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Editorial

 A vigésima segunda edição é dedicada a um momento crucial 

na história do Brasil. Após um período conturbado na política e 

economia nacional, trazemos nesta edição uma seção especial 

contendo textos a respeito dos principais candidatos à Presidência 

da República.

 Entrevistamos com exclusividade o CEO do Banco BTG, que 

partilhou conosco sua biografia e recomendações de carreira no 

mercado financeiro. 

 Em nome da Liga de Mercado Financeiro FEA USP, POLI Finance 

e Consultoria Júnior de Economia FGV desejamos a todos uma 

proveitosa leitura.

 

Equipe Markets St.

Essa revista é publicada somente para fins educacionais e sem 

propósito comercial.
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Open Banking: 
tecnologia e disrupção 
no sistema financeiro

 Depois da instauração da PSD2  (Second Payment 
Services Directive) na Europa, em que os bancos e insti-
tuições financeiras se viram pressionados a comparti-
lhar seus dados e abrir espaço para o desenvolvimento 
das fintechs e outros business de plataforma, iniciou-
se a chamada era do Open Banking.

 O desenvolvimento de APIs (Application Program-
ming Interfaces) utilizando arquiteturas mais simples e 
integráveis aumentou a chamada “permeabilidade” dos 
sistemas, isto é, facilitou a propagação dessas estrutu-
ras internamente nas Instituições Financeiras (IFs). 
As APIs podem ser entendidas enquanto um serviço 
que faz a interface entre duas pontas que, a priori, não 
se comunicam. Pode-se entendê-la, metaforicamente, 
como a tomada que intermedia um aparelho eletroele-
trônico e a rede elétrica – pontas distintas que não se 
comunicam diretamente, mas são conectadas pela API. 
O princípio é o de que sistemas são desenvolvidos das 
mais variadas formas possíveis, e como não havia tanta 
homogeneidade no passado, cada empresa criava suas 
soluções de forma personalizada, utilizando um deter-
minado tipo de arquitetura, de linguagem e hardware, 
o que dificultava a integração entre sistemas terceiri-
zados. Uma API é capaz de conectar dois sistemas sem 
que um precise, de fato, entender o funcionamento do 
outro, criando um enorme potencial de escalabilidade.

 A Comunidade Europeia, através da PSD2 instituiu 
que todos os bancos e IFs europeus deveriam abrir suas 
plataformas através de APIs, facilitando para que ter-
ceiros – desde que haja a autorização prévia dos clien-

tes – tenham acesso a esses dados e possam realizar 
pagamentos e estudos sobre as bases de dados.  

 Embora a regulação não tenha chegado formal-
mente ao Brasil, uma série de empresas já estão per-
meando seus sistemas e abrindo suas plataformas, o 
que pode ser notado pelo grande crescimento das Fin-
techs no país. Como no Brasil ainda existe uma grande 
concentração bancária, o aumento da competitividade 
tende gerar uma melhoria nos serviços prestados a fim 
de fidelizar os clientes, além de diversificar as plata-
formas: as duas partes têm a ganhar. A Economia de 
APIs, como já a estão classificando, além de ajudar na 
permeabilidade dos sistemas atua como nova fonte de 
receita para as IFs, sobretudo com um modelo de negó-
cios bastante diferente, o SaaS (Software as a Service), 
que torna dinâmica a monetização de um serviço de 
dados como esse, uma vez que a cobrança pode ser feita 
através do fluxo de dados ou pacotes de serviços. Insti-
tuições como o Banco do Brasil já possuem plataformas 
de desenvolvimento abertas vinculadas às suas bases 
de dados, de forma que terceiros podem implementar 
soluções em cima de um arquitetura já existente, e isso 
reduz o custo de Pesquisa e Desenvolvimento do Ban-
co. Lançaram, também, a Conta Azul, que foi a primei-
ra operação estruturada de Open Banking no Brasil.

 O Open Banking é uma realidade, mas a maioria 
das instituições mais tradicionais ainda se posiciona 
de forma conservadora por não conhecerem os efeitos 
que um produto veiculado por terceiros pode ter em 
suas marcas e, sobretudo, por possuírem receios sobre 
impactos de responsabilidade jurídica sobre as opera-
ções indiretas realizadas nas contas de seus clientes. 
Contudo, adotar uma plataforma aberta pode moder-
nizar essas instituições e aproximá-las de protenciais 
clientes da nova geração, visto que a portabilidade e as 
diferentes vertentes tecnológias (internet das coisas, 
computação social e computação mobile) são as prin-
cipais fontes de valorização das empresas nos últimos 
12 anos e cada vez mais fazem parte do cotidiano das 
pessoas. 

DOuglas micEna

Engenharia Civil
POli usP
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 Vivemos em um tempo em que 
grandes empresas de tecnologia 
criam inovações disruptivas que 
buscam aumentar a eficiência dos 
mercados em vários aspectos. A in-
corporação dessas tecnologias é tão 
rápida e volumosa que torna a socie-
dade dependente delas para realizar 
suas tarefas cotidianas.

 Pouco a pouco, as empresas se 
consolidam e passam a ser cruciais 
para a vida pessoal e profissional. A 
maioria dessas empresas possibili-
ta ganhos de eficiência sem cobrar 
de seus usuários por isso, atestan-
do para muitos o seu papel como 
empresa revolucionária. Mas isso 
é porque elas buscam absorver o 
maior número de pessoas para suas 
tecnologias, com o intuito de adqui-
rir o que será o ativo mais valioso 
para qualquer empresa do século 
XXI: a informação.

 Na corrida pela informação, a 
empresa que conseguir acumular a 
maior rede de dados e clientes terá 
uma vantagem competitiva em re-
lação às demais. Assistimos hoje a 
criação e a consolidação das grandes 
gigantes tecnológicas, que crescem 
em níveis assustadores devido a seu 
monopólio de informação. Seus va-
lores de mercado já são maiores que 
o PIB de muitos países, inclusive das 
economias avançadas.

 Chama atenção o acrônimo can-
didato a se tornar o mais popular: o 
GAFA (Google, Amazon, Facebook 
e Apple). A capitalização do GAFA 

é de mais de U$ 3 trilhões, proje-
tada para crescer mais no futuro. A 
existência das chamadas giantechs 
suscitam duas questões: quanto elas 
vão impactar no aspecto concor-
rencial e se elas terão a capacidade 
de adentrar no mercado financeiro. 
Aliás, destaca-se a possibilidade de-
las se transformarem não apenas 
em grandes instituições de meio de 
pagamento, mas também como in-
termediárias de crédito, operadoras 
de tesouraria e mercado de capitais.

 A situação parece estar longe de 
uma realidade próxima, mas não 
deveria ser avaliada dessa maneira. 
Como intermediárias de meio de 
pagamento, por exemplo, as em-
presas do GAFA já geraram diversos 
avanços. O Facebook e o Google já 
vêm fazendo várias tentativas para 
ganhar o setor, como o Pay by Mes-
senger e o Google Wallet, que não se 
popularizaram muito, mas chama-
ram a atenção do mercado. Quem 
não gostaria de enviar 10 reais para 
seu amigo instantaneamente aper-
tando um botão do WhatsApp? 
Muitos gostariam, ainda mais, se 
esses serviços fossem oferecidos de 
graça. Na China, com o aplicativo 
Alipay, as pessoas já vão aos restau-
rantes apenas com o celular, onde 
você vê o menu, faz o seu pedido e 
paga pelo smartphone. O futuro do 
papel moeda está incerto, cenário 
que inclina as pessoas a aderirem a 
um meio de pagamento facilitado.

        Já no mercado de crédito e de 
capitais, as giantechs também têm 

O mercado Financeiro e a Era 
do monopólio da informação

uma grande vantagem competi-
tiva. Corretoras de valores já uti-
lizam sistemas com alto poder de 
tratamento de dados para definir, 
por meio eletrônico, o perfil de ris-
co de um investidor, cruzando com 
análises técnicas para montar uma 
carteira. Muitos defendem que com 
as redes sociais e outras interações 
online de cada indivíduo, é possível 
chegar bem mais perto do perfil de 
risco pessoal do que pelas informa-
ções tradicionais dos bancos. A Fico, 
maior empresa americana de cre-
dit-scorer, afirmou que as palavras 
usadas, assim como as fotos publi-
cadas no Facebook ajudam a prever 
a probabilidade de pagamento de 
cada usuário.

 A indústria tecnológica insiste 
que ter acesso a mais dados sobre 
consumidores ajudará a criar pro-
dutos personalizados e dará maior 
acesso à população. Inclusive, esti-
ma-se que para os dois bilhões de 
pessoas sem uma conta bancária, a 
vinda das giantechs para o mercado 
financeiro pode ser um bom negó-
cio.

 Seguindo essa tendência, o Face-
book recentemente patenteou um 
sistema de risco de crédito. Usando 
uma citação do guru da administra-
ção Peter Decker: “A revolução da 
informação representa uma níti-
da transferência de poder de quem 
detém o capital para quem detém 
o conhecimento”. A citação é uma 
boa síntese do que deve enfrentar 
o mercado financeiro com as novas 

marcOs cOuBE

Economia
FGV
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tecnologias. Se já são membros de 
um mercado oligopolista, será que 
podem vir a monopolizar as futu-
ras áreas do mercado financeiro que 
adentrarem? Oligopólios trazem 
menor produtividade, então, até 
que ponto tecnologias avançadas 
aumentam a eficiência do setor, ao 
invés de centralizá-lo?

 Fintechs que surgem no mundo 
prometem crescer e se tornar novos 
players, tornando o mercado mais 
competitivo. Mas a facilidade que as 
giantechs terão de copiar seus pro-
dutos ou até comprá-los será muito 
grande. Com um poder de mercado 
potente, parece que o único obstá-
culo possível para essa previsão se 
encontra na regulamentação. Nesse 
cenário, nota-se que a expansão da 
influência das giantechs não é in-
terrompida com facilidade. Afinal, o 
surgimento de novos competidores 
e as mudanças no perfil de consu-
mo são rapidamente contornados. 
Exemplo disso é o caso da aquisição 
do Instagram e do Whatsapp pelo 
Facebook e a mais recente compra 
do GitHub pela Microsoft.  

 Por conta disso, em diversos 
países, mas sobretudo na União 
Europeia, discute-se a necessidade 
de criar mecanismos regulatórios 
mais incisivos. Alguns avanços já 
foram feitos em relação aos questio-
namentos acima. Países da UE, por 
exemplo, já se posicionam a favor de 

políticas fiscais mais rígidas e uni-
ficadas para as giantechs, visando 
mitigar fraudes e isenções fiscais. 
Para tanto, a criação de um sistema 
de taxação sobre a base digital das 
empresas é uma das alternativas 
propostas. Porém, os riscos de criar 
um sistema fiscal fragmentado, bem 
como a imensa dificuldade de pro-
mover um consenso, tornam as al-
ternativas inviáveis no momento.

