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ENTRE-
VISTA

João Braga

GESTOR DO FUNDO DE  RENDA 
VARIÁVEL DA XP INVESTIMENTOS

Markets St: A primeira pergunta 
seria aquela clássica: conte um 
pouco da sua história e como 
você começou sua carreira?
João Braga: Eu sou de Goiânia e 
nunca imaginei que pararia no mer-
cado financeiro. Minha família tem 
uma certa tradição, tenho uns tios 
que são engenheiros da Poli. Achei 
que seria engenheiro. Tentando en-
curtar, quando tinha 5 anos, meu 
pai comprou um computador pro 
meu irmão mais velho, daqueles 
modelos antigos, com 16k de me-
mória. No entanto, fui eu quem me 
interessei, comecei a programar, a 
ler e escrever lá. Aí virei um cara de 
computação e adorava tudo isso.  Já 
com 7 anos de idade ganhei outro 
computador de meu pai. Com 11, 
tava nessa história de PC já. Com 
13 anos, a Embratel criou o plano 
piloto para internet no Brasil, 35 
mil inscritos para 500 vagas e eu fui 
escolhido. Eu brinco que foi uma 
oportunidade que perdi de ficar 
rico, já que não havia ainda nada 
de internet no Brasil, sites etc, ga-
nharia dinheiro com qualquer coisa 
montada (risos). Quando tinha 15 
anos, em 95, a Embratel abriu para 
os servidores comerciais e aí o pes-
soal lá em Goiânia tinha conhecido 
internet em minha casa. Fui hacker, 
tinha várias histórias. Hackeei o 
SBT, roubei uns emails (risos). 
 Eu tinha muita certeza que 
seria um engenheiro típico. Até 

entrar entrar na 
engenharia (risos). 
Com 17 anos pas-
sei na POLI e fui 
para São Paulo. 
Aqui é um lugar 
bom, explodem oportunidades. 
Fui a feiras de recrutamento no 
primeiro ano e me interessei pelo 
mercado, consultoria e bancos, etc. 
Acabei que nunca trabalhei como 
engenheiro. Na faculdade, trabalhei 
com consultoria, depois fui para o 
mercado financeiro, para um mer-
cado alemão. Trabalhei com tesou-
raria e achei muito legal, aprendi 
muito sobre diversos produtos, so-
bre risco. 
 Quando me formei fui para 
GP Investimentos, que na época era 
um pouco diferente.  Ainda havia 
o Lemann, Sicupira, Marcel Telles, 
eles eram sócios. Fiquei lá um tem-
po e em meados de 2004 fundaram 
a 3G e não me levaram junto (ri-
sos). Mas foi interessante, porque  
2002 foi um ano ruim para os mer-
cados por causa da eleição do Lula. 
O  mercado estava com receio. Ví-
nhamos de 8 anos de estabilidade 
inédita, mas havia uma demanda 
reprimida no mercado de capitais, 
pessoas queriam acessar a bolsa e 
etc. Trabalhar com bolsa na época 
era muito ruim e muito pequeno, 
havia poucas empresas. O Brasil 
gostava de juros na época, renda 
fixa etc. Depois,  o Lula escreveu a 

carta aos brasileiros: “fiquem tran-
quilos, contratos serão respeitados”, 
o que destravou o mercado de ca-
pitais, liberando essa demanda, o 
que abriu espaço para uma série de 
IPO’s e a bolsa foi bem.
Em meados de 2004, recebi uma 
ligação da Hedging Griffo, fundo 
do Stuhlberger, me chamando para 
ser analista de bolsa. Rejeitei, pois 
estava mais habituado ao trabalho 
com renda fixa. Cerca de um mês 
depois me chamaram de novo e 
acabei aceitando. Foi a melhor es-
colha. São aquelas histórias que não 
são programadas, mas mudam sua 
vida. Eu gosto demais do que eu 
faço. Fiquei lá por 10 anos, até final 
de 2014. Em 2015 eu vim tocar os 
fundos de bolsa na XP.

