texas e Califór-
nia. Do total de US$ 40 bilhões em
ativos, uma fatia de 80% era de
clientes latino-americanos.

Podlubny estima que existam
cerca de 500 banqueiros que
atendem o brasileiro lá fora. Dos
quase US$ 530 bilhões no exte-
rior, conforme dados do Banco
Central de 2019, ele calcula que
uns US$ 200 bilhões sejam da pes-
soa física e que 70% disso esteja

nos Estados Unidos. “Pelo câmbio
[dólar] a R$ 5, dá mais de R$ 1 tri-
lhão, é quase um novo mercado
de private banking fora do Brasil.”

Por aqui, a XP tem investido em
diversos modelos de parceria para
atrair profissionais de referência
no setor. Acabou de trazer como
sócia de um dos escritórios de Belo
Horizonte uma banqueira com ex-
periência de quase 30 anos no se-
tor e que estava no S a n t a n d e r. Com
o ex-Credit Suisse Marco Abrahão
fechou uma sociedade em que de-
tém 49% da WHG, que reúne priva-
te banking, asset e DTVM. Ex-ban-
queiros do Itaú estão montando
um novo escritório e um grupo
que estava no BTG Pactual selou
acordo semelhante no Nordeste.

Podlubny cita como emblemá-
tica a saída das lideranças dos
principais serviços de private ban-
king brasileiros para o mundo in-
dependente, casos de Abrahão no
meio do ano passado e, mais re-
centemente, Luiz Severiano Ribei-
ro, que deixou o Itaú. “O private
banking está deixando de ser algo
ligado ao bancão para ser cada vez
mais um business independente.”

Ele diz que quando há esse ti-
po de movimentação é comum o
profissional conversar com a XP,

pensar numa parceria, mas que
Severiano, que conhece desde os
tempos da PUC-RJ, “está pensan-
do sobre os seus próximos pas-
sos”. No perfil dele no Linkedin,
há atualização com a saída do
Itaú após 19 anos, passando a
constar como descrição o posto
de CEO de wealth management.

Podlubny diz que a bem-sucedi-
da abertura de capital na bolsa
americana Nasdaq, depois da so-
ciedade com o Itaú, também trou-
xe um selo de confiança para exe-
cutivos que fizeram carreira na
banca tradicional. “É cada vez mais
fácil atrair executivos do ‘ultra
h i g h’ e, consequentemente, tem
mais profissionais querendo con-
versar com a gente com um proje-
to claro para o business indepen-
dente. Antes, o mais comum era o
banqueiro dos bancões ir traba-
lhar em outro banco.”

Entre os nomes que passaram a
compor a estrutura de fortunas es-
tão o ex-Verde Artur Wichmann,
CIO global da XP Private, e Paulo
Leme, ex-Goldman Sachs, que as-
sumiu como chairman do comitê
de alocação global e que tem trân-
sito fácil com bankers nos EUA. A
parcela offshore é pequena em re-
lação ao porte que o private atin-

giu, com menos de US$ 5 bilhões.
O private está debaixo do ban-

co de atacado, sob o comando do
ex-J.P. Morgan José Berenger. “O
empreendedor que está emitin-
do dívida ou está no meio de uma
fusão é o mesmo que está sendo
atendido no private banking no
Brasil inteiro. Colocar tudo junto
num ambiente só começa a ter
muita sinergia”, diz Podlubny.

Sob o modelo “private as a servi-
c e”, a XP entrega planejamento pa-
trimonial, consultoria para inves-
timentos offshore, além da reta-
guarda operacional e de produtos.
O foco é em famílias com patrimô-
nio a partir de R$ 10 milhões. O
atendimento via bankers próprios
responde por 60% do bolo do pri-
vate, mas o crescimento tem vindo
dos escritórios externos.

Dos cerca de 700 escritórios li-
gados à XP, 130 têm o selo private.
No último ano, um quarto das no-
vas assessorias que se conectaram
à plataforma já vieram dedicadas
ao cliente milionário, diz Guilher-
me Sant’anna, diretor-executivo
responsável pelo relacionamento
com os agentes autônomos e de-
mais parceiros. A ideia é que aque-
les 100% da alta renda também
possam abrir o leque.

Pa n d e m i a Número representa 21% dos brasileiros, mostra Locomotiva

Apesar de avanço, 34 milhões
seguem sem acesso a bancos

Para empreendedora Cristina Quaresma Nogueira, conta facilitou rotina

LÉO PINHEIRO

Lucianne Carneiro
Do Rio

Mesmo com o avanço da digita-
lização intensificado pela pande-
mia, ainda existem 34 milhões de
brasileiros sem conta bancária ou
que a usam com pouca frequência.
Dados de estudo exclusivo do Ins -
tituto Locomotiva, referentes a ja-
neiro de 2021, mostram que 10%
dos brasileiros não tinham conta
em banco (16,3 milhões) em janei-
ro de 2021, enquanto outros 11%
(17,7 milhões) não movimenta-
ram a conta no mês anterior, o que
totaliza 21% do total sem conta em
banco ou com pouco uso. Um ano
antes, em janeiro de 2020, essa
parcela era de 29% do total.

