
Markets - No final do ano passado, você 
foi eleito umas das 50 pessoas mais in-
fluentes do mundo pela Bloomberg. No 
entanto, sabe-se que para conquistar tal 
feito foi-se necessário muito trabalho. 
Então, você poderia comentar sobre 
o começo de sua carreira e o processo 
de crescimento e consolidação da XP? 
Quais foram os principais desafios?

Benchimol- Esse é um prêmio meu, 
mas, na verdade é um prêmio da empre-
sa. Esse prêmio veio porque a empresa 
teve sucesso. Quando comecei, a empre-
sa era uma sala pequena, sem a ajuda de 
ninguém. Então, começar a empreender 
foi um grande desafio, afinal eu não ti-
nha dinheiro nem experiência. Apenas 
tinha a vontade de começar algo dife-
rente, pois eu tinha sido demitido da 
corretora que trabalhava. Comecei com 
apenas 24 anos de idade e quando você 
monta seu business plan, você espera/
assume que sua empresa vai ganhar 10 
clientes por mês, que os custos são con-
trolados e que no final de 3 anos você 
está rico, mas, logo depois, você se de-
para que essa hipótese não é verdade. Na 
prática, a situação é bem diferente e é 
você que precisa encontrar o “caminho”. 
Então, nessa fase inicial foi bem difícil. 
Depois de 1 ano, meu dinheiro acabou. 
Tive que vender meu carro. No entanto, 
eu comecei a perceber que meus clientes 
gostariam de conversar sobre investi-
mentos. Eles eram curiosos para enten-
der o porquê uma ação subia e a outra 
não. Então, tivemos a ideia de transfor-
mar as visitas de “porta em porta” em 
encontros, onde eu abordava o que era 
investir. Convidávamos então os clientes 
até à XP, comprávamos um pão na pa-
daria e, assim, transformamos os encon-
tros em eventos. Era mais fácil convidar 
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os clientes para irem nos eventos do que 
ir até a suas casas. Com o passar do tem-
po, íamos transformando essas palestras 
em algo mais escalável, até que começa-
mos a cobrar pelas palestras. Antes, ape-
nas 2 clientes de 10 investiam conosco, 
um número muito baixo. Lançamos um 
curso que ensinava os nossos clientes 
em investir em ações. Esse curso custava 
300 reais na época e conseguiu 30 inte-
ressados. Então, foi aí que percebemos 
que era possível montar um negócio que 
se pagava através da venda de educação. 
Era muito mais fácil convencer alguém a 
aprender com a gente do que em investir 
com a gente. Resumindo, nosso maior 
desafio foi o começo. Como você co-
meça sem nenhum recurso e faz a roda 
girar? Então, essa fase me ensinou a ter 
muita humildade, afinal, tínhamos que 
entregar folders na rua para atrair inte-
ressados. Depois de um tempo, aperfei-
çoamos o modelo de educação até que 
compramos uma corretora.

Markets- Quando a XP foi criada, você 
tinha em mente em levar o mundo dos 
investimentos para a Pessoa Física de 
uma maneira mais simplificada?

Benchimol- No começo, eu só queria 
sobreviver. Lógico que no começo todo 
mundo tem um sonho maior por trás, 
mas quando você está empreendendo, 
esse sonho fica guardado na parte mais 
distante do cérebro. O que você quer 
mesmo é sobreviver. Então, no começo, 
a visão não era essa. Depois que você 
percebe que consegue sobreviver inde-
pendente de um salário, é que os pro-
pósitos e ideias começam a fazer mais 
sentido

Markets- No início da trajetória, a XP 

teve apoio de diversos fundos de Private 
Equity. O que você acha que deve-se esse 
apoio? 

Benchimol - Esse apoio de fundos de 
Private Equity só ocorreu dez anos de-
pois do início da XP. Foi apenas em 2010 
que o primeiro fundo virou sócio. Então, 
por 10 anos, fizemos carreira solo. Nesse 
período nosso caixa era limitado a nossa 
capacidade de “gerar” caixa. Quando nós 
o tivemos como investidores o que es-
távamos buscando era ter um aporte de 
capital na companhia que permitisse um 
pensamento de longo prazo. Por mais 
que o pequeno empreendedor busque 
ter essa visão, ele sempre estará limitado 
à sua capacidade. Então, queríamos ter 
um fundo para aportar capital na com-
panhia, neste caso foram 100 milhões de 
reais,  possibilitando um planejamento 
de 5 anos e dando credibilidade ao nos-
so negócio. Antes, era muito mais difícil 
apresentar a empresa como uma compa-
nhia que eu fundei e que começou em 
uma salinha do que apresentá-la como 
uma empresa que tem um fundo inglês 
que aportou 100 milhões de reais. Você 
muda de patamar. Pelo lado do fundo, o 
que ele queria era entrar em um negócio 
que parecia interessante e que o permi-
tissem gerar retorno ao seu capital.

