
Expert XP 2019, maior evento de investimento do mundo, espera 
receber 30 mil participantes  

 
 

São Paulo, junho 2019 – A XP Investimentos traz algumas das maiores referências em 
economia, finanças, investimentos, política e empreendedorismo para compor o grupo 
de 150 palestrantes que marcarão presença na Expert XP 2019. Este ano, o maior evento 
de investimentos do mundo será realizado entre os dias 4 e 6 de julho no Transamerica 
Expo Center, em São Paulo. No primeiro dia, o evento será apenas para agentes 
autônomos de investimentos (AAI) parceiros da XP e profissionais de mercado. Os 
demais dias serão abertos ao público em geral. 
 
Nesta 9ª edição, a XP Investimentos espera receber 30 mil participantes e 150 empresas 
expositoras. Mais do que aumentar a capacidade do evento, a XP também investiu na 
qualidade. A Expert XP 2019 oferecerá mais de 60 horas de conteúdo de alto nível, nas 
Expert Sessions, palco principal dos debates das grandes personalidades sobre temas de 
importância para todos os públicos; Learning Sessions, nas quais os especialistas irão 
aprofundar temas específicos em um formato mais ágil e dinâmico, com quatro 
palestras acontecendo simultaneamente; e as Pop-Up Sessions, palestras menores de 
caráter educacional com conteúdo dividido por nível de conhecimento, realizadas na 
área onde estarão os estandes das mais renomadas marcas financeiras do mercado, 
pontos de alimentação e atrações em geral.  
 

“Nosso objetivo é ampliar cada vez mais as discussões de qualidade sobre temas 
importantes para o país envolvendo economia, finanças, investimentos e política. Este 
ano, queremos alcançar um público ainda maior e conseguir oferecer novamente 
informações estratégicas e que ajudem na tomada de decisão dos investidores. Tudo 
isso em um ambiente inspirador e dinâmico para o participante”, explica Guilherme 
Kolberg, sócio e responsável pela Expert XP.  
 
A grande atração internacional da Expert XP 2019 será Ben Bernanke, presidente do 
Federal Reserve (Fed, o BC americano) entre 2006 e 2014. No dia 5 de julho, o 
economista participará do painel “Coragem para agir: os bastidores da maior crise 
financeira do século”, acompanhado do estrategista-chefe da XP Investimentos, Daniel 
Cunha. No mesmo dia, o Ministro da Justiça e Segurança Pública, Sérgio Moro falará 
sobre a importância do combate à criminalidade e a corrupção para o crescimento 
econômico.  
 
No dia 6 de julho, Guilherme Benchimol, fundador e CEO do Grupo XP, estará no painel  
“Cultura e resultado: a história de Jorge Paulo Lemann e Guilherme Benchimol”, com 
Jorge Paulo Lemann, economista e empresário. A jornalista e escritora Cristiane Correa 
será a mediadora da conversa.   
 
Ao longo da programação, outros nomes de destaque do Grupo XP participarão dos 
painéis para discussão sobre o mercado e tendências para a economia e os 
investimentos. Entre os palestrantes estarão o sócio diretor Gabriel Leal, a sócia e 



economista-chefe Zeina Latif, o sócio e head de Análise Política Richard Back, e o 
fundador do canal no YouTube Primo Rico, Thiago Nigro.  
Outros palestrantes de destaque da Expert XP 2019 são: 
 

• Sérgio Moro – Ministro da Justiça 
Dia 05/07 – Expert Sessions (10h – 11h): “A importância do combate à criminalidade e a 
corrupção para o crescimento econômico” 
 

• Michael Phelps – maior medalhista olímpico 
Dia 06/07 – Expert Sessions (16h – 17h): “A mente de um campeão” 
 
• Fábio Giambiagi – Escritor e professor 
Dia 06/04 - Learning Sessions | L S II (14h30 – 15h30): “Regime de capitalização: qual o 
impacto prático na sua vida?”  
  
• Gerson Camarotti - Comentarista Político 
Dia 06/04 - Learning Sessions | LS II (12h30 - 13h30): “Brasília e seus bastidores”   
 
A programação completa dos 3 dias de evento e outras informações estão disponíveis 
no site http://www.expertxp.com.br/programacao/#assessor 
 
Existem ainda diversos nomes em processo de aprovação pelo comitê da Expert que 
serão anunciados ao longo das próximas semanas. 
 
 

Expositores 
 
O Grupo XP estará presente no evento com diferentes estandes visando criar espaços 
de interação com o público visitante. XP Seguros, XP Asset Management, XP Private e 
InfoMoney são algumas das marcas que terão espaços dedicados. Como na edição 
anterior, o evento trará novamente o COE Center, com a presença de equipes 
especializadas da XP Investimentos e dos bancos Morgan Stanley, JP Morgan, Citibank, 
Goldman Sachs, BNP Paribas e Credit Suisse. Já no XP Center, os visitantes poderão 
esclarecer dúvidas sobre os diversos produtos presentes na prateleira da XP 
Investimentos. O espaço terá ainda uma arena para apresentações e bate-papos com 
público reduzido, visando estimular a troca com os convidados.  
 
Novidade neste ano, o lounge Tour na XP apresentará ao público o projeto que abre as 
portas da empresa para que visitantes conheçam de perto a sede da empresa em São 
Paulo. Aqueles que tiverem interesse poderão fazer sua inscrição para a visita no local. 
Próximo desse espaço estará o lounge XP Projetos Sociais, apresentando ao público os 
projetos desenvolvidos e apoiados nas áreas de responsabilidade social e voluntariado.  
 
Além dos estandes, quatro praças temáticas da XP Investimentos estarão distribuídas 
pelo evento. Os espaços trarão atividades de interação com o público relacionadas ao 
universo de seguros, fundos de investimento, renda fixa e renda variável. 
 



A rede social de investimentos Leadr, empresa do Grupo XP, também estará na Expert 
em totens distribuídos pelo espaço da feira. As telas transmitirão, em tempo real, o feed 
da rede social com as publicações de todos os usuários que utilizarem a hashtag do 
evento (#ExpertXP2019). A empresa terá ainda um estande com exposição de vídeo 
sobre a plataforma social.         
 
Informações à imprensa 

Grupo XP 
Deborah Rodrigues – deborah.rodrigues@xpi.com.br 
Caroline Ribeiro – caroline.ribeiro@xpi.com.br  
  
Imagem Corporativa 
Estefânia Basso - estefania@imagemcorporativa.com.br 
(11) 3526 - 4521 
Ana Paula Tavares – anapaula.tavares@imagemcorporativa.com.br  
(11) 3526 – 4549 
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