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• Alto índice de clientes promotores da marca  

• Operação escalável com baixo custo  

• Diretoria inovadora  

• Forte modelo de Governança Corporativa  

• Alto lifetime value  por cliente 

 

 

 

 

 

• Concorrência de grandes bancos e fintechs  acirrada  

• Modelo de negócios replicável  

• Clientes ainda pouco monetizáveis  

• Operação bancária ainda pode melhorar  

 

 

   PONTOS NEGATIVOS  

 PONTOS POSITIVOS  
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O Banco foi fundado pela família Menin (também dono da 

construtora MRV) para atuar como uma sociedade de crédito,  

financiamento e investimento.  A então denominada 

Intermedium  Financeira era especializada no fornecimento de 

crédito para aquisição de bens e serviços e capital de giro.  

Um grande avanço para a instituição ocorreu a partir da sua 

transformação em banco múltiplo, passando a atuar como banco 

e também como financeira para pessoas física e jurídica.  

O Banco Inter já vinha em uma crescente, captando recursos 

através de LCI e LCA, se credenciando como distribuidora de 

títulos de valores mobiliários (renda fixa, variável,  fundos de 

investimento, etc).  Porém, a grande virada foi a partir de 2015,  

quando foi  lançado a Conta Digital Inter.  

Em seguida, o Banco passou a oferecer cartões de crédito,  

inaugurou a abertura de contas através de aplicativos e 

operações de câmbio.  

Desde então, as inovações no Banco Inter não pararam de 

acontecer, principalmente com o lançamento do Super App, em 

que se tornou possível combinar uma melhor experiência 

entregue aos correntistas com mais produtos e serviços sendo 

oferecidos.  Como exemplo, temos a plataforma de investimento 

integrada,  parceria de distribuição de seguros com a WIZ , além 

do marketplace  desenvolvido.  

 

  COMO TUDO COMEÇOU  

 

  1994  

  2015  

  2008  

  2016+  
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O Banco Inter é uma plataforma digital,  no modelo de fintech ,  

que oferece um portfólio extenso de produtos e serviços  

financeiros e não-financeiros para mais de 12 milhões de clientes.  

A diretoria define a plataforma como um ecossistema capaz de 

estreitar as relações com os clientes  e gerar valor entre todas as 

interessadas. A atuação da instituição pode ser dividida em quatro:  

• Bancário: aqui estão incluídos todos os produtos e serviços 

oferecidos por bancos comerciais, por exemplo, TED, PIX, 

pagamento de títulos, depósito, emissão de boletos, cartões, 

operações de crédito, câmbio, folha de pagamento de 

colaboradores, portabilidade de salário, entre outros. Essa unidade 

também serve de porta de entrada para os demais segmentos.  

 

• Seguros: em parceria com a WIZ (WIZS3), a Inter Seguros 

busca atender a demanda dos clientes do varejo, oferecendo 

planos de seguros de automóveis, residencial,  vida, viagem, 

roubos, habitacional, entre outros dedicados à pessoa física e 

jurídica.  

 

  ÁREA DE ATUAÇÃO  

 

Subsetor  

Financeiro e 
Outros 

Intermediários 
Financeiros    

 
Setor de Atuação  Segmento  

Bancos  
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• Distribuição de Valores Mobiliários (DTVM): envolvem os 

produtos relacionados aos investimentos em títulos de renda fixa, 

renda variável, fundos de investimento, ofertas públicas e 

previdência privada. Também são considerados os serviços de 

assessoria, gestão e administração de patrimônio de clientes alta 

renda. 

 

• Marketplace:  o Inter Shop  oferece os produtos e serviços dos 

parceiros através de Gift Cards (cartões pré-pago), afiliados 

(usuário compra no site do e-commerce  através de 

redirecionamento do Banco)  e end to end (desenvolve toda a 

experiência de venda dentro do próprio marketplace Inter.  