Markets- Hoje, a XP é o grupo XP, com-
posta pela XP, a Clear e a Rico. Em ter-
mos de sinergia, o que você viu nessas 
marcas anteriormente e como elas con-
tribuem hoje para o crescimento da XP? 
Como você vê a frente de operações?

Benchimol- No final, é muito difícil exis-
tir uma marca que atenda todos os tipos 
de cliente no mercado. É quase como um 
conceito Ambev, que tem vários tipos de 



cerveja, cerveja que é mais aguada, cer-
veja que é mais amarga, etc. O que fomos 
percebendo é que quando começamos a 
empresa, éramos focados em clientes 
pequenos, até porque não tínhamos ex-
periência e competência para clientes 
maiores.  Conforme crescemos e come-
çamos a nos qualificar, passamos focar 
cada vez mais em clientes maiores, dei-
xando uma lacuna aberta para os clientes 
menores. Então, chegou uma época, por 
volta de 2010, que estávamos buscando 
um cliente muito mais qualificado do 
que anteriormente. Então, pensamos em 
montar marcas que pudessem suportar 
esse cliente diferente do que estávamos 
buscando naquele momento. Por conta 
disso que surgiu Clear e Rico. A XP hoje 
busca um cliente que busca assessoria, 
ou seja, um cliente mais qualificado. A 
marca Rico busca um cliente mais de en-
trada, aquele cliente mais digital e do va-
rejo, num conceito de autoatendimento, 
pois o esforço de assessorar um cliente 
muito pequeno não remunera. Então, 
tivemos que entrar nesse segmento com 
um autoatendimento através de vídeos, 
através de ferramentas que trouxessem 
escala para esse negócio. Já a XP é dife-
rente, são clientes que possuem um vo-
lume maior de recursos, então há uma 
pessoa que ajuda esses clientes a com-
prarem o produto adequado. A marca 
Clear busca um cliente interessado em 
trading, pois quando falamos de inves-
timentos e misturamos renda variável, 
às vezes isso expele alguns clientes. Nós, 
como empresa de investimentos, quere-
mos cada vez mais convencer as pessoas 
que elas podem fazer sua poupança de 
longo prazo conosco, mas se você fala 
que você é uma casa de risco que com-
pra ações da Petrobras, vende Vale, isso 
assusta. Então, você pode comprar ações 
através da Rico e da XP, mas a nossa pro-
posta é ajudar as pessoas a investirem 
melhor como um todo com essas mar-
cas.  Então, temos três marcas: Clear fala 
em trading, Rico faz autoatendimento 
dos clientes menores, clientes mais de 
entrada e marca XP busca clientes mais 
qualificados. Assim, conseguimos ter to-
das as marcas que atendem desde clien-
tes que possuem 1000 reais até clientes 
que possuem um bilhão de reais. Se fos-
se uma marca só, seria muito mais difí-
cil jogar nessas frentes. Hoje em nossa 
marca de entrada competimos contra 
a Easyinvest, a Órama. A XP compete 
contra Credit Suisse, Morgan Stanley, 
UBS. Clear compete contra a Modal. 
Então, com isso, nós conseguimos ter 

marcas que combatem todo o mercado e 
conseguimos obter escala. Quanto mais 
você conseguir aproveitar o potencial de 
uma corretora, atuando em tudo que for 
possível, mais você consegue otimizar 
sua estrutura de custo fixo. Com isso, 
você consegue oferecer preços melhores 
e mais serviços para os seus clientes.

Markets- A gente tem visto que o Bra-
sil tem se tornado um certo celeiro para 
fintechs. Surgem boas ideias nesse setor 
financeiro, tentando desenvolver alguns 
modelos de negócio que sejam disrup-
tivos e acho que a XP é um desses mo-
delos. Agora, como você vê daqui pra 
frente? Existe alguma chance de alguma 
dessas ideias acabar atrapalhando o bu-
siness da XP? Ou isso pode contribuir 
no futuro para crescer o negócio?