 Contudo, algumas medidas com 
caráter regulatório já foram imple-
mentadas  a fim de proteger as in-
formações pessoais dos usuários. 
Recentemente, com os escândalos 
envolvendo o Facebook e a Cam-
bridge Analytica, foi criada uma lei 
que possibilita aos usuários a opção 
de “reter” as informações já coleta-
das pela plataforma.

 Mais adiante, ao adotar medi-
das regulatórias, surge uma dúvida: 
como evitar que esses mecanismos 
geram um fardo à sociedade maior 
que os custos gerados pelos oligopó-
lios?

 A respeito dessa questão, o an-
seio geral por intervenções regu-
latórias em mercados como esse, é 
baseado na crença generalizada de 
que os custos da regulamentação 
não incidem sobre os consumidores 
finais, mas apenas sobre os inter-
mediários. Todavia, na realidade, o 
consumidor final é quem paga. Par-

tindo da premissa de que existe um 
paradoxo entre a crença social e o 
real impacto dos custos de regula-
mentação, cabe questionar-se sobre 
as implicações de um mercado livre.

 Além disso, regulamentações es-
tão sujeitas aos jogos de interesse 
do governo. Em parte, pela iniciati-
va privada, que age em prol de seu 
próprio benefício. Portanto, apesar 
das motivações explícitas sobre a 
necessidade da regulamentação so-
bre as giantechs, é fundamental me-
dir a amplitude e os custos sociais 
antes de colocá-las em prática.

Dessa forma, as motivações para a 
regulamentação são multilaterais, 
porém, todas acarretam em desvios 
de eficiência. Contudo, é possível ter 
uma certeza: os custos à sociedade 
são imprescindíveis e, no caso das 
giantechs, uma regulação frouxa 
pode permitir práticas abusivas de 
mercado, assim como a disrupção 
de setores consolidados do mercado 
financeiro. As empresas do GAFA 
crescem exponencialmente em va-
lor e em influência. Se suas ações 
não forem monitoradas, podem fa-
zer com que setores virem menos 
eficientes e tornem-se oligopolistas. 
Tal cenário prejudica a competiti-
vidade do mercado como um todo.  
Portanto, cabe à nossa geração ava-
liar quando e quais ações devem ser 
tomadas pelas instituições e organi-
zações.
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 Em 8 de março os Estados Unidos impuseram ta-
rifas de 25% sobre a importação de aço e 10% sobre 
o alumínio de diversos países, incluindo a China. Para 
alguns especialistas, os EUA miraram a China, mas se 
deram conta de que poderiam provocar um embate glo-
bal generalizado ao disparar contra outros países, como 
Brasil, União Europeia, México e Canadá e acabaram 
retirando essas nações uma a uma da lista. Depois dis-
so, os EUA calibraram a mira e direcionaram suas ações 
contra a China, a grande explicação para isso é a ques-
tão do déficit comercial que os americanos têm com o 
país asiático, ou seja, a diferença do volume exportado 
entre os dois países, que chegou a US$ 375 bilhões em 
2017. A partir daí a guerra comercial começou a se for-
mar.

 Ainda em março, Trump vai a público e diz que irão 
impor tarifas de US$ 50 bilhões sobre 1.3 mil produtos 
chineses, alegando violação de propriedade intelectual. 
Logo em seguida, os chineses, em resposta, tarifaram 
25% sobre 128 produtos dos EUA, incluindo soja, car-
ne e produtos químicos. Nos meses seguintes ocorre-
ram diversas outras propostas de sobretaxar mais os 
produtos chineses, por parte dos americanos, e sobre-
taxar os produtos americanos, por parte dos chineses. 

 A China recorreu à Organização Mundial do Comér-
cio (OMC) contra as tarifas impostas pelos EUA, ale-
gando que tais medidas são protecionismo comercial e 
não segurança nacional, como dito pelos americanos, 
mas de nada adiantou e Trump seguiu em frente com 
seus planos. Assim, as tarifas começaram a ser efetiva-
mente praticadas e os resultados já podem ser vistos. O 
yuan caiu 8% em relação ao dólar desde abril e as ações 
chinesas caíram drasticamente desde o anúncio das ta-
xas. O momento da guerra comercial é mais inconve-
niente para a China, o governo empreendeu uma cam-
panha para controlar os níveis de endividamento nos 
últimos dois anos. Finalmente, isso começou a afetar, 
com o crescimento do crédito desacelerando acentua-
damente. Políticos poderiam optar por abandonar sua 
postura de aperto, a fim de neutralizar a turbulência 
comercial, mas isso pode apagar os ganhos da desala-
vancagem.

 Enquanto isso, os EUA podem estar perto do topo 
do seu ciclo de crescimento, com ganhos do corte de 
impostos do ano passado para dissipar. Louis Kuijs, da 

Oxford Economics, uma empresa de pesquisa, diz que 
a divergência em seus mercados de ações pode refletir 
o excesso de confiança nos Estados Unidos e uma eva-
poração da confiança na China. “Ambas as reações pa-
recem exageradas”, diz ele. Tanto que, em 2017, o go-
verno dos EUA emprestou cerca de 3,5% do PIB. Se as 
novas tarifas estivessem em vigor e sob a hipótese (ex-
trema) de que os mesmos bens tivessem sido importa-
dos apesar de custarem mais, teriam levantado apenas 
0,08% do PIB. Mesmo incluindo todas as importações 
chinesas, o número teria aumentado para apenas 0,7% 
do PIB. E isso é antes de considerar os efeitos depres-
sivos das tarifas sobre a demanda por importações e 
sobre o crescimento econômico.

 A conclusão disso é que a América pode vencer a 
guerra comercial (isto é, obter algumas concessões da 
China) a curto prazo porque sua posição de barganha é 
mais forte. A economia chinesa parece mais frágil hoje 
do que nos últimos 20 anos, enquanto a economia ame-
ricana é muito forte. O acesso à economia americana é 
mais importante para a China do que o acesso à econo-
mia chinesa é para a América. A China provavelmente 
não tem alternativa senão fazer algumas concessões 
aos EUA. Essas concessões provavelmente estão nos 
interesses de longo prazo da China, de qualquer forma.

 Para o Brasil, o resultado dessa guerra comercial no 
curto prazo é positivo, pois a soja é a principal mer-
cadoria brasileira exportada para a China, representa 
43% das exportações de 2017 e o Brasil também expor-
ta muito dos produtos taxados pelos EUA sobre os chi-
neses para os próprios americanos. Mas no longo prazo 
essas tensões podem desacelerar o crescimento global, 
prejudicando os mercados emergentes, tanto em ter-
mos de exportações, quanto em relação ao crescimento 
do investimento estrangeiro.A tensão entre EUA e Chi-
na tende a continuar, não há perspectivas de acordos 
de paz, principalmente por parte de Trump, que desde 
sua campanha presidencial dizia que a China era o ini-
migo a ser combatido para devolver emprego aos EUA. 
Espera-se que caso os americanos venham a conseguir 
as concessões por parte da China, eles cessem essa 
guerra, porque os riscos para a economia global de um 
ataque frontal à economia chinesa são incalculáveis.
Fonte: 

https://www.economist.com/finance-and-economics/2018/08/11/is-chi-

na-losing-the-trade-war-against-america

guerra comercial: 
Eua x china

ricarDO 
junquEira

Engenharia Civil
POli usP
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com o declínio de seu core business, Kroton 
busca novos rumos e compra somos Educação

HEnriquE aquinO

Engenharia Mecânica
POli usP

 Fundada em 1966 a partir do curso pré-vestibular 
Pitágoras, posteriormente Colégio Pitágoras, a Kroton 
Educacional é atualmente a maior empresa de educa-
ção privada do mundo, devendo boa parte de seu cres-
cimento passado a uma estratégia de M&A agressiva. 
Atua principalmente no setor de educação superior 
privada, onde possui um market share de 15% e cerca 
de 900 mil alunos.

 O setor de seu core business é altamente dependen-
te da regulamentação governamental e está em declí-
nio nos últimos anos. Para entendermos a dinâmica, 
devemos voltar ao início do FIES. 

 Programa de financiamento estudantil no qual o 
governo empresta dinheiro para estudantes pagarem 
mensalidades com o compromisso de devolução no fu-
turo, o FIES teve seu boom em 2011-12, após suces-
sivos relaxamentos nos requerimentos básicos para 
contrair o empréstimo. O governo estava usando o 
programa como ferramenta para alavancar o ensino su-
perior privado no Brasil, sem manter o controle sobre 
a concessão do benefício. No período de um ano, o nú-
mero de novos contratos saltou de pouco mais de 100 
mil para 378 mil. O auge foi o ano de 2014: o governo, 
sob o slogan de “Pátria Educadora”, liberou mais de 733 
mil novos contratos. Isso beneficiou enormemente as 
empresas do setor, que viram um sólido crescimento 
de seu faturamento, com um CAGR significativamente 
maior do que o incremento do número de alunos no 
período de  2011 a 2016. Isso se deve ao aumento do 
ticket médio, pois o FIES pagava às empresas o preço 
do mercado, em dia e sem riscos de inadimplência, per-
mitindo que o valor médio das mensalidades subisse 
sem risco de perder a base de alunos.

 A partir do final de 2014, ficou evidente a insusten-
tabilidade do programa; o governo voltou a endurecer 
as políticas para a concessão de empréstimos e as ma-
trículas caíram bastante no ano seguinte. O Ministério 
da Fazenda prevê que a União terá de arcar com cerca 
de 50% de inadimplência, assumindo R$ 77 bilhões em 
prejuízo até 2044. A revisão do programa gerou diver-
sos problemas para as empresas do setor, dentre eles a 
tendência a estagnação futura do número de alunos, o 
acirramento da concorrência no setor e a queda no tic-
ket médio, já que os alunos que pagam do próprio bol-
so são mais conscientes em relação a preço, negociam 

desconto e etc. Além disso, a queda no ticket médio 
também se relaciona à expansão do Ensino a Distância 
(EAD), que tem um valor de mensalidade muito infe-
rior ao curso presencial e que está se tornando cada vez 
mais expressivo para empresas do setor.  Na verdade, o 
EAD foi a maneira que o governo encontrou de manter 
o número elevado de alunos que haviam ingressado no 
Ensino Superior nos últimos anos sem o alto custo do 
FIES.

 Ademais, devemos considerar também que em 
2017 a Kroton tentou uma fusão com a Estácio, segun-
da maior player do setor. O resultado seria uma empre-
sa com 23,36% de market share e mais de 1,6 milhão 
de alunos. O CADE vetou a fusão por 5 votos a 1. Isso 
evidenciou que a Kroton havia atingido uma proporção 
que a impedia de fazer mais grandes M&As e crescer 
inorganicamente na área. Restaria à Kroton apenas a 
compra de instituições pequenas que não representa-
riam um crescimento relevante.  Sendo assim, a Kroton 
precisou buscar novas estratégias. Se voltou para o En-
sino Básico, com a criação da holding Saber e a recen-
te aquisição da Somos Educação (sujeita à aprovação 
do CADE), dona de marcas como Anglo, Red Balloon e 
Editora Saraiva. 