Na Figura 1 temos a receita líquida dividida  entre os 

segmentos. Em outros são considerados gestão de ativos (fundos 

de investimento) e prestação de serviços, mas que não são 

relevantes no atual cenário ou não fazem parte do core (principal).  

 
F igura 1  –  Composição da Receita L íquida  em 2020.  

Fonte:  RI  BANCO INTER.  

 

84%

2%
4%

8% 2%

Bancário

DTVM

Seguros

Marketplace

Outros
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A proposta de valor desenvolvida pelo Banco Inter oferece aos 

clientes uma plataforma completa de serviços financeiros 

complementares e fazem com que cada produto além de 

proporcionar crescimento por si só, gerem também um Efeito de 

Rede nos demais. Podemos entender melhor esse efeito a partir da 

Figura 2.  

 

Figura 2 –  Efeito Rede.  
Fonte:  ABRADEE.  

O objetivo da empresa é se transformar em uma plataforma 

em que se possa acessar todos os tipos de serviços de um mesmo 

lugar, também conhecido como plataforma “one-stop-shop” ,  que 

será oferecido através de um “Super App” ,  dividindo a atuação do 

Inter em cinco principais avenidas interligadas e 

interdependentes: serviços bancários; crédito; seguros; 

investimentos e Inter Shop .  

Pela definição da gestão: “Essa ampla oferta de serviços 

catalisa recorrência e engajamento, reforçando a qualidade de 

nossa proposta de valor e User Experience” .   
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 O modelo de negócios das fintechs (Figura 3) possui algumas 

particularidades, por isso aqui analisamos o lifetime value ,  ou seja, 

qual a vida útil e retorno financeiro daquele cliente dentro do 

Banco. Nesse modelo, primeiramente é importante atrair seus 

clientes para depois servi-los, criar engajamento, evitar evasões  e, 

por fim, conseguir monetizá-los em um modelo de recorrência. 

 

Figura 3 –  L i fet ime Value de um Cl iente .  
Fonte:  RI  BANCO INTER  

Logo no começo, já vemos a importância de se construir uma 

marca com apelo popular, que tenha uma boa reputação e 

entregue valor aos clientes. Quando esse ponto é alcançado, é 

possível crescer de forma orgânica, e assim reduzir o Custo de 

Aquisição de Clientes (CAC).  

Essa métrica relaciona as despesas com vendas e marketing  

com a entrada de novos usuários, por isso, quanto menor seu valor, 

mais a plataforma tende a crescer sem grandes investimentos.  

Atualmente o CAC do Banco Inter é baixo em relação a outr as 

empresas digitais.  
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Já o Custo de Servir (CTS), medido pelas despesas 

operacionais, administrativas e pessoal em relação ao número de 

correntistas vem reduzindo devido a ganhos de escala (dilui custos 

fixos) e da curva de experiência, com as pessoas mais  adaptadas 

ao modelo de negócio digital ,  consumindo mais serviços .  

Aqui está um grande ponto positivo do modelo de negócios 

do Banco Inter, já que é possível escalar sua atuação sem a 

necessidade de grandes invest imentos:  o que definimos como 

modelo asset light .  Esse modelo é o contrário dos grandes bancos, 

que precisam manter milhares de agências e um quadro de 

colaboradores muito maior.  

Por último, após a aquisição, retenção e engajamento com o 

cliente, temos a fase de “receber de volta” tudo aquilo que foi 

investido na aquisição daqueles clientes . Assim como no CTS, é 

possível ver evolução no índice.  

Conforme vemos na Figura 4, o número de clientes ativos, de 

cartões emitidos, prêmios de seguros, investimentos e 

marketplace  apresentam forte crescimento nos últimos anos.  

 
Figura 4 –  Efeito Rede .  
Fonte:  RI  BANCO INTER  
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Para apoiar a tese de crescimento do Banco, vemos que os 

clientes utilizam mais os serviços oferecidos na plataforma à 

medida que viram clientes por mais tempo, ou seja, a curva de 

experiência nos informa que quanto mais acostumados à 

plataforma, mais se utilizam os serviços do Inter. Isso também 

acontece com a venda de produtos e serviços cruzados (cross 

selling),  que atingiu o maior nível desde a mudança para o digital .  