Markets St: Você trabalhou com 
Stuhlberger e Benchimol. Quais 
foram os principais aprendizados 
que você teve com cada um deles?
João Braga: Sobre Stuhlberger, 
tudo que sou e sei em relação a tra-
balho e pessoas eu devo a ele. Ele 
era politécnico e é um dos cara mais 
brilhantes que já conheci. Fiquei 10 
anos ao lado dele e me surpreendia 
sempre. Ele é muito inteligente e ge-
neroso, super bacana de conversar. 
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Fora que ele tem sacadas que são muito 
contra-senso. Exemplo: Long em S&P 
e short em Ibovespa no começo desse 
super ciclo em 2011, quando ninguém 
falava nessas possibilidades. O modelo 
mental do Stuhlberger é diferente, ele 
sabe olhar pros três mundos: moeda, 
juros e bolsa e ver como eles conver-
sam. A maioria das pessoas não conse-
guem ver essa relação. Foi muito legal 
aprender com ele.
Sobre o Benchimol, ele tem várias ge-
nialidades como CEO, mas tem algu-
mas que me chamam a atenção: se você 
conversar com ele durante meia hora, 
você vai sair querendo trabalhar o do-
bro e ganhando metade. Ele é muito 
encantador e isso é importante nesse 
business que possui diversas áreas. Ele 
tem uma habilidade de delegar e in-
centivar muito boa. 
Resumindo o Guilherme é genial para 
tocar um business grande e com mui-
tas áreas e o Luis é o melhor gestor que 
já vi na minha vida.

Market St: Hoje a XP é muito conhe-
cida, uma das principais gestoras do 
Brasil. No entanto, em 2015, ano que 
você veio, ela ainda não era tão re-
nomada.   O que te motivou a sair do 
Hedging  Griffo, que era muito re-
nomada, e ir para XP, que estava em 
ascensão.
João Braga: Pois é, muita gente falou 
que eu era maluco mesmo (risos). Em 
2014 eu vi aqui uma coisa que eu vi 
em 2004 na Griffo: uma galera jovem. 
Em primeiro lugar, ficar velho é muito 
ruim (risos). Porém, tem uma vanta-
gem: você já ter visto as coisas acon-
tecendo no passado. Como diria Mark 
Twain: a história não se repete, mas 
ela rima. Quando eu olho para XP em 
2014, eu vejo a Griffo em 2004: uma 
galera jovem, extremamente motivada, 
com uma cultura forte e um partner-
ship. Quando as pessoas se sentem do 
negócio, elas tratam de um jeito dife-
rente. Mas o que eu mais gostei foi essa 
história da cultura. Eu tive tempo para 
analisar a XP, fui uma das pessoas que 
mais a analisou antes de entrar. Ora, eu 
sou analista, vivo de analisar empresa, 
porque não faria isso com o lugar em 
que iria ser sócio também. E eu fiquei 
muito impressionado nessa diligência. 
Dava pra ver como a XP era disruptiva.

Markets St: No cenário nacional, 
quais setores você está mais otimis-
ta? Em qual você vê um grande upsi-
de?
João Braga: Isso é curioso. A gente 
não se preocupa muito com setores, 
porque a gente se preocupa mais com 
a empresa diretamente. Por exemplo, 
a Via Varejo, que é uma das nossas 
maiores posições. A gente não está 
comprado porque ela é uma empresa 
de varejo ou porque o varejo vai bem. 
É porque ela é uma empresa de turn 
around, ou seja, é um investimento de 
turn around que, por acaso, é de vare-
jo. Óbvio, se vender bem, a economia 

estiver bem, vai ser bom para ela, mas 
não é por isso que estou comprado. 
As nossas principais posições hoje são 
Via Varejo, Qualicorp, Banco do Bra-
sil, Copel e Sanepar.
Falando um pouco de cada uma 
delas: começando pela Via Varejo, 
turn-  around. Era uma empresa que 
estava um pouco “largada” que tem 
um roadmap bem desenhado de ações 
para serem executadas por pessoas 
que conhecem e entendem muito do 
que fazem.
Qualicorp: está subindo 200% ao ano 
e está barata. O fato é o seguinte: eu 
vejo a Qualicorp como a “XP” da saú-
de. Ela é uma plataforma que atua 
no segmento de coletivo por adesão, 
que precisa ter as entidades de classe, 
como OAB, CREA etc. Essas entida-