Benchimol - Eu vejo muito mais con-
tribuindo do que atrapalhando, pois 
o cenário de investimentos no Brasil é 
concentrado nos bancos, nosso market 
share no Brasil é ínfimo. Então se al-
guém pode ser atrapalhado são os ban-
cos, pois eles têm o market share. Se 95% 
da população brasileira está dentro dos 
grandes bancos, alguém que atrapalhe 
a gente, quando há um gap tão grande 
de serviços entre nós e o banco, não faz 
muito sentido. Então, o que nós pensa-
mos é criar um ambiente em que as fin-
techs possam se conectar conosco e nos 
auxiliem a “desbancalizar” o Brasil e não 
lutar contra elas. Não que não possam 
surgir novas fintechs que no futuro pos-
sam competir contra a gente, mas hoje o 
banco cobra caro, não tem serviço e ain-
da tem a poupança. São coisas fáceis de 
serem combatidas, então as fintechs que 
forem surgir vão estar mirando onde há 
oportunidade fácil, que é converter esse 
cliente do banco em um cliente dela e 
não competir conosco.

Markets- Saíram várias notícias de um 
possível IPO da XP nos Estados Unidos, 
que possui mais investidores propensos 
a investir em empresas de tecnologia em 
geral. Por que esses investidores não in-
vestem no Brasil? Por que os brasileiros 
não aceitam tanto investir em tecnologia 
como os Estados Unidos, apesar do Bra-
sil ter se tornado esse celeiro de fintechs?

Benchimol- Quando começamos a fa-
lar em IPO fora do Brasil, temos alguns 
motivos. Aqui no Brasil, não é possível 
listar uma empresa sem possuir pelo 
menos 25,1% do capital total da compa-

nhia ou 51% de ações ON. Ou seja, isso 
é um limitador seu. Lá fora, você con-
segue listar, mantendo controle da com-
panhia com 9%, então você consegue 
emitir mais ações que no Brasil, já que a 
lei brasileira não permite isso. Então, lá 
você tem mais alavancagem, você pode 
colocar mais ações no mercado e com 
isso levantar mais dinheiro. Isso é uma 
questão. A outra questão é que, bem ou 
mal, o que a gente faz aqui no Brasil não 
é tão bem compreendido, não temos 
pares comparáveis. Nos EUA, você con-
segue comparar seu preço com o par do 
lado e dizer: essa empresa aqui tem mais 
growth, ela vai operar num IPI mais es-
ticado. Ou então, essa empresa aqui tem 
menos growth. Você tem balizadores 
e, no nosso caso aqui no Brasil, a gente 
não tem isso. Lá fora temos balizadores 
muito relevantes, temos a própria Char-
les Schwab, várias corretoras que fazem 
lá o que a gente faz aqui, então é mais 
fácil chegar em um preço justo. E, por 
fim, temos um certo incômodo em pen-
sar que o nosso cliente que investe com 
a gente também é nosso acionista, é um 
tema que nos traz preocupação. Então, 
nós acreditamos que iremos abrir capital 
mais cedo ou mais tarde sim, não esta-
mos certo se será na Nasdaq ou não, mas 
se por acaso formos, esses são os moti-
vos.

Markets- A XP tem um diferencial de 
ser um modelo de negócios mais voltado 
para agentes autônomos com o objetivo 
de prestar assessoria financeira. Mas a 
gente vê que há players no mercado ado-
tando essa mesma estratégia. Como você 
acha que a XP vai lidar com essa situa-
ção? Até que ponto isso será um driver 
pro negócio e quando esse modelo de 
negócio vai se esgotar no futuro?

