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Como uma empresa com diversos 
ativos imobilizados, como por exemplo 
a construtora Cyrela, pode valer cem 
vezes menos que o Facebook, cujo 
principal ativo é um site? Tenho certeza 
que este fato é contra intuitivo, porém 
facilmente explicável. 

Para entendermos o valor de uma 
empresa, devemos compreender duas 
coisas. A primeira é que o valor de um 
ativo é igual ao fluxo de caixa que este 
ativo irá trazer para o dono do negócio, 
ou seja, se um ativo gerar um beneficio 
de R$100 no ano x1 e R$50 no ano x2 
e um outro ativo gerar um beneficio de 
R$100 no ano x1 e R$200 no ano x2 é 
intuitivo que o segundo ativo tenha um 
valor maior que o primeiro. A segunda 
é que o dinheiro tem valor no tempo. 
Assim, ao se adquirir uma empresa, ou 
parte dela, é necessário um retorno 
mínimo desejado para cobrir o custo 
de oportunidade de usar o mesmo 
dinheiro em um investimento, como por 
exemplo um título do tesouro, e o risco 
em investir na empresa desejada. 

Um questionamento comum é por 
que devemos usar fluxos de caixa e 
não lucros. Devemos usar o primeiro 
uma vez que lucros são medidas 
contábeis, englobam despesas como 
depreciação e despesa cambial, que 
não são gastos reais que a companhia 
tem – não são saídas ou entradas de 
caixa da companhia. Já que entendemos 
o porquê de usar fluxos de caixa, nos 
resta entender como estes fluxos irão 
se comportar no futuro, para assim 
chegarmos em um valor da empresa. 

Para tanto, devemos agora projetar 
os fluxos de caixa, que é o trabalho mais 
difícil e desafiador. Quanto a receita irá 

crescer nos próximos anos? Qual será o 
crescimento em investimento? Será que 
a empresa terá melhorias em despesas 
administrativas? As repostas dessas – e 
outras diversas – perguntas cabem ao 
analista, em seu estudo sobre a empresa 
e o setor, e torna-se o grande diferencial 
entre valuations de distintos analistas, 
uma vez que a mecânica dos fluxos de 
caixa é muito similar entre todos. 

A projeção feita pelo analista, em 
um certo momento, deve chegar em 
um ponto a partir do qual o fluxo 
de caixa da firma cresce de maneira 
perpétua. Isso ocorre pois a empresa 
chega em um estado de maturidade. O 
método de DCF supõe que a empresa 
exista para sempre. Assim, na maioria 
dos casos, devemos descontar o fluxo 
de caixa neste período de maturidade 
assumindo que este cresça de maneira 
perpétua a uma taxa g, menor do que a 
taxa de crescimento da economia. 

Como já visto, o dinheiro tem valor 
no tempo, desse modo os fluxos de caixa 
para a firma devem ser descontados 
a uma taxa de retorno mínimo. Uma 
empresa é financiada por duas, e 
somente duas, fontes. Acionistas e 
credores. Como credores tem um risco 
menor, por receberem pagamento antes 
que acionistas e possuírem direitos 
sobre os ativos da empresa em caso 
de falência, eles aceitam um retorno 
menor. Esse retorno chamaremos de 
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custo da divida. Agora, olhando na 
ótica do acionista, devemos supor que o 
acionista é um investidor diversificado 
e, a partir disso, estimar que sua taxa 
de retorno seja determinada por uma 
taxa livre de risco somada ao quanto 
a empresa adiciona de risco para o seu 
portfólio diversificado. Esse é o custo de 
equity. O método descrito é chamado 
de CAPM.  Com o custo de dívida e 
equity podemos estimar a taxa mínima 
necessária para ambos, credores e 
acionistas, ponderando ambos custos 
echegando na taxa de desconto para 
empresa, que é popularmente conhecida 
por WACC. 

Com os fluxos de caixa estimados e 
encontrada a taxa de desconto devemos 
agora descontar os fluxos de caixa por 
essa taxa mais o valor da empresa em 
seu período de maturidade. Chegamos 
finalmente ao valor intrínseco da 
empresa. Lembrando que este valor 
varia entre analistas, uma vez que cada 
analista tem uma previsão para os 
fluxos de caixa para a companhia. 