Na Figura 5 temos acesso ao desempenho da instituição 

quanto ao lifetime value (LTV) por cliente. Dividindo o LTV pelo 

CAC, vemos quantas vezes cada cliente adquirido deu retorno 

financeiro para a companhia em relação ao total investido .  

Além disso, se temos um alto LTV/CAC sinaliza que o banco 

ainda tem toda uma perspectiva de crescimento pela frente, que 

mesmo o custo de aquisição subindo, ainda é mais do que 

compensado pela sua monetização.  

O LTV/CAC do Banco Inter está em 13,8x, um excelente 

indicador, considerando o ideal acima de 10x.  

 
Figura 5 –  Aquisição,  Manutenção e Monetização dos c l ientes .  

Fonte:  RI  BANCO INTER  
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O Banco Inter está inserido no segmento de listagem Nível 

2 , o segundo maior nível de exigência conforme às boas práticas 

de Governança Corporativa . É prática comum entre as instituições 

financeiras não serem listadas no Novo Mercado, para evitar 

diluição da participação dos controladores no processo de decisão 

das instituições.  

Apesar das units  serem a classe de ativos mais negociada, a 

liquidez nas ordinárias e preferenciais também é alta. Para 

completar, em todas ações existe o direito de 100% no tag along .  

O controle do Banco é bem definido (Figura 6) e está em 

posse de Rubens Menin, fundador da companhia e empresário de 

grande prestígio no mercado. Rubens também tem participação 

na MRV (MRVE3) e na LOG (LOGG3). O empresário atualmente 

ocupa a posição de presidente do Conselho Administrativo.  

À frente da Diretoria Executiva está seu filho, João Vitor 

Menin, que fez carreira no Banco desde sua formação acadêmica. 

Além disso, o CEO  está no cargo desde quando houve a grande 

virada digital para a instituição, sendo João Vitor um dos grandes 

responsáveis pelo sucesso da empresa.  

Junto a ele, vemos outros membros da diretoria com uma 

idade média ao redor de 40 anos, com experiências voltadas às 

áreas de inovação e comercial.  

  GOVERNANÇA, CONTROLE E DIRETORIA  



 

12 

 

 
simpla.c lub  

  Relatório dest inado exclusivamente  
   aos assinantes do SIMPLA CLUB.  

 
Figura 6 –  Estrutura acionária.  

Fonte:  RI  BANCO INTER.  

Para a remuneração da diretoria existe o Plano de Opções de 

Compra de Ações, que pode ser resgatado parcialmente ao longo 

dos anos. Dessa forma, conseguimos enxergar bom alinhamento 

de interesses entre as partes interessadas.  

  

 

 

Os principais fatores de risco são:  

 O primeiro risco a ser destacado está atrelado ao Risco de 

Negócio ,  isso pois, os grandes bancos estão cada vez mais 

orientados ao modelo de negócios digital . E mesmo que isso nunca 

chegue ao modelo baixo custo do Inter, os “bancões”  já tem 

capilaridade nacional e um público com poder aquisitivo maior.  

 Além do mais, em algumas cidades e em alguns serviços 

oferecidos existe muita resistência dos clientes em consumi -los 

digitalmente. O modelo físico pode até ser enfraquecido, mas 

nunca será liquidado.  

  OS RISCOS DO NEGÓCIO  
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 Mesmo o Banco Inter apresentando ótimas perspectivas de 

crescimento, ainda há um longo caminho pela frente. O recorde de 

lucro líquido do Banco aconteceu em 2019 ao apresentar R$79 

milhões, muito discrepante do maior player com R$27 bilhões.  