Benchimol - Hoje no Brasil, esses 5,2 
trilhões que estão dentro dos bancos 
ainda, eles “descem” no Brasil, mais ou 
menos, abaixo de 100 mil gerentes. En-
tão, tem 100 mil gerentes que estão no 
banco e suportam esse dinheiro, que é a 
família de vocês, pessoas jurídicas, etc. 
O que eu digo sempre é que eu não co-
nheço nenhum gerente de banco feliz.  A 
gente cria uma carreira diferente, que é 
a carreira de empreendedorismo. Lógico 
que não só gerentes de bancos que são 
bem-vindos, tem N pessoas que vieram 
do nada e que enxergaram isso na carrei-
ra, até porque tem uma abundância mui-
to grande. Não é difícil convencer uma 
pessoa que ela pode investir melhor e ter 



benefícios nesse processo. Dado que tem 
100 mil gerentes no banco ainda e dado 
que ainda a maioria dos brasileiros pen-
sa em investimento atrelado ao CDI (as 
pessoas não sabem tomar risco). Desde 
o plano Real, desde 94, o CDI no Brasil 
girava em torno de 14% ao ano. Brasilei-
ro não sabe o que é investir a longo pra-
zo, o que é volatilidade, o que é liquidez 
... isso gera uma concentração bancária 
muito grande. Dado que os juros caíram 
e a gente tem cada vez mais esperança 
de ter um país com as contas públicas 
arrumadas e com juros menores, as pes-
soas vão ter que aprender a lidar com o 
risco se elas quiserem ganhar dinheiro 
investindo. Se elas não quiserem ganhar 
dinheiro investindo elas vão deixar o di-
nheiro no CDI. A Xp veio aqui pra mu-
dar essa cultura” 

Markets- De certa forma, a XP vem 
mudando a cultura de investimento no 
Brasil e expandindo para outras formas 
de atuar no mercado. Você poderia falar 
um pouco sobre isso?

Benchimol - Mudamos muito pouco 
ainda. A gente faz muito barulho. Faze-
mos muito barulho sim, no bom senti-
do. Mas o nosso Market Share ainda é 
pequeno. Quando analisamos como a 
empresa cresceu, percebemos que foi 
estrondoso, porque viemos do nada. 
Somos uma empresa que possui 225 bi-
lhões de ativos e em 2001 era zero. No 
entanto, quando nos comparamos com 
os 5 trilhões e meio concentrados em 
bancos ou com a poupança que tem 800 
bilhões de reais, sendo que a poupança 
rende apenas 70% do CDI. É uma pe-
gadinha. Então, mudamos muita coisa 
sim, mas tem muito a ser mudada ainda. 
Posso até mesmo dizer que a concorrên-
cia não é uma preocupação nossa. Sem 
querer ser arrogante, não é isso. É que 
há ainda tanta oportunidade hoje. As 
pessoas investem tão mal ainda e ainda 
possuem tão pouco acesso a informação 
que dá para imaginar uma abundância 
por alguns anos até começarmos a nos 
preocupar com algum tipo de concor-
rência que incomode.

Markets- Sabemos que recentemente 
vocês conseguiram um laudo para se 
tornarem um banco, o Banco XP, e que-
ríamos que você comentasse um pouco 
sobre isso.

Benchimol - Eu sei que parece ser estra-
nho, porque nós sempre lutamos com 

outros bancos e como é que vamos ser 
um banco agora? A gente sempre lutou 
contra os bancos porque eles só que-
rem vender a marca deles. Por exemplo, 
quando você vai investir em um banco 
ABC, o banco vende apenas os fundos 
ABC ou os títulos ABC. Então, você não 
tem um gerente alinhado para comprar 
aquilo que você realmente precisa. É 
com isso que nós lutamos contra. Só que 
como corretora de valores, não podía-
mos oferecer certas facilidades que um 
banco oferece como, porta salário, trans-
ferência, TED, crédito ... A gente quer 
montar uma relação de serviço completa 
a ponto de ter um cliente por inteiro na 
XP para ele conseguir cortar o cordão 
umbilical que ele tem com a conta con-
corrente de algum banco. E para tudo 
isso a gente precisa ser um banco. No 
entanto, isso não quer dizer que estamos 
mudando nossa vocação. A gente segue 
sendo uma empresa de investimentos, 
uma corretora. Se o cliente quiser usar 
as facilidades do banco, ele vai ter aqui 
dentro.

Markets - Voltando agora para o merca-
do de investimentos, você menciona que 
ele é muito concentrado no Brasil. Qual 
seria a estratégia da XP para continuar 
ganhando Market Share e desmistificar 
a imagem que carrega de ser um “banco 
de risco”, principalmente para pessoas 
mais velhas?