Agora podemos responder com 
segurança à pergunta inicial deste texto. 
Por que o Facebook vale mais que a 
Cyrela? Simplesmente porque os fluxos 
de caixa projetados para o Facebook, 
descontados pelo seu WACC, são muito 
maiores que os da Cyrela, tornando 
o Facebook uma empresa muito mais 
valiosa que a Cyrla. 
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  Entrevista com Rodolfo Riechert 
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Economista formado pela Universidade Cândido Mendes, Rodolfo Riechert tem mais de 20 anos de 
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Pactual, e hoje é CEO do banco Brasil Plural. Nesta entrevista, Rodolfo nos revela como chegou até onde 
está hoje e comenta sobre assuntos relevante de economia brasileiro e internacional.

Entrevistadores: Alied Mônica, Marcella Cassemiro  e Gustavo Tasso (Liga de Mervado Financeiro),  Ana Paula Porto e Lucca Perticarrari  
(InFInance), Lucas Nascimento e Luiz Lira (PoliFinance)

Você pode começar nos falando um 
pouco de sua carreira e de como você 
chegou ao Mercado Financeiro?

Eu sempre me interessei pela Bolsa de 
Valores, era isso que me entusiasmava 
quando jovem. Meu pai trabalhou 
no Bradesco, na área de Crédito para 
o Comércio Exterior. Todo natal e 
aniversário, ele depositava um dinheiro 
na poupança dos filhos para que nós 
acompanhássemos, já começando, assim, 
nossa educação financeira. Ele também 
nos comprava ações do Bradesco. Na 
década de 80, a inflação era tão alta que as 
ações subiam muito e aquilo me chamava 
a atenção, pois via uma oportunidade de 
ganhar dinheiro. Eu acompanhava todo 
dia no jornal o movimento da bolsa de 
valores isso certamente me influenciou: 
eu gostava de poupar e verificar as 
valorizações. Ao final dos anos 80, ainda 
jogava basquete profissionalmente, 

mas decidi encerrar a carreira e ter uma 
experiência internacional mesmo não 
tendo acabado a faculdade de economia 
ainda. Consegui alguns estágios como 
no Citibank, Barclays, Midland, 
Deutsche Bank, entre outros os quais 
me ofereceram uma visão bem ampla do 
mercado financeiro. Quando eu voltei 
para o Brasil em 1991, eu queria muito 
trabalhar e produzir, para aplicar o que 
aprendi fora. Foi quando encontrei, na 
faculdade, um anúncio de estágio dos 
bancos Pactual e Garantia. Os estágios 
que fiz no exterior me ajudaram a 
conseguir entrar no Pactual e pude ir 
crescendo junto com a instituição, pois, 
assim como aqui no Plural, havia muito 
espaço para meritocracia e mobilidade.

Apesar de eu gostar muito de bolsa de 
valores e câmbio, áreas em que trabalhei 
no exterior, a oportunidade que tive 
no banco foi em Corporate Finance, 

responsável por ajudar empresas a 
estruturar financiamento de projetos 
e investimentos. Foi quando o meu 
conhecimento do mercado acionário 
passou a ser útil para ajudar as empresas 
a captarem dinheiro. Foi por aí que eu 
cresci. Fui também responsável pela área 
de investidores institucionais do Brasil, 
depois em 1999 pela área de mercado de 
capitais e distribuição de ativos de renda 
fixa e variável no Brasil e no exterior. 
A partir de 2004 veio a época de ouro 
dos IPOs no Brasil Fiquei por 18 anos 
no meu primeiro emprego. A vantagem 
é trabalhar em um banco menor, assim 
como é o Plural atualmente, me propiciava 
maior visibilidade e maior autonomia 
para implementar novas ideias, e ser 
responsável de fato pelo sucesso ou 
fracasso de uma operação. Tomávamos 
risco e trabalhávamos muito. Depois que 
o banco foi comprado pelo UBS em 2006, 
pude perceber a diferença de atuação das 
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Quais são as principais diferenças 
entre o mercado financeiro no qual você 
entrou há 20 anos e o de atualmente? 

