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W1 CAPITAL TROCA GENIAL POR XP E ACELERA PLANO DE CRESCIMENTO, COM 
META DE R$ 1 BI NO FIM DO ANO
Por Bruna Camargo
São Paulo, 04/05/2022 - A W1 Capital anunciou na noite desta quarta-feira o encerramento da parceria com 
a Genial Investimentos com o objetivo de migrar para a plataforma da XP.
“Há algum tempo que a XP mostrou interesse em nosso escritório, enxergando o potencial de crescimento 
que temos e, do nosso lado, vemos uma oportunidade de trazer como parceira uma plataforma que tem 
bastante tecnologia, mais opções de investimentos, com um portfólio mais completo e, assim, oferecemos 
ainda mais qualidade e opções aos nossos clientes”, afirma Caio Tonet, sócio-fundador e chefe de renda 
variável da W1 Capital.
Hoje o escritório conta com aproximadamente R$ 500 milhões sob assessoria, 4.500 clientes ativos, tem 
um tíquete médio de R$ 110 mil e possui 14 profissionais, sendo 12 assessores de investimentos.
Expansão
Segundo a W1 Capital, a expectativa para este primeiro semestre é inaugurar três filiais: mais um escritório 
em São Paulo, um em Campinas (SP) e um em Belo Horizonte (MG). Até o final do ano, mais duas 
unidades devem ser anunciadas.
Como estratégia de crescimento, a W1 Capital busca atrair dois tipos profissionais: os assessores em início 
de carreira - que não precisam necessariamente levar uma carteira de investidores para a empresa, mas que 
possam crescer no escritório - e assessores mais experientes, que cheguem com “carteiras acima de R$ 20 
milhões”, destaca Tonet.
O objetivo do escritório é aumentar em 100% o total sob assessoria até o final de 2022 e terminar dezembro 
com 25 assessores de investimentos. Em 2025, a expectativa é chegar a R$ 8 bilhões na carteira.
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