Benchimol- A nossa parceria com o Itaú 
vem justamente para inspirar credibi-
lidade. Se o maior banco do país aceita 
ser nosso acionista, é porque ele acredi-
ta no nosso modelo de negócio. É como 
uma assinatura que traz mais respeito e 
confiança. Se tratando de pessoas mais 
velhas, é preciso um tempo maior para 
que elas percebam que suas crenças não 
estão tão corretas assim. A gente tenta 
mitigar isso com a televisão e com o Lu-
ciano Hulk eventualmente, levando mais 
informações para as pessoas até que elas 
comecem a perceber que aquilo que to-
mam como verdade, não é tão verdade 
assim. Naturalmente, isso não é uma 
mudança de comportamento de cur-
to prazo, mas essa mudança está acon-
tecendo. É importante continuarmos 
mostramos que temos um serviço de 
qualidade e que agregamos valor. Quem 
oferece serviços melhores a preços com-
petitivos, no final ganha a batalha

Markets- A B3 informou no começo 
desse ano que o número de investido-

res na bolsa chegou à marca de 800 mil. 
Você já comentou que o brasileiro não 
gosta de tomar risco. Porque você acha 
que nós, brasileiros, não investimos na 
bolsa? Qual o principal empecilho já que 
não temos mais um CDI de 14%?

Benchimol- No final, o que cria a cultura 
de investimento em ações é você ter por 
um prazo razoavelmente longo uma po-
lítica de juros baixos, e não simplesmen-
te um ciclo de queda de juros de um ano 
que cria essa cultura. Porque? Porque as 
pessoas vão ter que ficar incomodadas, 
perceber que realmente o dinheiro já 
não rende como antes, começar a per-
ceber que as ações se valorizam. Então 
quando se tem um ciclo de crescimento 
de longo prazo, como de 2002 a 2010, 
quando a bolsa saiu de 7, 8 mil pontos 
e chegou a 70 mil pontos, cresceu 10 
vezes, ou seja, isso começa a criar uma 
cultura, porque tem um histórico de que 
deu certo. No entanto, no Brasil, nos úl-
timos anos, esse histórico acabou não 
acontecendo. As pessoas naturalmente 
começam a querer aquilo que se mostra 
vencedor. Enquanto não se tem isso de 
forma consolidada e condições macroe-
conômicas que te incitem isso, já que 
deixar no banco era bom e confortável, 
acaba-se não criando essa cultura. Nos 
EUA, de cada 100 pessoas, 50 investem 
em ações, porque lá tiveram vários ci-
clos de crescimento de longo prazo, essa 
cultura de empreendedorismo, de tomar 
risco, já está super consolidada. Aqui no 
Brasil, com as inflações elevadas, com os 
juros caros, assim por diante, isso acaba-
va ficando muito cíclico, por conta disso, 
não se esperava confiança no investi-
dor. Se isso mudar, se o Brasil conseguir 
manter o juros baixo por uma década, 
essa cultura é construída.

Markets- É evidente que os índices da 
Bolsa vem batendo recordes nos últimos 
anos, com toda euforia e expectativa do 
mercado, que é mais projetada pelo in-
vestidor institucional mas até certo pon-
to esse crescimento acaba impactando 
também as pessoas comuns, que às vezes 
não entendem muito bem como o inves-
timento funciona e acabam investindo 
em produtos que correm o risco de per-
der muito dinheiro. Como você entende 
o papel da XP nesse movimento de de-
mocratizar a cultura de investimento e 
realmente assessorar e agir no mercado 
como alguém que vai evitar esse tipo de 
distorção no preço dos ativos?.



Benchimol- Evitar distorção é difícil. Na 
verdade temos dois tipos de cliente: tem 
o cliente especulador, que quer tomar 
risco no curto prazo, quer fazer day-
-trade, quer especular, e temos o cliente 
investidor, o cliente buy and hold, quer 
escutar uma análise dizendo que o preço 
de um ativo está depreciado, ou está caro, 
então acabam sendo movimentos mais 
longos. Para esse, tem um time nosso de 
análise que gera informação e conteúdo 
o tempo inteiro. Para o especulador, te-
mos outro tipo de análise, com analis-
tas gráficos, que constroem opiniões de 
curto prazo, gerando conteúdo informa-
ções e por conta disso o cliente escuta o 
conteúdo e acaba tendo mais insumos 
que permitem a ele decidir melhor. Nos-
sa missão como corretora, na parte de 
equity, é gerar mais informação. Quanto 
mais informação o cliente tiver à dispo-
sição dele, maior a chance de tomar uma 
decisão mais apropriada.