Essa parcela de 21% dos brasi-
leiros movimenta, por ano, cerca
de R$ 347 bilhões, o que corres-
ponde a 8% da massa de rendas
no país. A ampliação do acesso a
contas bancárias durante a pan-
demia ocorreu de forma simultâ-
nea à expansão do montante de
papel moeda em poder do públi-
co, segundo dados do Banco Cen-

tral. O valor passou de R$ 214,2
bilhões em março de 2020 para
R$ 286,1 bilhões em fevereiro de
2021, após ter chegado ao pico de
R$ 309,4 bilhões em dezembro
do ano passado. Por trás dos dois
movimentos, há uma mesma in-
fluência: o pagamento do auxílio
emergencial, que incentivou a
abertura de contas e aumentou o
dinheiro em circulação.

Especialistas apontam que, a
despeito do aumento de brasilei-
ros com conta em banco, o país
ainda tem um contingente gran-
de de desbancarizados e, mesmo
entre os que têm conta em ban-
co, ainda há muitos sem usufruir
de inclusão financeira.

“A bancarização cresceu princi-
palmente entre os mais pobres. E
isso aconteceu porque mudou a
entrada do dinheiro: seja pelo au-
xílio emergencial do governo fede-
ral seja pelos programas de gover-
nos estaduais, como o merenda
voucher. Por outro lado, vários em-
preendedores passaram a vender
pela internet, também estimulan-
do a abertura de contas”, explica o

presidente do Instituto Locomoti-
va, Renato Meirelles. “Mas ainda
temos mais de 30 milhões de pes-
soas que não usam banco. Ou não
têm conta ou tem alguma conta
poupança perdida. São pessoas
que usam dinheiro vivo”, afirma.

A pesquisa do Instituto Loco-
motiva mostra ainda que os 10%
de brasileiros sem conta em banco
são, majoritariamente, do interior,
mulheres, mais jovens (entre 18 e
29 anos), das classes D e E, e menos
escolarizados (com formação até o
ensino fundamental). “Os homens
têm participação maior no merca-
do de trabalho formal, com uso de
transferência bancária, e o interior
é menos provido de agências ban-
cárias, o que explica também esse
perfil”, afirma Meirelles. Entre os
desbancarizados, 44% dizem não
querer e/ou não precisar, enquan-
to 40% afirmam que não têm renda
e/ou estão negativados.

Cristina Quaresma Nogueira foi
uma das brasileiras que abriu uma
conta em banco no último ano e
deixou o grupo de desbancariza-
dos. Ela vende comida congelada,

viu o número de clientes disparar
na pandemia e percebeu o aumen-
to dos pedidos de pagamento por
transferência bancária, especial-
mente depois do lançamento do
Pix. Até então, usava a conta da fi-
lha, mas decidiu ter uma própria.

“A conta facilitou muito a mi-
nha vida. Agora faço tudo pelo
app do celular, vejo os depósi-
tos, faço pagamentos. Tenho
usado muito”, conta ela.

Analistas apontam que, mes-
mo entre os 79% restantes, há
muitos sub-bancarizados ou que
ainda são excluídos financeiros,
ou seja, não aproveitam os bene-
fícios da inclusão financeira, co-
mo acesso a serviços como crédi-
to, poupança, meios de paga-
mentos e seguros, por exemplo.

Apesar da aceleração “dramáti -
c a” da digitalização, o pesquisador
da Fundação Instituto de Pesqui-
sas Econômicas (Fipe) Simão Davi
Silber acredita que o atual estágio
de bancarização está aquém do
que a pesquisa aponta.

“Realmente há mais gente
abrindo conta em banco na pan-

demia, até pelo aumento de lojas
que trabalham só com delivery,
mas existe muita gente que tem
conta e continua movimentando
dinheiro vivo. Vimos no último
ano, ao mesmo tempo, um aumen-
to brutal da circulação de dinhei-
ro, por causa do auxílio emergen-
cial. É mais gente com dinheiro fo-
ra do banco”, diz Silber.

Coordenador do Centro de Es-
tudos em Microfinanças e Inclusão
Financeira (Cemif) da Fundação
Getulio Vargas, Lauro Emilio Gon-
zalez Farias ressalta que ter conta
em banco não é sinônimo de in-
clusão financeira. Por isso, apesar
de mais brasileiros com conta em

banco, isso não significa necessa-
riamente redução dos chamados
excluídos financeiros.

“A inclusão financeira inclui
três dimensões, de acesso ao ban-
co, uso e qualidade. Ela não é
uma bala de prata, mas contribui
para o aumento do bem-estar,
por acesso a serviços como crédi-
to, poupança, meios de paga-
mentos e seguros, por exemplo, e
certamente traz benefícios para a
e c o n o m i a”, aponta.