O mercado sofistica-se, diariamente. 
O nível de informação que você tinha 
antigamente era muito precário. A 
comunicação era feita através de fax ou 
telefone fixo, não existia nem e-mail, 
smartphones ou até internet. Na minha 
opinião, essa é a maior diferença. Há 20 
anos, trabalhávamos em um mercado 
com menor acesso a informações, era 
necessário buscar as informações em 
vistas constantes e, atualmente, as 
informações estão disponíveis a  todos. Eu 
acredito que a questão da informação é o 
que diferencia o mercado financeiro atual 
e o antigo, mas a dificuldade de ganhar 
dinheiro é a mesma de antigamente. 
É necessário estar sempre atento ”as 
mudanças que ocorrem e fazer uma boa 
interpretação do cenário.

Você comentou um pouco da história 
do Brasil Plural. Como você imagina o 
banco daqui a 5, 10 anos? O que vocês 
almejam para o futuro do banco? 

Quando criamos a Brasil Plural, um 
de nossos objetivos era ser um dos 5 
maiores dentro do mercado de banco 
de investimentos, numa instituição 
que preze a ética na condução dos seus 
negócios e que tenha a satisfação do 
cliente como o centro de sua atuação. 
No início estávamos focados no mercado 
de aberturas de capital de empresas, 
porém, o mercado de IPOs praticamente 
não existiu e ainda não atingimos nosso 
objetivo nessa área. Fizemos algumas 
operações , mas, por enquanto, não 
estamos entre os 5 maiores. Mas para 
falar a verdade, não importa ainda não 
estar entre os 5 maiores porque existimos 
para ajudar nossos clientes no que eles 
precisam e hoje a palavra de ordem ainda 
é restruturação financeira de empresas 
Quando eu comecei a trabalhar, eu fazia 
reestruturação de empresa, apesar de ser 
um processo muito menos sofisticado que 
o atual O processo mudou e percebemos 
que existia um nicho muito bom nessa área. 
Então entramos nesse mercado de cabeça  
e criamos uma bela franquia.Imagino que 
daqui a 5, 10 anos, o Brasil Plural será 
uma casa grande em gestão de recursos e 
distribuição de produtos financeiros, que 
é um negócio do qual sempre fui grande 
defensor. O que queremos criar é um 

canal de distribuição bem amplo, onde 
possamos vender produtos financeiros 
de qualidade desde a pessoa física até 
um investidor estrangeiro que raramente 
olha para o Brasil. Assim ajudaremos 
também as empresas a financiarem seus 
projetos 

Na minha opinião, uma das questões 
chave  para o Plural atingir seus objetivos 
de longo prazo é formar uma base de 
jovens talentosos e desenvolver uma 
cultura na qual as pessoas sigam nosso 
princípios, gostem de trabalhar aqui 
e se desenvolvem profissionalmente. 
Além disso, também é importante que 
vejamos para onde o mercado está indo 
e conseguirmos nos posicionar dentro 
dele. Não montamos o Brasil Plural 
para ser vendido, será uma instituição 
que buscará se perpetuar mas que 
terá seu comando reciclado, onde os 
novos talentos que aparecerem serão 
os principais acionistas e os sócios 
fundadores passem a participar como 
membro do conselho de administração. 

Você comentou sobre os IPOs, você 
acredita que o Brasil pode voltar a ter 
aquela euforia de IPOs de antigamente?

Eu acho que o Brasil possui uma 
característica muito importante, a 
mentalidade empreendedora. Sempre 
surgem empresas novas aqui e, além 
disso, temos épocas de euforia de 
empresas de um determinado setor. 
Como exemplo tivemos o setor de 
educação, que vivenciou isso cerca de 4 
anos atrás e o setor de saúde, que vive 
isso atualmente. Tambem acredito muito 
que a proxima “onda” será de empresas 
do setor financeiro com forte “pegada” na 
tecnologia, as chamadas fintechs Essas 
sempre encontraram mercado para suas 
operações de abertura de capital.

Apesar da crise econômica, existem 
muitas empresas que tiveram um belo 
desempenho recente. Estas já atingiram 
um tamanho razoável e podem buscar 
o mercado de IPOs. Isso é excelente 
para o Brasil, empresas novas acessando 
capital de risco para crescer..  Esse ano já 
tivemos algumas operações desse tipo e 
algumas outras já foram anunciadas.

Os investidores também já começam 
a procurar novas empresas para investir. 
Eles precisam de novos ativos para 

obterem retornos adicionais nas carteiras 
que administram. A redução de juros será 
um grande indutor desse movimento 
pois as pessoas terão que tomar mais 
risco para atingir retornos semelhantes 
que eram obtidos recentemente sem 
risco.