Markets- Existe essa tendência, no Bra-
sil, de se criar “Shoppings centers fi-
nanceiros”. O que você pensa sobre esse 
mercado, no sentido de ter acirramento 
de competição, de pulverizar entre di-
versos players.

Benchimol - fizemos um acordo com o 
Itaú, há um ano e meio atrás, de 12 bi-
lhões de reais. mostramos uma constru-
ção de valor muito grande. As pessoas 
começam a perceber. Se a empresa fez 
tal acordo e a competição dela é contra 
os brancos, e ainda tem 95% do mercado 
concentrado neles é natural que surjam 
cada vez mais outros shoppings de in-
vestimentos. Então, esse mercado” está 
aquecido, e vai continuar aquecido. En-
quanto tiver oportunidade, vai ter em-

preendedor esperto, no bom sentido. Se 
tem uma brecha, o empresário vai tentar 
aproveitar essa brecha, que é tentar sur-
far essa onda de convencer o investidor 
a investir através dele. Então, natural-
mente a quantidade de competidores 
vai aumentar, porém a competição vai 
aumentar não contra as corretoras inde-
pendentes mas contra os bancos, porque 
é muito mais barato esse entrante tirar o 
dinheiro do banco do que tirar o dinhei-
ro de um cliente que investe com a gente 
– que tem taxa zero, tem serviço de qua-
lidade, tem uma boa experiência, e assim 
por diante. Então vejo sim a competição 
crescendo, mais players aparecendo, mas 
a competição aumentando basicamente 
nesses próximos anos contra os bancos.

Markets- A XP tem metas que são mui-
to agressivas, como o “plano do trilhão”. 
Como você mantém os funcionários 
motivados para atingir metas que são 
aparentemente impossíveis de bater e 
que vocês tem batido constantemente? 

Benchimol - Eu sempre conto a história 
do nosso comecinho. No começo era eu, 
meu sócio e mais dois estagiários. Aca-
bou que um estagiário se formou e foi 
trabalhar em um banco de investimen-
to, porque a gente não tinha dinheiro e 
não podia efetivar essa pessoa, então ele 
acabou saindo da empresa. Tinha uma 
estagiária que ia se formar seis meses de-
pois, também queria ser efetivada, mas a 
gente teve que convencê-lá entrar como 
sócia da empresa, porque não tínhamos 
outra opção. Entrar como sócia na época 
não era algo vantajoso, era um abacaxi. 
Então falamos “você vai entrar como 
nossa sócia, não vamos te efetivar, você 
vai ser empreendedora junto com a gen-

te, e nós vamos montar a maior corretora 
do Brasil”. Essa conversa eu tive com ela 
em 2002. E a gente virou a maior corre-
tora do Brasil em 2009. Eu fui jantar com 
ela e com meu sócio e falei “olha, a gen-
te entregou a promessa”. Então a nossa 
história é uma história impossível. Você 
sabe que não existem fatos impossíveis 
quando você vivencia algumas histórias 
que aparentemente eram impossíveis. Eu 
estar aqui com vocês era impossível. Se 
você pensar que eu comecei do zero, sem 
nada, sem dinheiro. Era impossível, mas 
eu estou aqui. Então depois que você ex-
perimenta esse gostinho, não tem nada 
mais gostoso que você colocar metas 
impossíveis e provar que elas são pos-
síveis. Isso vira um pouco sua essência, 
sua cultura. Então a gente coloca uma 
meta aqui pra fazer mais do mesmo não 
é nossa essência, principalmente porque 
enxergamos oportunidade. Tem oportu-
nidade hoje, não é uma meta impossível, 
é uma meta difícil, não impossível. Tem 
um caminho. Se daqui a dois anos, esses 
cinco trilhões e meio tendem a virar algo 
entre sete ou oito trilhões. Vão continuar 
existindo seis, sete trilhões investindo 
mal nos bancos. Você vai ter que tomar 
um pouco mais de risco, investir um 
pouco mais, se esforçar um pouco mais, 
mas existe um caminho. Então depois de 
um tempo a cultura da empresa vai mu-
dando. Então vamos cada vez mais mos-
trando um time homogêneo do ponto 
de vista de cultura, e cada vez mais esses 
malucos – no bom sentido – vão um pu-
xando o outro, e aí fica cada vez mais fá-
cil falar sobre coisas impossíveis. É assim 
que funciona.
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