 O Ensino Básico possui diversas vantagens se com-
parado ao Ensino Superior: o mercado é cerca de 5x 
maior em número de alunos, há uma menor concorrên-
cia devido à falta de grandes players, um maior poder 
de precificação, além de um elevado custo de mudança 
com a fidelização das famílias, ambiente regulatório 
mais ameno e nenhuma dependência do FIES. Muito 
pulverizado, o setor não possui nenhuma rede com 
market share relevante – os 5 maiores players possuem 
apenas 5% de participação, portanto há muito espaço 
para consolidação através de M&As e a Kroton tem 
bastante caixa para crescer nesse segmento. Resta sa-
ber se esse movimento será suficiente para retomar o 
crescimento histórico da empresa e se irá salvá-la do 
declínio observado em seu core business nos últimos 
anos.

Fontes: 

https://www.fool.com/investing/2017/07/23/an-interesting-chart-about

-berkshire-hathaway.as px 

http://www.berkshirehathaway.com/letters/1995.html 

http://basehitinvesting.com/wp-content/uploads/2013/05/The-Security-I

-Like-Best.pdf 

http://basehitinvesting.com/buffett-thoughts-on-geico-in-1976/ 
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 Citado por Max Weber em “A Ética Protestante e 
o Espírito do Capitalismo”, Benjamin Franklin enun-
ciou: “Tempo é dinheiro.” Se estivesse no século XXI, 
Franklin provavelmente poderia usar esse conceito 
para questionar a otimização o uso de bens subutili-
zados. A inserção da comunicação via internet esta-
beleceu formas mais eficientes de aproximar consu-
midores de ofertantes de bens e serviços através da 
Sharing Economy. Essa dinâmica econômica é aplicável 
aos mais variados mercados: hospedagem, transporte 
(carros, bicicletas), entregas, informações de viagem, 
empréstimos e aplicações financeiras, difusão de músi-
ca, filmes e séries, sistemas de caronas, financiamento 
coletivo de projetos (crowdfunding), revenda de roupas 
e até mesmo cuidados com animais domésticos.

 Enquanto até o final do século XX era comum o 
consumo de bens físicos, como aparelhos de som, CDs, 
veículos, mídias de vídeo, a economia compartilhada 
põe em questão a necessidade de posse de um bem e 
favorece a relação peer-to-peer, mais acessível,  com 
uso de bens e serviços variados sob demanda. O preço 
de um CD de música é comparável a uma mensalidade 
de streaming de diversos álbuns musicais e o aluguel 
de um VHS ou DVD é comparável à mensalidade de 
streaming de uma grande variedade de filmes. Servi-
ços de música, podcasts e filmes estabeleceram uma 
nova ordem comercial de mídia. Como uma releitura 
contemporânea das relações comerciais de aluguel, a 
necessidade da posse de bens é relativizada de forma 
contundente. 

 As vantagens da economia compartilhada são bas-
tante notáveis. A utilização de quartos subutilizados 
nas casas viabiliza um turismo antes inacessível com a 
oferta restrita a hotéis e pousadas em muitos destinos 
turísticos. A expansão da oferta de transportes através 
do anúncio de assentos livres em veículos particulares 
proporciona um alívio à pressão inflacionária dos ser-
viços de ofertantes tradicionais, como companhias de 
ônibus privados e transporte público. O impacto am-
biental também é relevante: com a utilização de assen-
tos ociosos em transportes privados, menos carros são 
colocados em circulação e mais assentos ficam disponí-
veis nos transportes públicos, aliviando a oferta sobre-
carregada em grandes cidades como São Paulo. No mer-
cado de bens, a melhor alocação de itens subutilizados 

sharing Economy 
a Economia do séc. XXi

previne a produção excessiva de lixo, com bens que se-
riam possivelmente descartados e que, graças à econo-
mia compartilhada, passam a ser geradores de renda. A 
redução de custos é talvez a vantagem mais potente da 
sharing economy, incluindo uma fatia maior de merca-
do consumidor, com maior acessibilidade de serviços e 
otimização de recursos de materiais.

 A economia compartilhada tem potencial de cresci-
mento expressivo com a massificação de acesso à inter-
net, principalmente em países emergentes. A despeito 
do crescimento de 446%1 do número de domicílios com 
acesso à internet entre 2005 e 2015, 39%2 dos lares 
brasileiros não possuem nenhuma forma de acesso à 
rede de informações. A posterior consolidação das van-
tagens econômicas dessa nova dinâmica deve atrair 
novos ofertantes e consumidores progressivamente. 
Quanto mais utilizadas são as plataformas, mais dados 
de mercado são coletados - utilizando big data3  - com 
a possibilidade de dar orientações de preço aos ofer-
tantes, tal como faz o Airbnb, com o objetivo de alocar 
recursos da melhor forma. Segundo projeções da PWC, 
entre 2013 e 2025 a sharing economy de 5% em 2013 
deve passar a responder por 50% do mercado de bens 
de consumo e serviços.

 Há também pontos fracos: a interação entre as par-
tes é, a priori, desconhecida. Empresas de sharing eco-
nomy podem ter dificuldades de intermediar a relação 
entre consumidor e ofertante, de maneira que ambos 
podem causar danos à sua credibilidade. O modelo tam-
bém é fortemente dependente da internet e da confian-
ça que as empresas intermediadoras oferecem, sendo 
o feedback dos usuários de fundamental importância. 
A economia compartilhada também encontra possíveis 
ameaças. Atualmente parte da vantagem financeira da 
sharing economy ocorre em função da ausência de tri-
butação. Recentemente Guilherme Paulus, fundador 
da CVC, afirmou em entrevista4  que serviços como o da 
Airbnb são inovadores, porém considera concorrência 
desleal para o setor hoteleiro tradicional por ser isen-
to de tributação até o momento. Maior regulação fiscal 
sobre a sharing economy deve reduzir suas vantagens 
competitivas. Nesse sentido, a existência de lobbies das 
empresas tradicionais pode também representar um 

1 Fonte: <https://exame.abril.com.br/brasil/apesar-de-expansao-acesso-a
-internet-no-brasil-ainda-e-baixo/> Acesso em 21 de Setembro de 2018.

2 Fonte: <http://agenciabrasil.ebc.com.br/geral/noticia/2018-07/mais-de
-um-terco-dos-domicilios-brasileiros-nao-tem-acesso-internet> Acesso em 
21 de Setembro de 2018.

3 Segmento informatizado da estatística que utiliza a grande quantidade 
de dados coletados pelas empresas para auxiliar na tomada estratégica de 
decisões de negócios.

4 Entrevista concedida à IstoÉ Dinheiro em Setembro de 2017. Dispo-
nível em <https://www.youtube.com/watch?v=cfHSIeJOHII&index=1&lis-
t=PLYMC_W0y8F0dRFz0OkAYV-nTbdwtqNgYN> Acesso em 02 de setem-
bro de 2018.
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problema tanto na esfera legal quando cívica. Tempos 
atrás, taxistas chegoram a agredir fisicamente usuários 
de Uber e tem feito pressão junto a prefeituras para im-
por maior regulação contra seus concorrentes em cida-
des como Rio de Janeiro, São Paulo e Campinas.

 O modelo de economia compartilhada ainda é uma 
alternativa de renda extra e de barateamento de cus-
tos enquanto não for totalmente absorvido. Quando o 
mercado precificar bens e serviços incluindo a sharing 
economy, é provável que deixe de ser uma alternativa 
para driblar custos altos, justificando aumento de pre-
ços e tomando como imperativa a utilização dessa nova 
relação econômica. No plano imobiliário, a utilização 
de espaços de co-working e co-living abrem preceden-
tes que viabilizam e fomentam processos especulati-
vos, tornando a utilização compartilhada a única pos-
sibilidade viável para parcelas significativas do público 
consumidor.

 Ainda que haja algumas desvantagens, a nova rela-
ção econômica proporcionada pelo acesso à internet é 
mais eficiente uma vez que o acesso aos dados passa a 
estar na ponta dos dedos e não mais na distância percor-
rida pelos pés. Empresas que se valerem das tecnologias 
terão uma vantagem competitiva superior ao utilizar 
acesso pleno às informações de mercado, trazendo ainda 
ganhos para consumidores e ofertantes.

https://www.bcg.com/publications/2017/strategy-te-
chnology-digital-whats-next-for-sharing-economy.aspx

https://www.moneycrashers.com/sharing-economy/

https://www.virgin.com/entrepreneur/focus-unders-
tanding-sharing-economy

https://www.investopedia.com/terms/s/sharing-eco-
nomy.asp
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 Ainda se recuperando lentamente do período de re-
cessão, o Brasil apresentou apenas 1% de crescimento 
do PIB em 2017.  Ademais, após ter as expectativas de 
crescimento para 2018 frustradas no primeiro semes-
tre, o Banco Central atualizou, em junho, sua previsão 
de crescimento do PIB para este ano, com uma redução 
de 2,6% para 1,6%. O impacto da greve dos caminho-
neiros e as incertezas relacionadas às eleições de ou-
tubro são fatores que contribuíram fortemente para a 
indesejada calmaria na economia este ano.

 Entretanto, mesmo com o cenário econômico desa-
quecido, os grandes bancos privados atingiram lucros 
impressionantes. Entre 2014 e 2016, o Brasil obteve 
taxa de “crescimento” negativa de 7,7%. Ainda assim, 
com um bom histórico, Itaú Unibanco e Bradesco não 
tiveram ROE (Retorno sobre Patrimônio) abaixo que 
15,9% na recessão. Notável foi o resultado do 1º se-
mestre de 2018 do Itaú, que, mesmo com a taxa SELIC 
chegando ao mínimo histórico (6,5%) e analistas pre-
vendo redução no lucro, apresentou ROE de 20,1% e 
lucro líquido de 12,5 bilhões de reais. Os números de 
fato espantam, dado que o ROE da maioria dos bancos 
europeus não passou de 10%. 