des de classe querem estar na Quali-
corp porque ela tem os produtos e os 
produtos querem estar na Qualicorp 
porque ela tem as entidades de classe. 
Ela tem 90% de share nesse segmento 
de coletivo por adesão e essa platafor-
ma ainda é pouco usada. Além disso, 
a Rede D’or  entrou na empresa re-
centemente e acho que isso pode tra-
zer sinergias tanto de custo quanto de 
receita. E tudo isso pela “bagatela” de 
15x PE.
Banco do Brasil é uma das principais 
posições e, como teve a oferta a pouco 
tempo, o preço do papel caiu muito. 
Então, é uma posição que eu diria mais 
oportunista. E não sou comprado nes-
se call de que fintechs vão destruir os 
bancos rápido, acho que demora. De 
todos eles, eu tenho o Banco do Bra-
sil por ser o mais pró-cíclico, é o que 
mais sofre na crise, porém quando vai 
bem, talvez ele seja o que mais cresce.
Quando se fala de empresas previsí-
veis, ou seja, aquelas que você conse-
gue calcular o fluxo de caixa até 2025. 
Gostamos de olhá-las na forma de 
Taxa Interna de Retorno (TIR), ou 
seja, trazendo os fluxos a valor pre-
sente, sem se preocupar com Ke ou 
WACC. A pergunta é: Qual que é a 
TIR que esse investimento dá, dado 
que ele é previsível?  Depois desse 
cálculo, basta comparar com a NTN-
-B. Assim, conseguimos comparar os 
custos de oportunidade. A Copel, na 
nossa conta, ainda está dando uma 
TIR de 12,5% real, isso depois da ação 
subir uns 60%. Isso aconteceu porque 
o trabalho micro que está sendo muito 
bem feito. Basicamente, é um player 
que está dando um yield e uma TIR 
super boa, com eventos micro legais 
acontecendo, com bons triggers. Ela 
é muito mal coberta porque o pessoal 
tem certo preconceito.
Por último, Sanepar, que é um papel 
que a gente tem há um tempo e tam-
bém está dando uma TIR de uns 12%. 
Eu brinco que tem uma galera - e sem 
julgamento de valor - que é super “pu-
rista”, que só compra a melhor do se-
tor. E tem uma galera que eu chamo de 
“cachorro louco” (risos) que compra e 
troca muito de posição. Tem gente que 
ganha muito dinheiro sendo cachorro 
louco e tem gente que ganha sendo pu-
rista. A gente não é nenhum dos dois. 

‘‘
‘‘

ficar velho é muito 
ruim. Porém, tem 
uma vantagem: 

você já ter visto as 
coisas acontecendo 

no passado.
Como diria Mark 

Twain: a histó-
ria não se repete, 

mas ela rima
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Gostamos de problemas, tipo a Qua-
licorp, Copel, Sanepar. Ou melhor do 
que problema, coisas que tem “gordu-
ra”. A Sanepar, por exemplo, não preci-
sava de um turnaround pra fazer, mas 
tinha gordura porque era muito mal 
vista. O “purista” acha um absurdo a 
gente ter Sanepar, uma empresa estatal 
do Paraná, que troca de governador de 
quatro em quatro anos. Já o “cachorro 
louco” acha um absurdo eu ter Sanepar 
há três anos igual a eu tenho.

Markets St: Em relação a Via Varejo, 
recentemente aconteceu um even-
to marcante na empresa: a troca de 
controle. O Klein conseguiu com-
prar a parcela por R$100 milhões, 
que é um valor relativamente baixo 
considerando o tamanho da empre-
sa. Acreditamos que isso só foi pos-
sível por existir a estrutura da XP 
por trás. Gostaríamos de saber a sua 
opinião sobre. 
João Braga: Na verdade nós não com-
pramos o controle. O controle tinha 
sido definido claramente pelo Casino 
e agora há um controle disperso. Mas 
existe um acionista de referência que é 
o Michael Klein que conhece a empre-
sa como ninguém. Foi muito legal essa 
história, estávamos aqui olhando para 
a empresa, que estava largada e valia 
R$ 5 bilhões. Michel tinha 310.667 lo-
jas da empresa alugadas e ele via que 
as vendas estavam indo mal. Sabíamos 
que a empresa estava a venda porque 
o Casino deixava público. Não era o 
business deles, o business deles é su-
permercado e a gente pensou em jogar 
grande: comprar do Casino. Mas era 
R$ 2 bilhões, um valor muito alto, en-
tão tentamos pensar em alternativas, 
talvez dividir com o mercado, o que 
acabou dando super certo e quando 
isso aconteceu, saiu o time do Casino 
e entra um time novo. 
Além disso, temos o Roberto Fulcher-
berguer que é o CEO, um cara que co-
nhece muito o business. Eles consegui-
ram trazer muita gente boa, Ilca que 
era diretora de marketing da Magazi-
ne Luiza, Helisson Lemos responsá-
vel por toda a parte da transformação 
digital. Quando você tem um caso de 
turn around, você precisa se preocu-
par muito com as pessoas que estão 

envolvidas e eu estamos muito felizes 
com as pessoas que estão lá.