Então, eu não tenho a menor dúvida 
que a euforia dos IPOs vai voltar em 
breve.

Em questão de qualidade, o mercado é 
muito dinâmico, muitas vezes os prazos 
são curtos. Como você concilia prazo 
com qualidade, como muitas vezes o 
mercado te impõe?

Essa é uma questão de formação 
de base. A questão da qualidade esta 
dentro de você ou não. Quando você 
está tocando uma operação você tem que 
pensar, fazer algo com mais esmero que 
a concorrência. Não queremos um cara 
mecânico.  Às vezes, você precisa varar 
a noite, perder final de semana, isso faz 
parte do mercado financeiro. O que é 
importante é não sacrificar a qualidade 
do trabalho por causa do tempo. Seja 
realista com a sua capacidade de 
entrega. Se você tem preocupação com a 
qualidade na cabeça, é automático, você 
não vai fazer algo mal feito, mesmo com 
pouco tempo 

Na sua opinião, o que mais falta 
hoje em dia nos jovens que entram no 
mercado financeiro?

Paciência. O mercado na minha época 
era um lugar que você entrava para 
ficar rico logo. Quem entrava é porque 
queria ficar rico e acabava-se premiando 
pessoas que tomavam o maior risco e 
que com ele obtinham o maior retorno. 
Um verdadeiro cassino. Atualmente, 
não é mais assim, as pessoas para 
ganharem dinheiro precisam construir 
algo com fundamento, os riscos são 
mais controlados. Acredito que os 
jovens entram porque querem um lugar 
dinâmico, mas o problema é que eles são 
muito ansiosos. Lembrem de palavras 
que uso constantemente, persistência 
e qualidade. No começo você tem 
que aprender. Hoje, por exemplo, os 
universitários estão cada vez mais 
preparados tecnicamente. Mas chega 
na hora do estágio e se ele é colocado 
no back office não duram uma semana. 

pessoas, já que o estilo de gestão de cada 
instituição era bem diferente, cada um 
com suas características. Uma casa menor 
que valorizava o mérito e dedicação das 
pessoas e a outra gigante que valorizava o 
processo e corporativismo.

Voltando ao assunto da carreira, fiquei 
até o final de 2009 no Pactual, na época 
já UBS Pactual onde era responsável pelo 
banco de investimentos, mas na volta das 
pessoas que tinham saído para montar 
a  BTG para o banco, resolvi sair e, junto 
com outros ex sócios do banco, montar 
um novo grupo financeiro, chamado 
Plural ao final de 2009. No começo, 
tínhamos a cláusula de non-compete: não 
podíamos trabalhar ou montar nada que 
fosse regulado pelo Banco Central até 
junho de 2011. Desta forma, montamos 
inicialmente uma empresa de gestão e de 
assessoria financeira. Fim do período de 
restrições, passamos a ter toda estrutura 
financeira de um banco múltiplo. Hoje 
a parte de Asset Management está 
superdesenvolvida, gerimos mais de 
R$ 45 bilhões de recursos de terceiros, 
o banco de investimentos participa de 
transações de equities, fusões e aquisições 
e reestruturação financeira de empresas, 
temos uma Resseguradora, a Terra Brasis,  
uma empresa de Wealth Management 
chamada Triar e uma de distribuição de 
produtos financeiros para o varejo com 
uma pegada forte de Fintech, a Geração 
Futuro. Está última é uma superaposta 
que temos, dada a nova dinâmica de 
mercado de cada vez mais utilizarmos 
meios digitais para movimentarmos 
nossas transações bancárias. Estou 
confiante que essa tendência veio 
para ficar e vai revolucionar o sistema 
financeiro

O que te motivou a sair do Pactual 
em 2009 e a que você determina o seu 
sucesso, hoje? Quais os fatores que você 
considera principais?