 Tal resiliência dos bancos privados traz à tona al-
guns aspectos do funcionamento do setor. Afinal, como 
performar tão bem em meio a crise? As elevadas taxas 
de juros sobre empréstimos, com média de 20,5% a.a. 
para empresas e 45,8% a.a. para famílias, conseguem 
ser ainda menores que outros serviços financeiros, 
como taxas de crédito rotativo de cartões e de valores 
a descoberto que chegam a atingir 300% ao ano. Os 
argumentos utilizados pelos bancos para justificar os 
elevados spreads são o alto risco de inadimplência e a 
dificuldade de retomar o dinheiro na Justiça Brasileira. 
Mas a justificativa parece frágil, considerando que os 
spreads bancários praticados estão entre os maiores do 
mundo. Segundo o Banco Central, o Indicador de Cus-
to do Crédito (ICC) em 2017 foi de 22,25 pontos. Um 
estudo da Febraban (Federação Brasileira de Bancos) 
faz uma comparação do ICC entre 12 países, no qual o 
Brasil aparece em primeiro lugar, seguido pelo México, 
com 9,1 pontos.  

 No Brasil, as características mais acentuadas deste 
setor são a dominância de um restrito número de ban-

a rentabilidade mágica 
dos bancos brasileiros

cos, salientada tanto pela venda do HSBC ao Bradesco 
quanto do Citigroup ao Itaú, e o papel do Estado no for-
necimento e na regulamentação do crédito.  Tais pontos 
contribuem para os elevados retornos financeiros das 
instituições, já que conseguem mitigar riscos através 
da regulação do Estado e possuir elevado poder de bar-
ganha sobre os clientes devido à baixa competição. O 
diretor do Banco Central se contrapõe ao senso comum 
quando afirma que a concentração não é motivo do alto 
spread, já que países como Holanda, Canadá, Suécia e 
Austrália têm alta concentração e baixos spreads. Mas 
será que o fato de 86% dos empréstimos realizados e 
83% dos ativos bancários estarem nas mãos de 3 ban-
cos privados e 3 públicos – BNDES, Banco do Brasil e 
Caixa Econômica Federal – realmente não afeta o cená-
rio? Tal questionamento é bastante válido no contexto 
brasileiro

 Não só os grandes bancos privados tiveram o ROE 
em trajetória ascendente, as instituições financeiras 
no geral performaram bem. Estas tiveram sua renta-
bilidade aumentando de 10,35% em 2016 para 13,59% 
em 2017, número muito acima da média dos demais 
setores da economia, que foi de 6,6% no último ano.  
Os bancos estão se tornando complexos ao oferecer 
não só crédito, mas também ao atuar como tesouraria, 
expandir em plataformas digitais e oferecer produtos e 
serviços diferenciados, ampliando as fontes de receita.  
A diferença causada por essas transformações é clara 
numericamente, visto que os bancos complexos tive-
ram rentabilidade de 15,1% em 2017 e as instituições 
que operam apenas crédito obtiveram 8,5% no mesmo 
período. Por fim, outro motivo que colabora para a alta 
rentabilidade é o esforço incessante das instituições na 
elevação da eficiência das operações ao apostar em di-
versas tecnologias e no corte de despesas.

https://www.correiobraziliense.com.br/app/noticia/
economia/2018/06/18/internas_economia,689107/
lucro-dos-bancos-cresce-em-2018-apesar-da-crise.sht-
ml

h t t p s : / / w w w . e c o n o m i s t . c o m / t h e - a m e r i -
cas/2018/08/02/brazils-banks-profitable-whatever-
the-economic-weather

sOPHia PawlasKi cunHa
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ESPECIAL: 
PRESIDENCIÁVEIS

Em meio a um dos pleitos mais aguardados da história recente do Brasil, 
Markets St. traz uma coletânea de textos traçando o perfil dos candida-
tos e candidatas mais bem posicionados nas pesquisas.

Todos os textos aqui apresentados serão também disponibilizados em 
nosso site, acessível através do link: < https://www.ligafeausp.com/>

Na edição impressa colocamos os textos referentes aos candidatos Geral-
do Alckmin, Jair Bolsonaro, Ciro Gomes e Marina Silva. Por motivos de 
limitação de cota de textos por faculdades, colocamos o texto referente 
ao candidato Fernando Haddad em nosso site.

A redação da Markets St. deseja a todos e todas uma excelente leitura.
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gEralDO alcKmin

 Amplamente conhecido no esta-
do de São Paulo, Geraldo José Ro-
drigues Alckmin Filho é, sem dúvi-
das, um candidato que não pode ser 
deixado de lado ao se considerar a 
corrida presidencial de 2018, prin-
cipalmente após o Centrão - como é 
popularmente conhecida a coligação 
entre PP, PR, PRB, DEM e Solidarie-
dade - declarar apoio à sua campa-
nha para presidente.

 Nascido em 7 de Novembro de 
1952, em Pindamonhangaba, Alck-
min começou sua carreira cedo, 
sendo eleito vereador em sua cida-
de natal, pelo MDB, com apenas 20 
anos de idade. Anos depois, se jun-
tou a um grupo de dissidentes do 
partido, descontentes com o rumo 
que o mesmo, à época denomina-
do PMDB, tinha tomado quanto à 
elaboração da Constituição Cidadã. 
Dentre os dissidentes estavam no-
mes como José Serra, Bresser Pe-
reira, Fernando Henrique Cardoso e 
Mário Covas, e foi fundado, assim, o 
PSDB, partido que foi inspirado no 
modelo de social-democracia euro-
peia da época. Como consequência 
de tais acontecimentos, Geraldo aca-
bou se tornando vice-governador de 
Mário Covas, tendo posteriormente 
participado da corrida presidencial 
de 2006, quando foi derrotado por 
Lula, do Partido dos Trabalhadores. 
Quatro anos depois, ganhou a elei-
ção estadual e se tornou governador 
do estado de São Paulo, cargo que 
ocupou de 2010 a 2018, quando se 
afastou para concorrer à presidência 

novamente, em meio ao mais turbu-
lento cenário eleitoral desde 1989.

 Isso posto, é necessário também 
conhecer suas propostas e sua equi-
pe econômica a fim de entendermos 
melhor qual será sua dinâmica de 
governo, se eleito. Começando pela 
sua equipe econômica, destaca-se 
de imediato o grande nome de sua 
equipe, Pérsio Arida, renomado eco-
nomista, que tem reconhecimento 
tanto pelo setor público – tendo 
sido um dos idealizadores do Pla-
no Real e presidente do BNDES, em 
1995 – quanto pelo setor privado 
– sendo um dos co-fundadores do 
banco BTG.

 Destaca-se dentre as propostas 
de Arida para o planejamento de 
governo de Alckmin uma série de 
medidas liberais, as quais são bem 
quistas pelo mercado, como a refor-
ma da previdência, que urge devido 
ao alto gasto, tanto público quanto 
privado, para manter tais benefícios 
da forma como estão, e também a 
reforma trabalhista, já aprovada e 
que teve sua possibilidade de revo-
gação negada pelo candidato para 
seu potencial mandato como presi-
dente, sendo essa reforma apoiada 
pela iniciativa privada sob a ótica de 
que, ao longo do tempo, tal estatuto 
perdeu a validade devido à mudança 
na dinâmica do trabalho - o que faz 
sentido, afinal a CLT foi criada em 
1949.

O “laissez-faire” dos reguladores

VictOr canHaDa

Administração
FEa-usP

 Outro aspecto relevante da 
candidatura é o aceno positivo de 
Alckmin para propostas relaciona-
das a uma maior independência de 
agentes reguladores, o que indica 
um menor engessamento dessas 
agências pela menor dependência 
delas em relação ao poder legislati-
vo, situação que, muitas vezes, gera 
uma burocracia exacerbada para a 
alteração de leis e regras, não acom-
panhando a dinamicidade do merca-
do e tornando-o, por consequência, 
menos eficiente do que poderia ser. 
Tal aspecto faz com que a entrada 
de novas empresas - tanto nacionais 
quanto transnacionais - em deter-
minados mercados seja facilitada, o 
que acaba por trazer investimentos 
para setores pouco eficientes da eco-
nomia brasileira.

A revoada dos tucanos?

 Podemos observar que o plano 
de Alckmin para a maior economia 
da América Latina é muito mais vol-
tado para um caráter de abertura 
econômica, tendo como justificativa 
o fato de que essas medidas levarão 
de volta o crescimento econômico 
ao patamar de 5%. Resta saber se 
o PSDB, com suas alianças e estan-
do em meio a um cenário cada vez 
mais incerto - principalmente com a 
entrada de Haddad no páreo, e com 
a disputa dos tucanos contra Bol-
sonaro por uma base eleitoral com 
muito em comum - conseguirá reco-
locar o PSDB no Palácio da Alvorada 
após 16 anos de ausência.
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 Com o aumento exponencial de 
sua popularidade nos últimos dois 
anos, Jair Bolsonaro é hoje o prin-
cipal representante da ala conser-
vadora do país. Ex-militar e atual-
mente deputado federal pelo Rio 
de Janeiro, Bolsonaro está no con-
gresso há mais de 27 anos, concen-
trando seus projetos na área da se-
gurança. Já acerca de temas sociais, 
o deputado é reconhecido por levan-
tar polêmicas; no campo econômico, 
contradições. 

 Se no passado tomou posições 
contra o Plano Real e contra a inde-
pendência do Banco Central – afir-
mando que este “decide a taxa de 
juros de acordo com os interesses 
dos colegas do mercado financeiro”, 
devendo, portanto, ser direciona-
do por escolhas políticas – hoje o 
candidato do Partido Social Liberal 
(PSL) se diz um árduo defensor do 
liberalismo econômico. Paulo Gue-
des, “Chicago Boy” e co-fundador do 
antigo banco Pactual, é o economis-
ta por trás de seu plano econômico, 
conhecido por suas posições libe-
ralizantes: defende privatizações, 
manutenção e continuidade das 
reformas, e denuncia a persistência 
da “ineficaz social-democracia brasi-
leira”. Ainda assim, em janeiro deste 
mesmo ano, Bolsonaro voltou a dar 
sinais de divergência do caminho 
que vinha e ainda vem tomando, di-
zendo que a reforma da previdência 
proposta por Meirelles levaria à “mi-
séria dos aposentados por exigência 
do mercado financeiro”.

A desconfiança trazida por tais con-
tradições levam o mercado a preci-
ficar sua candidatura de diferentes 
formas. Alguns vêem sua confiança 
depositada no plano de Paulo Gue-
des como prova de legitimidade. 
Outros destacam a incoerência e 
reveses de suas opiniões acerca dos 
temas econômicos – assim como sua 
instabilidade temperamental, a qual 
poderia significar o fim da parceria 
com o liberal.  

Em relação às propostas apresenta-
das pela dupla, tem-se evidenciado 
a força do economista em seu pla-
no de governo. O que mais chama a 
atenção no plano são as dualidades 
presentes nas políticas propostas, 
nas quais muitas vezes detona-se o 
liberalismo de Guedes junto ao pas-
sado estatista “obscuro” de Bolsona-
ro. Entre a onda de privatizações e o 
enxugamento do Estado, destacam-
se as principais reformas apresenta-
das.