Markets St: Falando um pouco so-
bre a gestão de fundos e ativos, como 
você vê o futuro dos fundos quanti-
tativos no Brasil, dado que a partici-
pação deles aqui é bem pequena em 
comparação com os Estados Unidos? 
João Braga: Uma excelente pergunta. 
Eu mesmo já me matriculei em um 
curso de Phyton para não ficar para 
trás e entender esse mundo novo. Não 
tenho dúvida que as formas que os in-
vestimentos são feitos irá mudar, da 
mesma forma que mudaram no pas-
sado, não é? E tenho certeza que terá 
um espaço muito grande para fundos 
quantitativos. Dito isso, temos que le-
var em consideração que é muito di-
fícil competir com os grandes fundos 
quantitativos lá de fora, que possuem 
pessoas altamente qualificadas. Eu 
pretendo usar a tecnologia como au-
xílio no screening, mas não na decisão 
final. Acredito que a decisão final fica 
com o ser humano, a discussão, o olho 
a olho com o management. Mas os 
modelos, o auxílio em indicar opor-
tunidades, nisso eu quero a ajuda da 
tecnologia.

Markets St: Falando ainda sobre 
gestão de fundos, uma questão bem 
comentada atualmente é a do inves-
timento passivo, como você o enca-
ra isso aqui no Brasil? Acha que os 
crescimentos de ETF’s é uma ameaça 
à gestão ativa? E se não, como es-
sas duas maneiras de gerir ativos se 
complementam? 
João Braga: Não acho que é uma ame-
aça e acho que o investimento passi-
vo vai crescer muito, tem que crescer 
mesmo! Ainda não cresceu muito pois 
poucas pessoas investem na Bolsa. 
Eu e o Peixoto temos 10 anos de gestão 
de fundos e nós nunca ficamos um ano 
atras do Ibovespa. Talvez tenha anos 
de março a fevereiro que perdi, mas 
de janeiro a dezembro, um ano grego-
riano, nunca ficamos. Mas é curioso, 
teve épocas, como de 2011 a 2015 que 
bater o índice era fácil, pois surgiram 
algumas idiossincrasias como a AGX. 
Quando você compra uma ação o má-
ximo que perde é 100%, a AGX tirou 

300% do índice. Tinha uma posição 
média de 4.000 dos 50.000 pontos do 
índice na época e tirou 12.000 pontos, 
pois era balanceada para cima e caia 
constantemente. Então foi fácil bater 
o índice naquela época. Isso dilace-
rou os fundos passivos, mas também 
alguns fundos de gestão ativos. Os 
“Ibov Ativos” são aqueles que olhavam 
o comportamento do índice para a 
construção do seu portfólio. Em 2015 
mudaram as regras do índice e ficou 
bem complicado de bater, quem bateu 
em 2016, 2017 e 2018 foram poucos. 
Acredito que isso vai trazer a galera de 
volta para o investimento passivo e o 
“Ibovespa Ativo” também vai voltar a 
ser um produto que vai vender.

Markets St: Na sua última call você 
comentou que o seu caixa estava ze-
rado devido às boas oportunidades 
que sua equipe estava encontrando. 
Quando isso acontece, como vocês 
fazem para tomar a decisão de qual 
empresa escolher?
João Braga: A gente tem vários pro-
cessos aqui. Somos sempre muito 
horizontais e todo mundo participa 
na hora de escolher uma carteira e 
tomar esse tipo de decisão. Fazemos 
isso por conta dos vieses comporta-
mentais. Eu acho que o seu maior ini-
migo no mundo dos investimentos é 
você mesmo, então se você conhecer 
bem os vieses que os seres humanos 
são susceptíveis, você acaba sendo um 
investidor melhor. O Daniel Kahne-
man fala sobre um conceito chamado 
WYSIATI - What you see is all there 
is. Qualquer, decisão que você toma 
na sua vida, seja casar, comprar uma 
bicicleta, fazer engenharia ou fazer 
um investimento em um fundo, você 
toma baseado no que você está vendo. 
Então como que eu acho que temos 
que fazer para investir melhor? Ten-
tar ver mais, simples assim. Por isso 
que somos horizontais. Então você 
perguntou, como tomamos a decisão 
sobre qual ação comprar? Botamos 
todo mundo em uma sala e vamos ten-
tar ver o máximo possível, aumentar 
o WYSIATI, e então discutir. Por que 
você está gostando de tal coisa? Quan-
do fazemos isso de colocar todo muito 
para discutir junto, as pessoas se sen-
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tem donas daquilo. Elas vão dormir 
mal se o fundo for mal e dormir bem 
se estiver indo bem. Por isso trabalha-
mos de forma horizontal e trazemos 
todos para a tomada de decisão.