O Pactual sempre foi uma casa de 
excelência que eu procuro replicar, 
principalmente o sentimento de 
pertencimento que nutríamos e o 
diferencial de qualidade que possuíamos. 
Isso eu percebi desde que eu entrei em 
1991. O modo como os sócios antigos 
agiam e como se dedicavam. Lá consegui 
atingir meu objetivo de virar sócio em 1998 
e sabia dos desafios e responsabilidades 
que me esperavam. O modelo de 

partnership é o meu favorito. No entanto, 
nesse tipo de modelo existe um conflito, 
os antigos sócios saem para que os novos 
entrem mas compras e vendas são feitas a 
valor patrimonial sendo que no mercado 
tais ações poderiam ser vendidas a um 
valor muito superior. Dado esse conflito 
inerente ao modelo, chegou-se em um 
ponto que passou-se a pensar seriamente 
em vender o banco. O negócio parecia 
muito bom, visto que o mesmo seria 
vendido por cerca de cinco ou seis vezes 
o valor do patrimônio. Tentou-se com a 
Goldman e o UBS, fechando o negócio 
com este último.Com a venda, no entanto, 
o sentimento de pertencimento foi se 
perdendo. Após esta operação passamos 
a ter dinheiro na conta, não mais ações 
do nosso negócio A diferença de cultura 
era gritante e a maioria das pessoas estava 
infeliz apesar de estarmos no ápice do 
mercado financeiro recente. Como falei 
anteriormente, a volta de ex socios do 
banco que haviam saído para formar 
a BTG precipitou algo que ocorreria 
naturalmente que era cada um procurar 
algo que os motivassem pessoalmente 
novamente. Trabalha-se muito, tem que 
realmente gostar muito do que faz

 A partir desse momento, eu e alguns 
outros ex sócios do banco montamos um 
novo  negócio que refletia nossa filosofia 
de negócios, focada no médio-longo 
prazo, que gera valor para os clientes. 
Começamos a estruturar a empresa 
ao mesmo tempo que buscávamos 
negócios focados em grandes empresas. 
Começamos na sala da minha casa, o 
primeiro escritório depois foi no estilo 
“terra-arrasada, ” fazíamos a reforma num 
lado e trabalhávamos no outro. As coisas 
vieram com muito esforço e dedicação. 
Mas estávamos felizes de novo. Buscamos 
trazer o melhor da tecnologia e toda uma 
estrutura nova montada por nós.

 Quanto ao sucesso no Mercado 
Financeiro, ele é sempre medido pelo 
patrimônio. As pessoas bem-sucedidas 
neste mercado são aquelas que 
conseguiram fazer dinheiro dele. No meu 
caso, a minha contribuição e crescimento 
no meu primeiro emprego foi pegar um 
negócio muito focado na parte de trading 
proprietário e transformá-lo em uma 
franquia de clientes. Isto ajudou a atrair 
interessados em comprar o banco. Os 
fatores principais foram a persistência 
para fazer o negócio render quando 

tínhamos poucos negócios, um pouco 
de visão e muita vontade de realizar. 
No Plural o sucesso vai ser medido pelo 
crescimento do banco, a criação de uma 
nova franquia do zero e pela capacidade 
de perpetuá-la. Nós prezamos pela alta 
qualidade no trabalho. Meus chefes 
anteriores me forçavam a ler, pesquisar, 
revisavam meu trabalho, ensinavam e isso 
vem comigo desde sempre. Isso é muito 
positivo para quem está começando, para 
já começar com as questões de trabalho 
corretas. Você precisa mostrar que tem 
mais qualidade que o seu concorrente. 
Isso é o que estamos implementando no 
Plural.

Quais foram as maiores dificuldades 
que enfrentou em sua carreira? E o que 
isso te ensinou? 

No começo da carreira, elas foram 
muita Tínhamos que apresentar a melhor 
performance, a maior dedicação os 
melhores produtos para termos chance de 
conseguir negócios em um ambiente no 
qual os mercados eram muito instáveis e 
a concorrência muito intensa. O ambiente 
interno, apesar de bom, era muito 
competitivo. Você sempre corria o risco de 
ser despedido, mas não achávamos ruim 
porque isso fazia com que trabalhássemos 
mais arduamente. Este sentimento pode 
não ser “politicamente correto”, mas, por 
outro lado, o medo de perder às vezes é 
maior do que a vontade de ganhar. Então 
isso realmente funcionava.