Reformas necessárias, refor-
mas imediatas: evidentemente, a 
reforma da previdência e fiscal não 
ficaram de fora do plano. Enquanto 
para esta é sugerida simplesmente 
a “unificação e simplificação de im-
postos”, sem especificações, para 
aquela é sugerida uma proposta ino-
vadora: o trabalhador recém apo-
sentado tem a opção de seguir com 
o modelo de repartição ou o modelo 
individual de capitalização – com o 
benefício de redução de encargos 
–, com a constituição de um fun-

do para o modelo de repartição. A 
questão da reforma proposta é se tal 
incentivo proporcionará a transição 
necessária para a estabilidade ma-
croeconômica de longo prazo. 

As escolhas não param por aí…

 Por parte da reforma trabalhista, 
tem-se mais inovações – e escolhas 
por parte do trabalhador. Não indo 
nem para lá, nem para cá, tal políti-
ca pode vir a gerar descontentamen-
to de ambos os lados: a proposta é 
que existam duas carteiras de traba-
lho, a azul, em que é mantida a legis-
lação atual, e a verde e amarela, na 
qual prevalece o contrato individual 
entre empregador e empregado. 

Bolsa família que nada:

 A mais surpreendente entre as 
políticas anunciadas, cuja assinatu-
ra de Paulo Guedes – assim como de 
Friedman – está assinada embaixo, 
é nada menos que a Renda Míni-
ma Universal. A ideia foi retomada 
com força internacionalmente nos 
últimos anos com a Finlândia crian-
do programas de testes, além de já 
ser disseminada no país por um de 
seus maiores entusiastas: Eduardo 
Suplicy. A política consiste no rece-
bimento de uma quantia (segundo 
o candidato, maior que a do Bolsa 
Família) por todas as famílias brasi-
leiras, uma ideia do liberalismo neo-
clássico que tem por base os incenti-
vos em gastos, trabalho e tomada de 
riscos.

gustaVO trucHartE
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 Nascido em 1957 na cidade pau-
lista de Pindamonhangaba, Ciro 
Ferreira Gomes é o típico político de 
profissão. Tendo trocado 7 vezes de 
partido (atualmente está no PDT), 
esteve presente em diferentes esfe-
ras de governo, com destaque para 
o governo do Ceará e para a breve 
passagem como Ministro da Fazen-
da nos anos 90, na qual ficou conhe-
cido por suas atitudes polêmicas.

 Concorreu, sem sucesso, a duas 
eleições presidenciais: 1998 e 2002. 
Nessas disputas, assim como no pe-
ríodo como Ministro da Fazenda, já 
apresentava retórica notavelmente 
desenvolvimentista, se opondo ao 
mercado financeiro e criticando os 
juros altos, a política de valorização 
cambial do governo do PSDB e os 
programas de privatização de esta-
tais.

 Em 2018 Ciro Gomes não trai 
seu histórico de defesa da atuação 
extensiva do Estado na economia, 
mas tenta desvencilhar sua imagem 
das políticas da Nova Matriz Econô-
mica. Como velhos hábitos nunca 
morrem, sempre presentes em seu 
discurso estão a atitude combativa 
e a fala hiperbólica, que o colocam 
firmemente contra a maioria das 
medidas tomadas pelo governo de 
Michel Temer. Em entrevistas, já 
alegou que, caso eleito, reverteria a 
reforma trabalhista e a PEC do teto 
de gastos. Ciro, contudo, se mostra 
preocupado com o atual estado das 
despesas públicas e promete acabar 
com o déficit fiscal do Estado.

 Para coordenar as propostas eco-
nômicas de sua campanha, Ciro con-
ta com o economista Nelson Mar-
coni, da Fundação Getúlio Vargas 
(FGV-SP), e Mauro Benevides Filho, 
ex-secretário da Fazenda do Ceará. 

Ambos também defendem tradi-
cionais posições desenvolvimentis-
tas, mas apresentam suas ideias de 
modo mais conciliatório e nuançado 
do que o presidenciável, chegando 
às vezes até a contradizê-lo.

E Dá BILHãO?

 O plano de Ciro para ajustar as 
contas do governo no curto prazo 
envolve reduções nas desonerações 
e revisão de todas as despesas do 
governo. Seu economista, Mauro 
Benevides, já acenou para a propos-
ta de restituir temporariamente a 
CPMF e aprovar uma reforma tri-
butária progressiva. A reforma es-
tenderia impostos sobre heranças e 
doações, lucros e dividendos e bus-
caria diminuir o nível de pejotiza-
ção da economia. Esses aumentos, 
contudo, seriam compensados com 
reduções nos impostos sobre consu-
mo. 

 Ainda se questiona se a suposta 
preocupação do presidenciável com 
o déficit fiscal seria compatível com 
sua proposta de retomar todas as 
licenças concedidas para exploração 
do pré-sal, atitude que, se feita de 
forma transparente, poderia gerar 
um custo na casa dos bilhões para 
os cofres públicos.

 MANTER AS REFORMAS DO 
TEMER?

 A despeito da promessa de Ciro 
de acabar com a reforma trabalhis-
ta e “rasgar” a PEC 241, seus eco-
nomistas  não se mostram plena-
mente contrários às duas reformas. 
Benevides defende que, no caso da 
primeira, retirados alguns aspectos 
que o desagradam, como o status 
de mulheres gestantes, ela pode ser 
reaproveitada – alegando inclusive 

que o próprio Ciro Gomes tem a per-
cepção de que as relações de trabalho 
atuais necessitam de uma legislação 
modernizada. Defende também que 
seja modelado um novo teto de gas-
tos, que não inclua as despesas com 
saúde e educação, mas apenas com 
custeio e pessoal.

 Mesmo tendo negado várias ve-
zes no passado, agora Ciro Gomes 
concorda que há um déficit na pre-
vidência, que ele alega estar na casa 
dos 25,3 bilhões de reais. É contrá-
rio, contudo, à proposta atual de re-
forma, defendida pelos governistas. 
No lugar, ele propõe a substituição 
do sistema de repartição pelo de ca-
pitalização da previdência, apesar 
de ainda não ter deixado comple-
tamente claro como seria feita essa 
custosa transição.

 SPC, POLíTICA INDUSTRIAL E 
PRIVATIzAçõES:

 Mais recentemente, Ciro Gomes 
aderiu à proposta de tirar 63 mi-
lhões de brasileiros do cadastro de 
inadimplentes, o SPC. A ideia de re-
financiamento das dívidas por meio 
de linhas de crédito de bancos públi-
cos utilizaria aproximadamente 60 
bilhões de reais. 

 Por fim, o candidato mantém a 
preocupação histórica com a política 
industrial, prometendo atingir uma 
taxa de câmbio dita competitiva 
para a indústria e utilizar recursos 
do BNDES para desenvolver o setor. 
Seus economistas  já defenderam a 
privatização de algumas empresas 
estatais, excetuando as empresas 
“estratégicas”, como a Eletrobras e 
a Petrobras, que deveriam permane-
cer estatizadas.
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Nascido em 1957 na cidade paulista 
de Pindamonhangaba, Ciro Ferreira 
Gomes é o típico político de profis-
são. Tendo trocado 7 vezes de par-
tido (atualmente está no PDT), es-
teve presente em diferentes esferas 
de governo, com destaque para o go-
verno do Ceará e para a breve passa-
gem como Ministro da Fazenda nos 
anos 90, na qual ficou conhecido 
por suas atitudes polêmicas.

Concorreu, sem sucesso, a duas 
eleições presidenciais: 1998 e 2002. 
Nessas disputas, assim como no pe-
ríodo como Ministro da Fazenda, já 
apresentava retórica notavelmente 
desenvolvimentista, se opondo ao 
mercado financeiro e criticando os 
juros altos, a política de valorização 
cambial do governo do PSDB e os 
programas de privatização de esta-
tais.

Em 2018 Ciro Gomes não trai seu 
histórico de defesa da atuação ex-
tensiva do Estado na economia, 
mas tenta desvencilhar sua imagem 
das políticas da Nova Matriz Econô-
mica. Como velhos hábitos nunca 
morrem, sempre presentes em seu 
discurso estão a atitude combativa 
e a fala hiperbólica, que o colocam 
firmemente contra a maioria das 
medidas tomadas pelo governo de 
Michel Temer. Em entrevistas, já 
alegou que, caso eleito, reverteria a 
reforma trabalhista e a PEC do teto 
de gastos. Ciro, contudo, se mostra 
preocupado com o atual estado das 
despesas públicas e promete acabar 
com o déficit fiscal do Estado.

Para coordenar as propostas econô-
micas de sua campanha, Ciro conta 
com o economista Nelson Marconi, 
da Fundação Getúlio Vargas (FG-
V-SP), e Mauro Benevides Filho, 
ex-secretário da Fazenda do Ceará. 

Ambos também defendem tradi-
cionais posições desenvolvimentis-
tas, mas apresentam suas ideias de 
modo mais conciliatório e nuançado 
do que o presidenciável, chegando 
às vezes até a contradizê-lo.

 E DÁ BILHÃO?

O plano de Ciro para ajustar as 
contas do governo no curto prazo 
envolve reduções nas desonerações 
e revisão de todas as despesas do 
governo. Seu economista, Mauro 
Benevides, já acenou para a propos-
ta de restituir temporariamente a 
CPMF e aprovar uma reforma tri-
butária progressiva. A reforma es-
tenderia impostos sobre heranças e 
doações, sobre lucros e dividendos 
e buscaria diminuir o nível de pejo-
tização da economia. Esses aumen-
tos, contudo, seriam compensados 
com reduções nos impostos sobre 
consumo. 

Ainda se questiona se a suposta 
preocupação do presidenciável com 
o déficit fiscal seria compatível com 
algumas de suas propostas, como a  
de retomar todas as licenças con-
cedidas para exploração do pré-sal, 
atitude que, se feita de forma trans-
parente, poderia gerar um custo na 
casa dos bilhões para os cofres pú-
blicos.

 MANTER AS REFORMAS DO 
TEMER?

A despeito da promessa de Ciro de 
acabar com a reforma trabalhista e 
“rasgar” a PEC 241, seus economis-
tas  não se mostram plenamente 
contrários às duas reformas. Be-
nevides defende que, no caso da 
primeira, retirados alguns aspectos 
que o desagradam, como o status 
de mulheres gestantes, ela pode 
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ser reaproveitada – alegando que o 
próprio Ciro Gomes tem a percep-
ção de que as relações de trabalho 
atuais necessitam de uma legislação 
modernizada. Defende também que 
seja modelado um novo teto de gas-
tos, que não inclua as despesas com 
saúde e educação, mas apenas com 
custeio e pessoal.

Mesmo tendo negado várias vezes 
no passado, agora Ciro Gomes con-
corda que há um déficit na previ-
dência, que ele alega estar na casa 
dos 25,3 bilhões de reais. É contrá-
rio, contudo, à proposta atual de re-
forma, defendida pelos governistas. 
No lugar, ele propõe a substituição 
do sistema de repartição pelo de ca-
pitalização da previdência, apesar 
de ainda não ter deixado comple-
tamente claro como seria feita essa 
custosa transição.