Outro ponto marcante é a alta concentração do mercado, já 

que os cinco maiores bancos do Brasil  detinham, em 2020, 79,2% 

do mercado de crédito total,  de acordo com dados do Relatório de 

Economia Bancária do Banco Central do Brasil .  

Com isso, percebemos que esse é um mercado altamente 

competitivo e que passa por um momento de transformação 

digital . Para o futuro, poderemos esperar ainda mais competição, 

vindo tanto de bancos tradicionais como também de fintechs ,  o 

que pode desacelerar o crescimento do Banco Inter.  

 Além disso, o Risco de Execução  surge à medida que para 

crescer, o Inter precisa responder adequadamente a demanda dos 

clientes em aprimorar o user experience .  Caso a empresa não mais 

consiga acompanhar a evolução do mercado, sua principal 

alavanca de sucesso pode ser comprometida.  

Por fim, o Risco de Regulação  influencia diretamente a 

atuação dos bancos. Existem projetos de lei que podem alterar a 

dinâmica do setor, pressionando as margens de operação dessas 

empresas.  
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 A grande virada de chave para o Banco Inter aconteceu a 

partir de 2015. Porém, foi em 2018 que a empresa acertou sua 

proposta, lançando um novo fluxo de abertura de contas , 

corrigindo alguns erros e tornando a experiência mais fluida.  

Com a implementação dessa melhoria , resultou-se um 

aumento de cerca de 29% na conversão de contas abertas, em 

relação ao volume de solicitações.   

Em 2015, o Inter tinha 11,5 mil contas digitais abertas, em 2018 

atingiu 1,5 milhão e fechou o 2T21 com 12 milhões. Melhor do que o 

avanço do número bruto de clientes está a média  diária de 

abertura de contas, que hoje está ao redor de 30 mil contas, maior 

do que era no passado.  

Além disso, ao fim de 2018 aconteceu o lançamento da PAI, a 

Plataforma Aberta Inter, que conta não só com produtos de própria 

emissão do banco, mas com produtos de terceiros, desde renda 

fixa e variável até ofertas públicas, o que resulta em aumento de 

engajamento dos clientes.  

Ao final de 2020, a prestação de serviços já representava 45% 

da receita líquida total do Inter, contra 20% em 2018. Nesse ano, o 

Banco Inter já sinalizava sua atenção para construir uma 

plataforma de distribuição de serviços financeiros e não 

financeiros.  

  RESULTADOS ANTERIORES...  
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 A carteira de crédito do Inter também seguiu a mesma lógica 

de crescimento. Interessante notar que todo esse avanço foi 

pautado em segurança, o Banco não precisou reduzir a qualidade 

da sua carteira de clientes para aumentar o volume financeiro.  

 Até recentemente, 91% da operação de crédito tinha notas 

com baixíssimo risco de crédito (B+). Em setores, a carteira de 

crédito total  da empresa é dividida de acordo com a Figura 7. 

Importante ressaltar que a classe imobiliária e crédito consignado 

são modalidades mais seguras, ou seja, vemos uma carteira de 

crédito com perfil defensivo.  

 
Figura 7 –  Carteira de crédito ampl iada.  

Fonte:  RI  BANCO INTER.  

 Já na Figura 8 vemos o avanço da carteira de crédito e das 

plataformas de investimento.  Proporcionalmente, a carteira de 

crédito ampliada em relação aos ativos totais é maior para o Banco 

Inter do que para outros grandes bancos, caso do Itaú e Bradesco.  

 Apesar disso, o Banco Inter ainda deve avançar ainda mais, 

por dois principais motivos. O primeiro deles se deve ao custo de 

funding ,  ou seja, para emprestar dinheiro em operações de crédito, 
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o banco também precisar captar recursos. Porém, a captação de 

recursos via depósitos à vista (conta corrente) aument ou mais do 

que a quantidade de novos usuários, por isso aumenta a oferta de 

recursos disponíveis a um custo mais barato. 

 Em segundo ponto, o Banco fez follow on  recentemente, por 

isso ainda tem muito recurso próprio para girar. Nenhum banco 

deixa dinheiro parado, isso é perda de receita.  