 Quando criamos a Brasil Plural ao final 
de 2009, sabíamos que seria desafiador, 
mas entramos no mercado porque 
acreditávamos que com persistência 
e qualidade os negócios iam acabar 
aparecendo. Também enfrentamos um 
período muito conturbado na nossa 
economia o que deu chance de crescermos 
enquanto os outros encolhiam. 
Comparando com a crise que vivemos no 
início do Governo Lula, o momento guarda 
muita semelhança. Muitos investidores e 
bancos deixando e/ou perdendo interesse 
pelo país. Acredito que este é o momento 
ideal para se posicionar bem para 
aproveitar as oportunidades  quando os 
mercados voltarem. Sempre enxergo 
que as maiores dificuldades oferecem as 
melhores oportunidades. Por isso digo, 
essa é a hora que devemos apostar e isso 
vale para todos, tanto para estudantes 
quanto para empresários. 

10



Markets Street - 16° edição    12 Markets Street - 16° edição   13

Acham que tem que estar na mesa de 
operações ou na frente de um presidente 
de empresa negociando algo bilionáario. 
No início de sua carreira é como ir para 
a escola, desenvolver os fundamentos 
para depois deslanchar. É como no 
esporte, você tem que desenvolver bem 
os fundamentos. Pode ser importante 
passar no back office. Para ser completo, 
ter a experiência do processo inteiro é 
fundamental. Apesar da boa formação do 
jovem, a experiência de trabalho ainda 
é pequena. Tenham paciência. Isso não 
quer dizer se acomodar com processos 
medíocres, sempre busquem crescer mas 
crescimento vem com experiência.

Como é o dia a dia de um CEO de um 
banco de investimentos?

Primeiro, esse status de CEO não é 
levado muito a ferro e fogo aqui. Ninguém 
tem cartão com título de nada, todo mundo 
senta lado a lado e trabalha bastante.. 
Mas claro, ser um CEO demanda uma 
postura institucional diferenciada, uma 
preocupação em representar bem a sua 
instituição em qualquer momento. Tenho 
um cuidado maior com essa parte de 
imagem, de como a empresa é percebida 
tanto interna quanto externamente. 
Além disso, nosso foco em resultado 
exige um controle de grupo da minha 
parte. Motivar e controlar o ambiente são 
algumas atribuições. Ou seja, mas é bem 
menos glamoroso do que se imagina.

Nesse contexto da busca por 
diferenciação pela qualidade do serviço, 
nas operações de reestruturação de 
dívida que a Plural faz, ela oferece um 
plano de recuperação para a empresa 
e dispõe o próprio time para gerenciar 
a empresa. Isso pode ser caracterizado 
como uma diferenciação? 

Você não precisa ser diferente dos 
outros em tudo que você faz, mas onde 
você ganha o “charme” ou onde você 
cresce é justamente quando você se 
propõe a fazer um negócio que os outros 
não conseguem fazer ou faz muito melhor 
do que os outros. Vamos colocando 
essas experiências dentro do currículo 
do banco e vamos vendendo isso como 
diferencial. Então eu acho que a gente 
busca esse diferencial na medida em 
que as oportunidades vão aparecendo, 
acho que hoje vemos isso onde é mais 
complexo, buscando, por exemplo, 

solucionar situações de empresas que 
estão  se “esfarelando” e cabe a nós 
buscar alternativas que possam fazer 
com que essa empresa sobreviva no 
mercado no médio e longo prazo. Se 
preciso mandamos pessoas nossas para 
cuidar do dia a dia desses clientes mesmo 
que desfalque nossas operações. Isso eu 
chamo de compromisso com o cliente.

Falando um pouco de economia agora, 
em relação a situação de retomada 
de crescimento, quais setores você 
acredita que irão mais se beneficiar?

Primeiro, retomada de crescimento 
vigoroso ficou um pouco mais para 
frente, infelizmente. Acredito que o setor 
financeiro é aquele que mais se beneficia 
com uma retomada de crescimento. 
Este  setor enfrentou dois problemas 
nos últimos tempos: um por parte do 
último governo que acreditava que 
competição significava ter os bancos 
públicos competindo com os bancos 
privados, jogando taxas e spreads la para 
baixo acreditando que a economia estava 
indo bem, não observando os riscos Em 
uma situação de retomada da economia, 
temos uma melhora do perfil de crédito 
com as pessoas e empresas começando 
a recuperar sua capacidade de repagar, 
aumentando a demanda por crédito e ai 
os serviços adicionais também crescem. 
Para mim, o setor financeiro é realmente 
a grande aposta, e eu não acho que esse 
novo governo vai vir com “criativíssimo” 
de colocar novamente os bancos 
públicos para atuar desordenadamente. 
O grande desafio dos grandes bancos 
vem das fintechs que trazem um serviço 
melhor e um preço menor. Aqui é a boa 
competição. O setor de serviços ligados 
a saúde devem ser beneficiados também, 
pois há demanda crescente e baixa 
condição do setor público de atuar nessa 
área. No setor de educação é a mesma 
coisa, temos que consertar essa situação 
do FIES, pensar em uma nova forma de 
financiar estudantes e colocar uma massa 
maior de pessoas nas universidades