 SPC, POLÍTICA INDUSTRIAL E 
PRIVATIZAÇÕES:

Mais recentemente, Ciro Gomes 
aderiu à proposta de tirar 63 mi-
lhões de brasileiros do cadastro de 
inadimplentes, o SPC. A ideia de re-
financiamento das dívidas por meio 
de linhas de crédito de bancos pú-
blicos utilizaria aproximadamente 
60 bilhões de reais. 

Por fim, o candidato mantém a preo-
cupação histórica com a política in-
dustrial, prometendo atingir uma 
taxa de câmbio dita competitiva 
para a indústria e utilizar recursos 
do BNDES para desenvolver o setor. 
Seus economistas  já defenderam a 
privatização de algumas empresas 
estatais, excetuando as empresas 
“estratégicas”, como a Eletrobras e a 
Petrobras, que deveriam permane-
cer estatizadas.
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 Conforme o ano eleitoral avança, 
o nome de Marina Silva toma conta 
do noticiário político e do cotidia-
no do brasileiro. Ex-senadora pelo 
Acre e ministra do meio ambiente 
no governo Lula, Marina é a princi-
pal representante do ambientalismo 
no Brasil. No entanto, apesar de ter 
posicionamento bem definido acer-
ca das questões ambientais e dos 
direitos das mulheres, o pragmatis-
mo marca sua carreira política, sen-
do o apoio à candidatura de Aécio 
Neves, PSDB, em 2014, o exemplo 
mais emblemático. Agora, como 
presidente do seu próprio partido, 
Rede Sustentabilidade, Marina Silva 
disputa sua terceira eleição, mesmo 
havendo dúvidas relacionadas ao 
seu capital político e a sua capacida-
de para dar andamento às reformas 
econômicas de que o Brasil necessi-
ta. 

 Com relação a sua equipe eco-
nômica, a ex-senadora volta a ter 
o economista Eduardo Giannetti 
como principal consultor. Eduardo 
elaborou os dois primeiros planos 
de governo da candidata e demons-
tra-se como um economista com 
tendências ao liberalismo econômi-
co, mas sem apresentar uma defesa 
incisiva. Se for para classificar Gian-
netti no espectro político, provavel-
mente, seria o centro. Certamente, 
a posição mais adequada para Mari-
na. 

 É a partir dessa análise que o 

mercado financeiro brasileiro e 
mundial enxerga a chapa da Rede. 
Para o mercado, a candidatura de 
Marina Silva não representa o cami-
nho ideal para a solução do déficit 
fiscal e do rombo da previdência, 
mas simum percurso um pouco mais 
estável e atrativo para o investimen-
to externo, principalmente, ao se 
comparar com outros candidatos, 
como Ciro Gomes e Jair Bolsonaro. 
Dos males, o menor. 

 Entretanto, apesar dessa visão 
mais otimista sobre a ex-ministra, 
ela não está a salvo de ressalvas e 
incertezas do mercado. A candidata 
defende a autonomia para o Banco 
Central, mas, ao mesmo tempo, pro-
põe uma “independência institucio-
nalizada”- seja lá o que isso for. 

As ressalvas continuam…

 Marina também já declarou que, 
caso eleita, irá modificar a Reforma 
Trabalhista, afirmando que o “acor-
dado não pode prevalecer sobre o 
legislado”, alterando assim o ponto 
mais favorável ao mercado da refor-
ma. Soma-se a esse cenário o posi-
cionamento contrário ao Teto de 
Gastos, o qual a candidatachama de 
“inexequível”. Tal postura corrobora 
para o surgimento de dúvidas rela-
cionadas à disposição da candidata 
para reequilibrar as contas públicas 
e ao seu compromisso fiscal. 

Reforma da Previdência

 No que se refere à Reforma da 
Previdência, a candidata posicio-
na-se favoravelmente ao tema. Em 
diversas ocasiões, ela reconheceu a 
necessidade da reforma e reafirmou 
sua importância para a saúde do 
governo, alinhando, nesse aspecto, 
suas propostas com a expectativa 
do mercado. Marina propõe a uni-
ficação das regras da previdência, 
tanto para o funcionalismo público, 
quanto para o setor privado. Além 
disso, sua equipe planeja a alteração 
do modelo para um sistema misto 
de contribuição e capitalização, di-
minuindo o peso da seguridade so-
cial nas contas públicas.

Cenário pouco favorável...

 Apesar da tentativa da candidata 
de implementar a responsabilidade 
fiscal, outros pontos tornam o seu 
futuro no Palácio da Alvorada mais 
distante. A pouca expressivida-
de  política do seu partido e a ima-
gem estereotipada de sempre ficar 
“em cima do muro”, ratificam seu 
desempenho pouco animador nas 
pesquisas eleitorais. Pode-se dizer 
que a candidatura de Marina Silva 
resume-se à palavra que marcou 
sua carreira política: Pragmatismo. 
Ou seja, mais uma candidatura de 
centro, representante da “velha po-
lítica”, sem apelo popular, que tenta 
convencer, ao mesmo tempo, o elei-
tor da esquerda e da direita. Mais 
uma vez, Brasília está distante do 
Brasil. 
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Confira no site da Markets St. 
o perfil do candidato FERNANDO 
HADDAD, por Isabel Saffioti
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Markets - Sallouti, poderia nos 
contar um pouco de sua his-
tória? Especificamente, sobre 
como surgiu o interesse pelo 
mercado financeiro e também 
como foi sua trajetória no BTG 
desde 1994.

Sallouti - Eu fiz minha graduação 
em Wharton, universidade da Pen-
silvânia, porque já tinha o interes-
se por números desde adolescente. 
Meu pai era dono de uma produto-
ra de cinema e, quando ia trabalhar 
com ele nas férias, sempre preferia 
a área de finanças. Assim, passei a 
acreditar que meu negócio eram os 
números. 

Quando cheguei a Wharton, tinha 
interesse de estudar economia, 
empreendedorismo e marketing, 
porém não sabia em qual área exa-
tamente. No decorrer do tempo, 
descobri que gostava de finanças. 
Em 1992, participei de um summer-
job - estágio de verão - no Pactual, 
onde tive o primeiro contato com 
o mercado financeiro e aquilo aca-
bou me fascinando. Naquela época, 
a moda era ir para as empresas de 
consultoria, mas, depois de ter fei-
to um estágio na área de trading, 
identifiquei-me com a velocidade e 
o dinamismo e, naquele momento, 
tive a certeza de que gostaria de tra-
balhar com isso. 

Quando me formei em 1994, deci-
divir para o Pactual. Naquela épo-
ca, o Banco era bem menor, ainda 
estava crescendo em São Paulo. Eu 
sou da época que tinha que chegar 
cedo, destrancar a porta, ligar a luz. 

marKEts st. EntrEVista
rOBErtO sallOuti

CEO do BTG Pactual, 
em São Paulo

Comecei fazendo toda a parte de 
apoio: era bater boleta, fazer ativi-
dades gerenciais e de controle. Fui 
evoluindo para uma carreira típica 
no Banco, comecei sendoback office 
da mesa, virei um assistente, tra-
derjunior e depois trader sênior na 
área de renda fixa. 

Em 1997, o Pactual comprou o ban-
co Sistema em uma tentativa de 
fazer operações de varejo e fui con-
vocado para ser o tesoureiro desse 
banco, o que, para mim, foi uma 
experiência fantástica. Tive que 
aprender a lidar com a precificação 
para a área comercial, a gerenciar 
todasas posições e também sobre 
gestão.No final de 1998, percebe-
mos que deveríamos nos concentrar 
em ser um banco de investimento; 
o banco, nesse contexto, foi absor-
vido pelo Pactual e eu, então, acabei 
retornando.

 Em 1998, o Pactual estava passan-
do por um momento interessante: 
tinha um grupo de sócios que esta-
va saindo para montar a JGP e nos-
sa geração que queria montar um 
fullserviceinvestmentbank. Então, 
como tiveram muitos sócios sênio-
res que saíram na época, a minha 
geração ganhou uns 10 a 15 anos 
de atalho na carreira.Fomos promo-
vidos por necessidade e issoacabou 
sendo uma oportunidade única, 
que mostra bem a cultura do Banco.
Mesmo que precisássemos amadu-
recer, nos foi dada a oportunida-
de. Virei sócio assumindo a área de 
renda fixa local com o James, onde 
fiquei até 2003. Como havia ocor-
rido um deslocamento do mercado 

devido ao estouro do Nasdaq e a cri-
se dos balanços (Enron, Worldcom), 
decidimos expandir a área de renda 
fixa internacional. Fui trabalhar na 
expansão e assumi a área, onde fi-
quei até 2006, quando o banco foi 
vendido para o UBS. 

Fui para o UBS Pactual de 2006 até 
2008 como chefe para mercados 
emergentes de renda fixa. Tive uma 
experiência fantástica, desenvolvi 
uma visão global do negócio e fui 
responsável tanto pela América La-
tina como pela Europa e pelos paí-
ses emergentes da ásia. Considero 
a oportunidade realmente fantásti-
ca, pois aprendi o que era um banco 
mais globalizado. 

Em 2008, quando saímos do UBS 
para montar o BTG, minha carreira 
mudou. Ficamos com seis funcio-
nários em uma sala e eu era o mais 
organizado, então “ganhei o job” 
de COO. Fiquei de 2008 até 2015, 
quando fui alçado, na crise, ao cargo 
de CEO. Normalmente, brinco que 
sou um cara bastante estável: tive 
apenas uma escola, uma faculdade, 
uma mulher e um emprego.

Markets - Você comentou que co-
meçou na parte de back office do 
banco.Você poderia destacar a 
importância na formação de um 
profissional começar no back?

Sallouti - Eu não tenho dúvida de 
que a compreensão do que você faz, 
das implicações das decisões que 
você toma no front, vão ser muito 
melhores se você começar no back. 
A posição te dá uma visão muito 
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mais completa de como o banco fun-
ciona e como você pode melhorar a 
sua eficiência. Acho fundamental.

Markets - Sallouti, você mencio-
nou que estudou em Wharton, 
gostaríamos de saber como você 
avalia sua passagem por lá. 

Sallouti - Foi fantástica em vários 
sentidos. Primeiro, na parte acadê-
mica, até hoje uso a base que a fa-
culdade me deu, seja na análise de 
securities, seja na modelagem de 
opções, seja na contabilidade. Além 
disso, teve também a experiência de 
morar fora. Estava trocando mensa-
genscom um grupo de amigos meus 
e estamos marcando a reunião de 
25 anos de formatura: é um networ-
king fantástico. Estudar fora do país 
abre a mente para culturas diferen-
tes e, no meu caso, ajudou em todos 
os mandatos globais que exerci. Sou 
muito grato a Wharton e me sinto 
privilegiado por ter tido a oportu-
nidade. Recomendo estudar fora a 
todos que tiverem a oportunidade.