 
Figura 8 –  Captação de recursos e carteira de crédito .  

Fonte:  RI  BANCO INTER.  

 O Índice de Basileia, medidor da solvência de bancos, está em 

31,8%, muito acima do mínimo requerido (9%) pelo Banco Central. 

Os grandes bancos costumam negociar entre 13%  a 18%, isso é, 

quanto maior esse indicador, mais capital do banco existe naquela 

operação. Porém, não é necessário nem vantajoso manter um 

índice tão alto assim, o banco pode emprestar muito dinheiro 

ainda sem perder sua solvência.  

 A partir de agora, porém, destacamos alguns pontos em que 

o Inter ainda pode melhorar ou deve se atentar. O índice de 
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eficiência, que mede a relação entre as despesas operacionais da 

instituição e sua receita bancária  subiu consideravelmente ao 

longo dos anos (60% em 2015 para 88,8% em 2020). Isso é, os custos 

de operação do Banco ficaram maiores.  O Itaú, por exemplo, possui 

esse índice abaixo de 50%.  

 Além do mais, o Custo de Aquisição de Cliente (CAC) subiu de 

R$23,92 em 2017 para R$27,76 em 2021 (ainda assim é baixo) , 

reflexo de maiores custos de vendas e marketing .  Esse CAC é maior 

do que no Nubank ,  ou seja, o Nubank  consegue ter um 

crescimento mais orgânico do que o Inter, além de maior média 

de abertura de contas diária.  

 O aumento no CAC reflete principalmente o aumento dos 

gastos operacionais com sistemas de abertura de conta, como a 

nova ferramenta de geolocalização e a emissão e distribuição dos 

cartões contactless  para a base de clientes. As despesas de 

marketing  mantiveram-se estáveis.  

 Pelo lado positivo, apesar do CAC ter aumentado, o Custo de 

Servir (CTS) reduziu e a receita média por cliente aumentou. Dessa 

forma, conseguimos traçar um possível cenário para o Banco Inter. 

Crescer a base de usuários começará a encarecer ao longo dos 

anos, mas esse custo extra ainda será recompensado pela maior 

monetização dos seus clientes.  

 A grande dúvida do mercado é saber até quando essa 

monetização pode aumentar, pois chegará algum momento em 

que isso não mais será mais possível.  Enquanto isso, se os custos 

de aquisição de cliente aumentarem muito, não mais será 

recompensador aumentar a base de clientes, pois seu retorno será 

menor que seu custo 
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O ano de 2021 continua trazendo resultados robustos para o 

Banco Inter. Em nova captação de recursos, a Stone ,  empresa de 

intermediação financeira, se tornou acionista do Banco, sendo 

peça relevante na estratégia de crescimento e expansão de 

serviços.  

Com a Stone ,  além da possibilidade de potencializar a força 

do ecossistema digital com soluções financeiras para 

comerciantes, ainda permite acesso a uma base de clientes 

expandida, formando um amplo canal de vendas .  

Devido a ganhos de sinergias e a criação de um ambiente 

integralizado, é possível que o Banco aumente a taxa cobrada em 

cada venda realizada através da sua plataforma. Essa taxa (take 

rate)  está em 6%, mas pode chegar até 8% ou 9%, segundo 

expectativa da administração.  Da mesma forma, outros avanços já 

estão programados, como a expansão ao acesso Inter Shop  para 

clientes sem conta Inter, uma alternativa para a conversão de 

consumidores da plataforma em clientes do Banco.  

Em conjunto com a oferta de novos serviços, o Inter pretende 

também aumentar seu mercado de atuação. Entre as principais 

iniciativas, a empresa deve buscar uma maior internacionalização 

de sua operação e agregar soluções e serviços para emp resas, no 

modelo B2B .  