Acho que a situação econômica está bem 
difícil, temos um governo que se comunica 
mal e que, obviamente, tem importantes 
agendas para cumprir. Não só a reforma 
da previdência, mas, já aproveitando 
a onda de medidas impopulares, fazer 
a reforma trabalhista, arrumar essa 
questão fiscal dos estados, que sempre 

é um problema aqui no Brasil e perder o 
medo de privatizar. Logicamente haverá 
pressão por categorias que se achem 
atingidas e da sociedade  para tentar 
abreviar um pouco esse sofrimento, mas 
assim como todo remédio, será amargo 
e irá demorar para dar resultado mas se 
você não toma você piora. Não há saída 
fácil e sem dor.  Apesar disso estou mais 
otimista com a economia já em 2017 e a 
inflação baixa permitirá a queda dos juros 
consistente dando um enorme impulso 
para os mercados. Acredito que a euforia 
dos mercados contagiará a economia real 
já começando a ter efeitos nesse segundo 
trimestre de 2017. Logico que o cenário 
pressupõe uma reforma da previdência 
mínima. 

Com a eleição do Trump, o que você 
acha que mudou para o cenário dos 
mercados dos países emergentes como 
o Brasil?

Em um primeiro momento, trouxe uma 
incerteza. A impressão que todos têm é 
que ele vai ser bom para os Estados Unidos 
e ruim para os países emergentes, mas isso 
não é verdade, se o mercado americano 
for bem, então, será bom para o mundo 
inteiro. Mas, inicialmente, acredito 
que ele vai tentar dar uma satisfação ao 
eleitorado e criar algumas condições 
para privilegiar empresas no mercado 
americano, mas não acredito em barreiras 
artificiais para empresas mais eficientes 
de outros países possam continuar a 
competir no mercado americano Donald 
Trump é um empresário. 

O fluxo também vai continuar. Sempre 
haverá boas oportunidades nos mercados 
emergentes e sempre tem dinheiro para 
bons negócios. Se a economia for bem 
lá, as commodities se valorizarão e isso 
será bom para os países emergentes de 
maneira geral. A previsão de crescimento 
da China pode superar as expectativas. 
Outra coisa importante a notar é que o 
voto dele é o voto do cara do interior. Em 
Nova Iorque,e Califórnia ele perdeu, onde 
há um centro de formação de opiniões 
para práticas e políticas econômicas 
então o espaço para medidas heterodoxas 
é bem menor. As instituições funcionam 
bem lá. Não é toa que os índices de bolsa 
americanos estão em níveis recordes. 

DIFERENTES CULTURAS
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 É totalmente intuitiva a presença 
de diferenças acerca das preferências 
e mentalidades em relação a 
investimentos financeiros entre culturas 
distintas. Dessa maneira, grande 
parte das divergências na escolha dos 
ativos financeiros a serem investidos 
é motivada por dois fatores principais: 
o histórico político-econômico e a 

“educação financeira” dos indivíduos da 
nação em questão. 

 A grande maioria dos brasileiros 
opta por destinar capital para a 
caderneta de poupança e conta corrente, 
perdendo poder de compra em virtude 
da inflação, enquanto uma parcela 
mínima da população investe em fundos 
de investimentos e na bolsa de valores. 
Com isso, é inevitável a indagação 
e especulação acerca das causas de 
tal fenômeno. As motivações mais 
significantes para muitos brasileiros 
optarem pela caderneta de poupança, 
ou simplesmente nem mover o capital 
da conta corrente, são: ausência de 
conhecimento básico sobre finanças 
pessoais, falta de capital para investir e 
aversão ao risco. Em virtude da maioria 
dos brasileiros possuírem os três fatores 
supracitados, encontra-se fortemente 
presente no Brasil a cultura de que 

“Bolsa de valores é para ricos”, como 
foi concluído na pesquisa do Instituto 
Rosenfield, encomendada pela BM&F 
Bovespa.