Markets St: Quais são as habilidades 
que você julga importantes para o 
Mercado Financeiro como um todo?
João Braga: Olha, o mercado finan-
ceiro é uma coisa muito ampla. Você 
pode ser super técnico e trabalhar com 
TI, com programação 
ou também, você pode 
ser comercial. Eu acho 
que tem espaço para 
diversas habilidade no 
mercado financeiro. 
Mas, na minha área em 
específico, eu sei exata-
mente o que eu busca-
ria em uma pessoa para 
trabalhar no mercado 
financeiro. A primeira 
coisa, a resposta é super 
fácil: gostar de estudar 
muito,  muito mesmo. 
Porque essa história de 
malandro do mercado - 
o street smart - acabou. 
O nosso trabalho é ficar 
o dia inteiro estudan-
do empresas, clientes, fornecedores. 
Tudo aquilo para tomar uma decisão 
melhor e, infelizmente, é meio triste, 
porque o backlog é infinito, você sem-
pre tem coisa para estudar, nunca aca-
ba.
O segundo ponto, uma coisa que a 
gente busca muito aqui é o que eu fa-
lei sobre o WYSIATI. É anti-humano 
você discutir e a pessoa discordar de 
você e você ficar ok com aquilo. O 
nosso cérebro prega muitas peças na 
gente, por exemplo, só lembramos as 
coisas que nós acertamos ou esquece-
mos o que erramos. E existem técnicas 
para lidar com isso. Você pode “pegar” 
Dale Carnegie “How to win friends 
and influence people” ou Schope-
nhauer “Como vencer um debate sem 
precisar ter razão”. Esses “caras” lite-
ralmente estudaram esses vieses dos 
seres humanos e colocaram em livros. 
O Schopenhauer não fez esse livro 
para você ganhar discussão sobre a 
razão, foi para você descobrir quando 

estão fazendo isso contra você. Então, 
como nós fazemos para ser um pouco 
anti-humano? É muito difícil, mas eu 
acho que a gente descobriu um jeito. 
É o seguinte, contrate pessoas que não 
são apenas competentes, mas também 
são gente boa. Todo mundo fala “Ób-
vio, afinal, quem não quer trabalhar 
com gente boa ao seu lado?”. Mas não 
é só isso. Eu acho que ajuda na per-
formance quando duas pessoas conse-
guem discutir numa boa, para ganhar 

dinheiro e não para ganhar discussão. 
Se eu discordar de você, você não vai 
ficar brava comigo, você vai tentar en-
tender o porquê eu estou discordando 
e podemos até concordar em discor-
dar, podemos chegar em uma conclu-
são, mas certamente depois daqui nós 
iremos tomar uma cerveja sem mágoa 
nenhuma. Eu acho isso muito rele-
vante, então a gente contrata pessoas 

gente boa porque a gente acha que as-
sim a  gente vai performar melhor. 
Eu apontaria, principalmente, estes 
dois tópicos. Os aspectos técnicos são 
todos muito fáceis e rápidos de apren-
der. 

Markets St: Para finalizar, embora 
você já tenha citado alguns nomes, 
você poderia dar alguma recomenda-
ção de leitura?
João Braga: Primeiro, eu recomen-

daria um livro chamado de 
“The most important thing” 
que é uma coletânea de car-
tas do Howard Marks. Tem 
que ler esse livro e acabou! 
(risos)  Este é o meu livro de 
cabeceira, quando eu não sei o 
que fazer eu folheio o livro. É 
o melhor livro do mercado fi-
nanceiro e ponto final, é o pri-
meiro livro que você precisa 
ler. O segundo livro já começa 
a entrar em questões compor-
tamentais, eu diria o “Rápido 
e devagar: Duas formas de 
pensar” do Kahneman. Insis-
ta um pouco, porque quando 
você começar a ler vai pensar 
que o livro não é tão diverti-
do assim, porque o livro tem 

apenas experiências, e muitas vezes não 
envolvem diretamente o mercado finan-
ceiro. Mas é impressionante como o ser 
humano é previsivelmente irracional 
então você acaba percebendo que aque-
las situações se aplicam a tudo, inclusive 
ao mercado financeiro, pois aqui é onde 
você é traído pelo seus vieses o tempo 
inteiro. Então saber dessas coisas, vai te 
ajudar a se blindar um pouco. 

“WYSIATI: What you 
see is all there is.

Qualquer, decisão que você toma na sua 

vida, seja casar, comprar uma bicicleta, fa-

zer engenharia ou fazer um investimento 

em um fundo, você toma baseado no que 

você está vendo. Então como que eu acho 

que temos que fazer para investir melhor? 

Tentar ver mais, simples assim.

                        ”
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