  ATUALMENTE...  
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Além disso, foi assinado contrato para a aquisição da Duo 

Gourmet ,  que visa fortalecer a vertical de alimentação da Inter 

Shop ,  e da IM Designs ,  que faz parte da estratégia de investir em 

novas tecnologias que facilitam a experiência dos clientes.  

Em apenas um semestre de 2021, a Inter Shop  já tem um 

volume de vendas maior do que todo o ano de 2020. Essa é uma 

avenida de crescimento em que a diretoria dep osita muita 

esperança. Somente no 2T21, o Inter trouxe 423 mil novos clientes 

nessa modalidade. Mais informações estão expressas na Figura 9. 

 
Figura 9 –  Volume Geral de Vendas Inter Shop (em R$milhões) .  

Fonte:  RI  BANCO INTER.  

Na operação de investimentos, o Banco Inter atingiu cerca de 

1,7 milhão de investidores, representando 14% da base total de 

clientes. Em ações, o Banco atingiu um market share de 11% dos 

CPF’s cadastrados na B3 .  

Em seguros, o Inter atingiu no 2T21 532 mil segurados, em um 

total de prêmio de R$36,2 milhões , o que representa ao redor de 

6,5% da receita líquida total do período. Comparando com o 

Bradesco, por exemplo, vemos uma penetração de 25% dos seguros 

no total da receita do banco. Com isso, mais uma vez enxergamos 

uma oportuna avenida de crescimento do Inter.  
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Na Figura 10 acompanhamos a evolução do Banco em número 

de clientes totais e em cada operação.  

          
Figura 10 –  Despesas operacionais por consumidor.  

Fonte:  RI  BANCO INTER.  

 Por fim, a instituição apresentou um NPS (Net Promoter 

Score)  de 84, um nível considerado excelente, em que a maioria 

dos seus clientes são promotores da sua marca. Esse valor é muito 

próximo ao do Nubank, com 86.  

Na Figura 11 acompanhamos o índice de resolução de 

problemas, indicado na plataforma Reclame Aqui e comparado 

com outros bancos digitais.  

  
Figura 11  –  Reputação das marcas.  

Fonte:  Reclame Aqui .  
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 Fazer o valuation  do Banco Inter é uma missão 

extremamente difícil e subjetiva. Nossas premissas podem não 

convergir com a realidade.  

 Além do mais, não é possível realizar os métodos de valuation  

que já estávamos acostumados a usar. Pela análise de múltiplos, 

não existe outro banco com modelo de negócio semelhante que 

esteja listado na bolsa de valores . Além do mais, o Banco Inter fez 

IPO  há 3 anos somente, e por isso não conseguimos fazer uma 

análise histórica adequada.  

 Da mesma forma, pelo Método do Fluxo de Caixa do Ac ionista 

Descontado não teríamos boa assertividade, até porque o Inter 

abre mão de lucros presentes para ter lucros maiores no futuro. 

Ainda não sabemos qual seria a margem e rentabilidade da 

empresa assim que terminado o período de expansão. Também 

não sabemos como será a monetização dos clientes no futuro.  

 Atualmente o mercado negocia as ações do Banco Inter 

avaliando sua característica de fintech ,  não de banco tradicional. 

A empresa de hoje não deve ser a mesma empresa daqui 5 anos, 

tanto pelos custos,  como também tecnologia, receita e 

perspectiva.  

 

  POSSÍVEIS CENÁRIOS  
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 Dessa forma, vamos adotar algumas premissas. A primeira 

delas considera que Itaú, Bradesco e Santander, os três maiores 

bancos comerciais privados do país, negociaram na média de 11x o 

múltiplo P/L nos últimos 9 anos. Assim, propomos que daqui 5 anos 

o Banco Inter chegaria na sua consolidação e seria negociado a 

mesmo múltiplo.  

 Considerando o lucro de todos os bancos em 2019 (último ano 

sem o efeito da pandemia) e aplicando o múltiplo citado acima, 

vemos que o Banco Inter tem um valor de mercado equivalente a 

8% de todo o mercado financeiro.  

