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GUILHERME BENCHIMOL

“Aprendemos desde cedo a di-
vidir para crescer, pois sempre 
acreditamos que o nosso suces-

so dependeria de pessoas.”
(Guilherme Benchimol)



1 Um pouco
   da sua história
 

 Finalizaremos o ano contando a história do único brasileiro eleito pela re-
vista Bloomberg, em 2018, como uma das pessoas mais influentes do mundo: 
Guilherme Benchimol. O carioca que, aos 24 anos, começou a construir a maior 
corretora de investimentos do país. E que costuma dizer, ao contar sua trajetória 
profissional: “Cuidado com os seus sonhos, uma hora você chega lá”.

1.1 Da demissão a maior corretora do Brasil

 Nas palavras de Benchimol, “a história da XP é uma história quase impossí-
vel porque o mercado financeiro é um mercado difícil de começar de baixo.” 

 Em 2001, Guilherme trabalhava em uma corretora que veio a fechar. Pode 
soar contraditório, mas foi o começo de uma história de sucesso. Benchimol foi 
demitido e queria deixar o Rio de Janeiro. Dias depois, foi convidado a morar em 
Porto Alegre e trabalhar em uma corretora gaúcha. Passados alguns meses, sentiu 
que poderia ser demitido novamente.

 Na época, conheceu um trainee tão jovem quanto ele. Benchimol, com ape-
nas 24 anos de idade, convenceu Marcelo Maisonnave, de 25 anos, de que eles 
deveriam empreender, pois não queria mais ser funcionário. 

 Assim, Benchimol e Maisonnave alugaram uma sala de 25 metros quadra-
dos, compram dez computadores usados e montaram um plano de negócios no 
Excel: foi o início da XP.

 Guilherme diz que, naquele momento, com apenas 24 anos, não era possí-
vel inspirar ninguém a depositar confiança e recursos no projeto. Então, Benchi-
mol e Maisonnave começaram a realizar palestras e, assim, perceberam que a 
melhor maneira de inspirar a confiança das pessoas era através da exposição de 
seu conhecimento.
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 Enquanto as palestras faziam sucesso, seus recursos iam se tornando escas-
sos. Desse modo, Benchimol teve a ideia de transformar as palestras, que eram 
gratuitas, em um curso pago: “Aprenda a investir na bolsa de valores”. 

 Na semana que começaram a cobrar o curso, a bolsa subiu e conseguiram 
vender 30 cursos pelo preço de R$300,00. Todos os alunos abriram conta com o 
Benchimol que, junto com o Maisonnave, notou que a maioria das pessoas não 
sabia como investir em renda variável ou não se sentiam seguras para fazer seus 
primeiros negócios. Foi a partir do investimento em educação para atrair os pri-
meiros clientes que teve início a XP Educação: a maior instituição de educação 
financeira do país.

 Em 2002, a empresa possuía apenas quatro funcionários: Benchimol, Mai-
sonnave e dois estagiários. No mesmo ano, um dos estagiários se formou e a em-
presa não tinha condições de efetivá-lo. Restaria, assim, apenas uma estagiária, 
que se formaria em seis meses.

 Benchimol convenceu Maisonnave que eles deveriam propor sociedade à 
estagiária para que ela não deixasse a empresa. A oferta foi de 10% do capital 
social e a promessa, a de que eles construiriam a maior corretora do país. A pro-
posta foi aceita.

 Segundo Benchimol, foi naquele momento que ele aprendeu a sonhar gran-
de. Sete anos depois, os três, juntos, tinham construído a maior corretora do Bra-
sil.

1.2 Como a XP se tornou a maior corretora do país
 O propósito de Benchimol passou a ser o de ajudar o brasileiro a investir 
melhor, oferecendo assessoria de investimentos, taxa zero e ampla variedade de 
produtos. Com essa fórmula, poupadores se transformaram em grandes investi-
dores.

 Em 2006, a empresa, com um faturamento de cerca de 6 milhões de reais, 
adquiriu a America Invest e a Manchester, tornando-se oficialmente uma correto-
ra.

 Com a crise de 2008, a XP optou pela diversificação de negócios, através do 
oferecimento de um portfólio de produtos mais amplo, com base na filosofia da 
corretora americana Charles Schwab. 

 Na Expert 2018 (um dos maiores eventos de investimentos no mundo, rea-
lizado pela XP), Benchimol relembra a época em que a XP era uma corretora que 
vendia, basicamente, ações: o pior negócio, em crises mundiais. Fez-se necessário 
entender os acertos da corretora em meio à crise e, ao invés de ofertarem ações, 
apenas, foram incluídos, em uma plataforma eletrônica, todos os produtos de in-
vestimentos, como renda fixa e fundos.

 Em 2010, o fundo de investimentos inglês Actis pagou 100 milhões de reais 
por 20% da empresa e, dois anos depois, a General Atlantic pagou 430 milhões de 
reais por 31% da empresa. Alguns anos depois, a General Atlantic teve sua partici-
pação aumentada, detendo 42,9% da empresa. À essa época, a Dynamo, por sua 
vez, detinha 6,6% do capital social da empresa.

 Com a aprovação do Banco Central, o Itaú pagou R$6 bilhões de reais e ad-
quiriu 49,9% da XP, o que poderia não ser bem visto pelos clientes, uma vez que 
a filosofia da XP vai contra a das instituições bancárias. Entretanto, o efeito foi o 
contrário: a operação aumentou ainda mais o potencial de crescimento, solidez 
e credibilidade da XP, sem perda da autonomia e da independência no controle e 
na gestão da companhia.

 A XP encerra o ano de 2018 com mais de 800 mil clientes e com quase 200 
bilhões de reais de investimentos sob custódia.
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