Markets – Como foi sua decisão 
de voltar para o Brasil, em vez 
de continuar nos Estados Uni-
dos para tentar a carreira global 
dentro do coração do mercado 
financeiro?

Sallouti – Não foi uma decisão difí-
cil. Eu nunca comprei essa teoria de 
que trabalhar fora é melhor, de que 
você ganha experiência e volta. Pelo 
contrário, eu achava que devia apro-
veitar o fato de eu ter um diferencial 
- essa formação internacional -, vol-
tar para o Brasil o mais rápido pos-
sível para fazer o catchup do tempo 
em que eu não fiquei aqui, e eu não 
me arrependo dessa decisão. Tive a 
sorte de cair em um lugar fantásti-
co, que me deu todas as oportunida-
des. Para mim, não foi uma decisão 
difícil porque sempre achei, ainda 
mais depois do meu summerjob, 
que existia a oportunidade, que o 
Brasil, e, principalmente, o banco, 
apresentavam excelentes oportuni-
dades para o empreendedorismo - 
um diferencial que não encontraria 
em outro lugar. 

Markets – Sallouti, você citou 
vários pontos de sua carreira. 
Qual você considera o mais desa-

fiador?

Sallouti – Acho que foram três mo-
mentos desafiadores. O primeiro foi 
quando eu virei tesoureiro do Banco 
Sistema, o segundo, quando o James 
[Oliveira] e eu assumimos a área de 
renda fixa, em 2008, e, o terceiro, 
quando tive que assumir a posição 
de Co-CEO com o [Marcelo] Kalim 
na época da crise do BTG. Considero 
esses três momentos como os mais 
desafiadores.

Markets – Investidores dos mais 
diferentes níveis hoje em dia 
têm um temor de que o mercado 
de startups passe a ser uma bo-
lha, qual a sua opinião sobre o 
assunto? 

Sallouti – Que o mundo nos próxi-
mos anos vai ser totalmente dife-
rente do que é hoje eu não tenho 
dúvida. Se você tiver o talento de 
escolher quem são os vencedores, 
eu tenho certeza de que, como um 
investidor em startup, você vai ga-
nhar muito dinheiro. Mas também 
tenho certeza de que, como toda 
startup, muitas vão se dar bem, 
mas muitas também não vão chegar 
lá. Não consigo te dizer se é ou não 
uma bolha, acredito que existe uma 
consciência geral de que o mercado 
está se transformando, que estamos 
vivendo em um momento históri-
co, de transformação, e todos estão 
querendo participar. Essa participa-
ção, esses investimentos, realmente 
não seguem os modelos de valua-
tion tradicionais, é preciso saber os 
critérios certos para tais avaliações.

Markets – Temos visto que os 
bancos, o BTG, principalmente, 
tem aumentado as tentativas de 
aproximação com as universida-
des. Você considera que o obje-
tivo é aumentar a atratividade 
do mercado financeiro nas uni-
versidades, ou seja, há pessoas 
perdendo interesse no mercado 
financeiro ou o contrário, há 
mais pessoas interessadas no 
mercado financeiro nos últimos 
tempos?

Sallouti –. O BTG Pactual no pas-
sado era visto como uma blackbox 
e tomamos uma decisão consciente 
de que queríamos ir para o oposto e 

ser vistos como uma empresa total-
mente transparente. Então, tivemos 
que mudar muito nossos hábitos. 
Passamos a usar mídias sociais para 
mostrar o que o banco era, algo que 
não fazíamos antes. É muito impor-
tante nós falarmos de nós mesmos e 
o uso de mídia social foi isso, assim 
como nossa maior aproximação com 
as faculdades: explicar melhor o que 
era o BTG, qual é o nosso propósito, 
quais são os nossos valores, qual é a 
nossa cultura, qual é a nossa visão 
empresarial do mundo. Hoje, temos 
vários programas - o BTG Pactual 
Experience, BTG Pactual Summer, 
BTG Pactual Estágio, o BTG Inside, 
o BTG Campus - que têm sido muito 
úteis para os universitários conhe-
cerem melhor o banco. Uma coisa é 
você conhecer por reportagem, a ou-
tra é você ver um filme da realidade, 
outra é você passar um tempo aqui. 
A nossa impressão é de que está 
funcionando bem, de que estamos 
conseguindo transmitir o que nós 
somos de verdade.

Markets – Falando um pouco 
mais sobre o banco, vocês sol-
taram um resultado bastante 
histórico no setor de banco de 
investimentos, em que já eram 
muito conhecidos, porém obti-
veram um recorde. Como vocês 
explicariam esse boom de de-
sempenho?

Sallouti – Considero que foi a de-
cisão estratégica que tomamos de 
crescer o banco nas franquias de 
clientes, investment banking, as-
set management e wealth manage-
ment. Isso está acontecendo e os 
resultados estão aí. Nas áreas de 
Asset e Wealth estão os crescimen-
tos de mais de 30% ano a ano, e 
isso dá uma estabilidade e maiores 
retornos. É resultado de uma imple-
mentação bem-sucedida da decisão 
estratégica tomada lá atrás.

Markets-Como não poderia fal-
tar, o senhor possui perspecti-
vas quanto ao cenário macroeco-
nômico para o ano que vem, com 
essa corrida eleitoral e todas as 
questões atuais? 

Sallouti-É muito difícil e o cenário 
está muito volátil ainda. No entan-
to, tenho uma certeza: o Brasil não 
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vai acabar. Haverá instabilidade no 
mercado, inseguranças, mas, no fi-
nal, tenho a certeza de que o bom 
senso vai prevalecer e as institui-
ções e o Brasil estarão aí. Só espero 
que não percamos mais tempo, o 
grande problema do Brasil são opor-
tunidades perdidas. 

Imagine se tivéssemos feito a refor-
ma da previdência no meio de 2017? 
Estaríamos muito melhores, porém, 
perdemos a oportunidade. Imagine 
se, em 1998, aquele voto não tivesse 
sido errado e tivéssemos feito a re-
forma da previdência naquela épo-
ca? Onde o Brasil estaria?

Nós só estamos sacrificando as fu-
turas gerações, que terão uma renda 
per capita menor do que poderiam 
ter. O Brasil não vai acabar. Nós 
temos uma educação privilegiada, 
vamos estar bem, quem estamos sa-
crificando é a grande maioria da po-
pulação porque já perdemos oportu-
nidades históricas. 

A única coisa que desejo é que pare-
mos de perder as oportunidades por 
visões políticas de curto prazo. Se 
você fala com todos os candidatos, 
o diagnóstico do problema é o mes-
mo. É a vontade política de ende-
reçá-los com políticas impopulares 
que varia.

Markets - Aproveitando esta 
deixa, gostaríamos de falar so-
bre a reforma política e a refor-
ma trabalhista. Assim como há 
candidatos que veem a necessi-
dade das duas reformas, há can-
didatos que querem revogar, por 
exemplo, a reforma trabalhista. 
O que pensa sobre o assunto? 

Sallouti -Na minha visão, a reforma 
trabalhista que foi aprovada é fan-
tástica para o país. É muito simples: 
pegue os Estados Unidos, o país 
mais rico do mundo, as leis traba-
lhistas de lá são muito mais flexíveis 
que as leis daqui. Precisa-se de mais 
empreendedorismo e mais dinamis-
mo na economia e não o contrário. 
Na minha opinião, teria de aprofun-
dar a reforma trabalhista que está 
aí. 

Quanto à reforma política, não é 
minha especialidade, mas acho cla-

ramente que deve haver uma conso-
lidação nos partidos políticos. Como 
tudo no mundo empresarial, é preci-
so aumentar o accountability. Nada 
melhor para melhorar o accountabi-
lity do que o voto distrital. Se hou-
ver tal consolidação dos partidos 
políticos, acredito que será melhor 
para país. 

Markets -Você comentou a ques-
tão do país não perder oportuni-
dades. Porém, o cenário externo 
não está tão favorável para o 
Brasil. Guerra comercial, a li-
quidez global se reduzindo, pro-
blemas com Argentina e Turquia 
que têm dificultado a vida dos 
mercados emergentes. O que 
você acha que está ancorando a 
confiança dos investidores no 
Brasil ainda apesar desses fato-
res? 

Sallouti - Primeiro, considero que o 
cenário externo nos próximos anos 
vai ser extremamente desafiador. A 
subida dos juros americanos e tam-
bém o que está acontecendo na Ar-
gentina e Turquia não é por acaso. 
Já vi este filme em 1997, daqui um 
tempo, veremos que tudo isso foi 
por causa dos Estados Unidos.Acha-
mos que na Turquia foi o Erdogan, 
mas não. O que esses países têm em 
comum? Déficit em conta corren-
te, déficit fiscal, dívida dolarizada. 
O Brasil tinha isso em 1997, hoje o 
Brasil está muito melhor. Não tem 
dívida dolarizada, déficit em conta 
corrente, só tem déficit fiscal. Mas 
o problema fiscal é relativamente 
simples de resolver. O diagnóstico 
todos têm, mas é preciso de vonta-
depolítica. Na minha opinião, te-
mos dois problemas no Brasil: um 
problema fiscal e um problema de 
produtividade. Hoje em dia, o PIB 
potencial do Brasil é muito baixo. Se 
o próximo governo endereçar esses 
dois, teremos um belo futuro. 

Markets -Voltando para possí-
veis atrasos aqui dentro do Bra-
sil e para as implicações do cená-
rio eleitoral. O que você pensa 
sobre algumas políticas bem-in-
tencionadas que alguns políti-
cos vêm defendendo, tais como 
taxação de dividendos ou taxa-
ção de grandes fortunas? Quão 
prejudicial isso pode ser para o 

investidor externo?

Sallouti- Considero que a estabili-
dade das regras é algo muito impor-
tante. E que a taxação dos dividen-
dos tem que vir acompanhada de 
uma mudança geral nas alíquotas 
de pessoa jurídica e pessoa física. Se 
fizerem esse realinhamento, acho 
que pode ser “ok”, agora, fazer isso 
como uma maneirade aumentar a 
arrecadação disfarçadamente, isso-
só irá diminuir os investimentos no 
Brasil. Fico com medo de que isso 
não seja só um reequilíbrio da carga 
tributária, mas sim uma maneira de 
aumentá-la sobre o setor produtivo. 
Considero que a taxação sobre gran-
des fortunas simplesmente irá levar 
muitas das pessoas que já estão pen-
sando em mudar de país a mudar do 
Brasil, que é justamente quem pode, 
que são as grandes fortunas. É pre-
ciso competir com o resto do mun-
do, você não está competindo com o 
Brasil, ainda mais para pessoas que 
têm essa mobilidade, ainda mais 
hoje em dia, se você olhar o Golden 
Visa que existe em países como Por-
tugal, Espanha, Itália. Esses países 
estão querendo atrair as grandes 
fortunas com isenção de impostos, 
então, se você der mais uma razão 
é pior para o país. Apesar de pare-
cer contraintuitivo, queremos atrair 
poupança, atrair investimento, e 
não afugentar.