 Porém, o Banco tem apenas 4,5% do número total de 

correntistas ativos. Não só isso, cada um dos correntistas do Inter 

gera menos receita individual para a instituição do que os 

correntistas de Itaú, Bradesco e Santander geram. Por isso, temos 

que considerar um desconto nesse número de clientes ativos. 

Nesse caso, assumimos que a receita por correntista é 10% do Itaú 

(realidade hoje) .  

 Considerando essas informações, em números de 

correntistas, para atingir esses 8% de market  share ,  seria 

necessário um crescimento anual de 105% para os próximos 5 anos. 
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 O Banco Inter vem revolucionando o mercado financeiro, 

transformando a maneira como os bancos se relacionam com os 

clientes. Anualmente vemos novos produtos e serviços serem 

lançados e todos esses conseguem agregar user experience.  

 No mercado, poucos CEO’s  são tão elogiados como o João 

Menin, alguém que não possui medo de errar e é cercado por 

profissionais competentes e disruptivos.  

 O Inter é muito mais que um banco, é uma plataforma de 

serviços financeiros e não financeiros e que possui um elevado 

índice de qualidade por parte de seus usuários. Em reflexo disso, 

consegue criar muito mais valor aos seus correntistas do que 

necessariamente foi gasto na sua compra.  

 Para melhorar, cada vez mais os usuários estão utilizando os 

serviços da plataforma, aumentando o engajam ento, receita por 

usuário e alongando ainda mais sua “expectativa de vida” dentro 

da empresa. Enquanto isso acontecer, a empresa vai conseguir 

crescer a um custo barato.  

 Nem tudo são elogios, porém. Principalmente na parte 

bancária, o Inter ainda tem muito o que melhorar, como por 

exemplo, aumentar a base de operações de crédito e a quantidade 

de depósito por cliente.  

 

  OPINIÃO DO ANALISTA  
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 Ter Banco Inter na carteira seria uma excelente alternativa se 

não fosse seu preço muito esticado. Mesmo considerando que a 

receita média por cliente dobrasse (de R$200/cliente para 

R$400/cliente) já nos próximos anos, ainda falamos de um cliente 

muito pouco monetizado em relação aos grandes bancos, e ainda 

assim, encontraríamos um banco que, daqui cinco anos, teria mais 

correntistas que as grandes instituições, algo improvável que 

aconteça. 

 Dessa forma, não há recomendação de compara para as ações 

do Banco Inter, mesmo reconhecendo sua ótima perspectiva 

futura. 
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Todas as análises aqui apresentadas foram elaboradas pelo analista de valores mobiliários autônomo 

Gabriel Guimarães Bassotto (CNPI EM-2470), nos termos do art. 3, inc. I, da Instrução CVM 598/2018, com 

objetivo de orientar e auxiliar o investidor em suas decisões de investimento; portanto, o material não 

se constitui em oferta de compra e venda de nenhum título ou valor imobiliário contido. O investidor 

será responsável, de forma exclusiva, pelas suas decisões de investimento e estratégias financeiras. O 

relatório contém informações que atendem a diversos perfis de investimento, sendo o investidor 

responsável por verificar e atentar para as informações próprias ao seu perfil de investimento, uma vez 

que as informações constantes deste material não são adequadas para todos os investidores. Os 

analistas responsáveis pela elaboração deste relatório declaram, nos termos da Resolução CVM nº 

20/21, que as recomendações do relatório de análise refletem única e exclusivamente as suas opiniões 

pessoais e foram elaboradas de forma independente, inclusive em relação à pessoa jurídica à qual 

estão vinculados. Além disso, os analistas envolvidos não estão em situação que possam afetar a 

imparcialidade do relatório ou que possam configurar conflitos de interesse. A elaboração desse 

material se deu de maneira independente, e o conteúdo nele divulgado não pode ser copiado, 

reproduzido ou distribuído, no todo ou em parte, a terceiros, sem autorização prévia. 
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