 Diante do exposto acima, surge a 
dúvida se o brasileiro prefere menor 
rentabilidade, com menor risco; ou se 
o mesmo não possui conhecimento 
e capital. O fato de existirem 
investimentos alternativos de risco 
praticamente nulo e com um retorno 
acima da inflação, como o Tesouro 
Direto, por exemplo, corrobora com a 

hipótese de que a educação financeira é 
algo deficitária para uma enorme parcela 
da população brasileira.  Outro fator 
determinante é a realidade em que se 
encontra boa parte dos brasileiros, que 
executam uma espécie de “malabarismo” 
com o salário que recebem para garantir 
sua sobrevivência, e não possuem 
excedente para investir. Portanto, as 
condições apresentadas podem gerar 
uma possível barreira a uma maior 
adesão a outros tipos de investimentos, 
principalmente ao mercado acionário.

 Por outro lado, a maior parte dos 
investidores estadunidenses possui 
um perfil totalmente divergente dos 
investidores brasileiros. Em virtude da 
força da economia americana, que possui 
um grande potencial de recuperação e 
crescimento, pelo enorme incentivo à 
iniciativa privada e pela baixa taxa de 
juros. Dessa maneira, pelo potencial de 
compra da enorme classe média presente 
nos Estados Unidos e sua educação (28ª 
colocação, enquanto o Brasil possui a 60ª 
colocação) , investir em ações nos EUA é 
uma decisão segura, rentável e desejável 
para quem procura investimento à longo 
prazo. Com isso, uma parcela significativa 
da classe média investe no mercado 
acionário (aproximadamente 48% da 
população), o que configura um benefício 
mútuo, tanto para a economia americana 
quanto para as finanças pessoais dos 
investidores. Um exemplo clássico é 
a grande parcela dos americanos que 
investem em ações de grandes empresas 
visando à distribuição de dividendos 
para complementação de renda. Além da 
imponência e solidez da economia, outro 
incentivo é representado pelo Securities 
Investor Protection Corporation (SIPC), 
entidade que assegura que os depósitos 
e investimentos de clientes feitos por 
corretoras registradas, no caso de quebra, 
sejam cobertos em até U$ 500 mil por 
cliente.

 As peculiaridades do investidor 
brasileiro são evidentes por si só, 
mas, quando comparadas com as do 
investidor estadunidense, percebe-se 
a importância da educação financeira 

na formação acadêmica e os benefícios 
que uma economia sólida e robusta 
representa para os investidores em geral. 
Dessa forma, tem-se um questionamento: 
onde se encontra a falha dos investidores 
brasileiros, na baixa educação financeira 
ou na cultura de que fundos de 
investimentos e bolsa de valores são 
apenas para “ricos”? 

Nas duas coisas. A sobreposição 
desses dois fatores resulta em uma falta 
de confiança por parte do brasileiro em se 
vincular a alguns tipos de investimento 
que não se encontram tão disseminados 
no modus operandi comum. Para 
alterar tal realidade será necessária 
uma drástica mudança na maneira do 
brasileiro enxergar as oportunidades de 
investimento que estão a sua volta. Uma 
forma de iniciar essa longa caminhada 
são os cursos de educação financeira, à  
distância ou presenciais, em instituições 
como a Bovespa. Além disso, a mídia tem 
um potencial enorme de atingir o público 
brasileiro e informa-lo das inúmeras 
possibilidades e oportunidades presentes 
em diversos tipos de investimento, como 
é o caso de algumas revistas, sites e 
programas de televisão. 

 Como mencionado no primeiro 
parágrafo, cada cultura tem sua forma 
de perceber os investimentos financeiros 
diferentes, cada país tem a sua economia 
definida e diferente dos demais. Portanto, 
cabe aos brasileiros evoluírem e crescerem 
por meio do constante aprendizado e 
pouco a pouco modificarem a cultura na 
qual estão inseridos. Dessa maneira, não 
só será possível impactar a economia, 
como o bem-estar dos brasileiros e 
desenvolver a sociedade em que estamos 
inseridos.