Markets - Vocês são referência 
na área de investimentos prin-
cipalmente na América Latina. 
Você pode destacar alguns pon-
tos que você conseguiu melhorar 
depois que assumiu um cargo 
mais gerencial?

Sallouti - Olha, se você pegar os dois 
últimos anos, nós estamos muito 
felizes com esse reposicionamen-
to estratégico, que é o crescimento 
das franquias de clientes e princi-
palmente o crescimento do digital, 
que é o nosso canal de varejo. Acho 
que essa é uma transformação enor-
me do mercado e que nós estamos 
aproveitando muito bem, visto que 
é uma tendência que veio para ficar, 
e isso implica em atrair talentos di-
ferentes do que tínhamos no pas-
sado, por isso o foco em trazer pes-
soas que pensam diferente. Então, 
se pensar nos últimos dois anos, o 
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que me deixa muito orgulhoso é o 
reposicionamento estratégico e esse 
crescimento na área digital, além 
do crescimento na transparência do 
banco também.

Markets- Alguns bancos passa-
ram a focar em oferecer oportu-
nidades de investimentos, algo 
que até o momento não era tão 
popular no Brasil. O que você di-
ria sobre isso? É um movimento 
que tende a crescer nos próxi-
mos anos ou é passageiro? 

Sallouti - É o que chamamos inter-
namente de “Charles Schwabiza-
ção” – em referência ao banco noir-
te-americano Charles Schwab - do 
mercado brasileiro. E isso veio para 
ficar. Mesmo os bancos de varejo 
vão ter que ter as suas “Charles Sch-
wabs”internas. Já se vê os grandes 
bancos de varejo fazerem esses mo-
vimentos para se defender. Agora, a 
digitalização, que é a oportunidade 
de ter um banco sem agência, que 
é o nosso caso e onde já somos os 
maiores, tem-se a agência na palma 
da mão. Sem dúvida nenhuma, hoje 
é uma tendência e nós estamos só 
no começo.

Markets- Sallouti, então você 
acredita que a tendência do BTG 
é ir para o setor de varejo ou 
continuar com o core em banco 
de investimentos, mas com dire-
cionamento para o BTG Digital 
ou outros produtos oferecidos 
pelo banco?

Sallouti- Nós vamos continuar foca-

dos no nosso core, que é o banco de 
investimentos. Nossa campanha diz 
isso: especialista em investimentos. 
Só que antes nós não tínhamos es-
trutura para atender os clientes dos 
bancos de varejo; hoje, a tecnologia 
nos dá estrutura para atender esse 
cliente com um serviço de maior 
qualidade que o dos bancos de va-
rejo. Essa é a grande mudança: você 
não está mudando a sua essência, 
a tecnologia apenas permitiu que 
você tivesse mais um canal de dis-
tribuição que antes não existia.

Markets- É um consenso na uni-
versidade de que, no mercado 
financeiro, é preciso ler muito. 
Gostaríamos de saber, então, 
quais livros marcaram sua vida e 
te ajudaram a ser um profissio-
nal mais qualificado e mais bem
-preparado para o mercado?

Sallouti- Eu sempre gostei de ler 
muito. Sempre gostei de ler muitos 
livros de História e Biografia. Eu li 
vários livros sobre a formação do 
mercado financeiro americano, que 
eles escrevem quase como uma no-
vela, Liar’s Poker, a história do Citi, 
que são sempre aprendizados muito 
bons. Alguns livros de cultura, como 
o CultureofSuccess, que é o livro da 
Goldman Sachs ou livros que falam 
sobre quando deu errado, como o 
When Genius Failed, que versa so-
bre a crise do LongTerm Capital. A 
gente tem sempre que tentar apren-
der com o erro dos outros, então 
sempre focamos muito nisso. Eu 
não consigo dizer um livro que me 
marcou muito, mas digo que esse 

compilado de histórias do setor fi-
nanceiro e biografias é o que mais 
me ajuda na reflexão. 

Markets - Para finalizar nossa 
entrevista, gostaríamos de sa-
ber o que você daria de conselho 
para todos que querem entrar 
no mercado financeiro, se existe 
alguma dica ou alguma coisa que 
nos inspire a ter uma trajetória 
de sucesso como a sua.

Sallouti - Eu acho que não só no mer-
cado financeiro, mas para qualquer 
coisa que vocês forem fazer, eu re-
comendaria duas coisas. A primeira 
é resiliência. É o que eu brinco: “Vo-
cês são a geração Tinder”, porque 
hoje em dia arranjar um namorado 
ou uma namorada é fácil. Na minha 
época dava muito mais trabalho! 
Então, vocês precisam ter um pou-
co de paciência. Às vezes, é preciso 
ter que administrar sua frustração e 
não desistir, tem que ter resiliência. 
E a segunda é aprender a aprender.  
O mercado tem se transformado, e 
essa transformação tende a se ace-
lerar, então, acho muito importante 
vocês conseguirem evoluir e se atua-
lizarem sem dificuldade. Eu vejo 
isso olhando para mim, visto que 
o que aprendi nesses últimos dois 
anos com esse nosso crescimento 
digital é fenomenal. Eu me sinto um 
garoto.

Entrevista realizada na sede do BTG 
Pactual, em São Paulo, em agosto de 
2018.

Na ordem (esq. para dir.): Rafael Galvão, Ana Penteado, Victor Vaz, Victor Canhada, Roberto Saloutti, Toshiro Tokuyoshi, Guilherme Polho e Pedro Brigide.
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Grupo Iguatemi – Equity Research 

Análise setorial: redes sociais 

  Quando se analisa uma empresa, uma das primei-
ras questões levantadas são os riscos nela envolvidos, 
ainda mais quando alguma tendência internacional é 
avistada e assim se prospecta o mesmo em âmbito na-
cional. No caso da Iguatemi, uma empresa do segmen-
to de shopping centers no Brasil, logo se discute os últi-
mos acontecimentos norte-americanos em tal setor: se 
shoppings estão fechando nos Estados Unidos devido à 
concorrência promovida pelo e-commerce, por que não 
ocorreria o mesmo no Brasil?

 Fundada em 1979 por Carlos Francisco Ribeiro 
Jereissati (atual presidente do conselho de adminis-
tração), a Iguatemi vem apresentando um forte cres-
cimento durante sua história, que pode ser dividida 
em 4 principais períodos: 1979 a 2006, configurando 
o período pré-IPO (oferta pública de ações de uma 
companhia fechada), em que houve a compra do Igua-
temi São Paulo; de 2007 a 2009, com um crescimento 
acelerado por aquisições devido à captação do IPO de 
R$550 milhões; de 2010 a 2015, com um novo ciclo de 
expansão de shoppings tanto no interior como em ca-
pitais potencializado por dois follow-on’s; e, por fim, 
o ciclo vigente, com uma estratégia mais conservadora 
de crescimento.

 O modelo de negócios da companhia, dona de sho-
ppings como Iguatemi São Paulo, JK Iguatemi, Igua-
temi Campinas e Iguatemi Porto Alegre, consiste em 
realizar a exploração comercial e o planejamento de 
shopping centers, tendo receitas advindas da sua área 
Bruta Locável (ABL) e dos seus espaços para estaciona-
mento, além da prestação de serviços de administração 
para shoppings em que possui participação. Vale res-
saltar que a sua ABL é rentabilizada de três principais 
maneiras: aluguel fixo mensal, aluguel variável (atrela-
do às vendas dos lojistas) e merchandising em espaços 
comuns ao shopping. 

 Com relação ao setor, segundo dados do IBGE e do 
International Council of Shopping Centers, temos que, 
atualmente, o segmento representa apenas 19% das 
vendas totais do varejo, sendo que em outros países 
como áfrica do Sul e Canadá esse percentual chega a 
50% e 65% respectivamente, o que denota um cenário 
brasileiro subpenetrado. Além disso, apesar da incer-
teza política promovida pelo cenário eleitoral, drivers 
positivos do setor – como baixa taxa de juros e cres-
centes índices de confiança do consumidor – elevam a 
perspectiva de crescimento do setor de malls no Brasil.

 Portanto, isso significa que há muito espaço para 
construção de novos shoppings no Brasil? Investigan-
do tal questão mais a fundo, se conclui que não.

 Ao traçar uma linha de tendência mundial ajustan-
do os valores de ABL per capita com o PIB per capita de 
cada país, é possível notar o Brasil na linha de satura-
ção mundial, além de que 45% da população brasileira 
reside em cidades com menos de 100 mil habitantes, 
que configuram locais, em geral, de menor interesse 
para se construírem shoppings.

 É nesse cenário em que a Iguatemi consegue preva-
lecer com a sua estratégia: foco no público de mais alto 
poder aquisitivo, aquisições estratégicas para aumento 
próprio de ABL e manutenção de um portfólio de alta 
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qualidade dos ativos. Estes possuem localizações pla-
nejadas, mix de lojas atrativos e bons ambientes, o que 
garantem para o cliente uma experiência diferenciada 
ao frequentar um shopping, não atrelando essa visita 
apenas ao consumo.

 Dessa forma, a Iguatemi consegue se diferenciar 
não somente dos players nacionais, que insistem na 
abertura de novos shoppings apesar da saturação de 
ABL no mercado brasileiro, mas também de players in-
ternacionais, pois estes priorizaram locações mais ren-
táveis em prejuízo do mix de lojas do estabelecimento.

 Comparando com o cenário norte-americano, se-
gundo estudos da JCDecaux e da ABRASCE, 68% dos 
clientes frequentam shoppings nos Estados Unidos 
com a intenção de consumo, enquanto que, no Brasil, o 

público atende a shoppings por outros motivos, como 
serviços, alimentação ou lazer, sendo que apenas 28% 
dos frequentadores optam por essa visita para realizar 
compras. Tal cenário explicita a fragilidade do setor de 
malls dos EUA perante o e-commerce, que, por todas 
as suas facilidades para aquisições de produtos, vem 
gerando uma crise no segmento.

 No entanto, isso não se observa no caso da Iguate-
mi. Ao tratar sobre shoppings de alta qualidade, que 
fornecem diversas justificativas para uma visita, o e-
commerce possui baixo impacto em suas atividades. 
Inclusive, por meio de incentivos ao omnichannel, be-
nefícios mútuos podem ser obtidos dessa relação. Des-
sa forma, dificilmente uma crise similar à norte-ameri-
cana aconteceria com a Iguatemi.
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