BlueTrade investe R$ 2 milhões em espaço de atendimento
digital
Espaço de 1 mil metros quadrados concentra as atividades online de renda variável.
Expansão física já é uma possibilidade

São Paulo, janeiro de 2021 - A BlueTrade, o terceiro maior escritório autônomo da
XP Investimentos, criou o BlueTrade Digital, um espaço de 1 mil metros quadrados
em Franca, interior de São Paulo, que irá concentrar todas as operações de
atendimento digital na área de renda variável. Os investimentos no novo prédio foram
de aproximadamente R$ 2 milhões.
O local tem capacidade para atuação de até 100 assessores de renda variável e
assessoria digital. Mas já há uma possibilidade de expansão em vista com a
contratação de novos profissionais e a eventual construção de um mezanino para
acomodar os novos colaboradores. Isso porque a estrutura do prédio possui um pé
direito (distância do teto ao chão) elevado, o que possibilita esse tipo de ampliação.
Wagner Vieira, sócio fundador da BlueTrade, comentou que o novo espaço é um
reflexo de como o escritório vem ganhando terreno no ecossistema XP. "A cada ano,
nós dobramos os ativos em custódia e esta nova unidade será fundamental para
viabilizar mais um crescimento significativo ao final de 2021", disse.
“Este espaço garante uma sinergia muito grande entre a equipe (assessoria Digital e
Renda Variável), entregando para o cliente um melhor atendimento e também levando
o nosso serviço diferenciado de assessoria onde ainda não temos unidade física”,
comentou Fransérgio Freitas, Sócio e Superintendente Atendimento Digital.
No fim de 2020, a BlueTrade atingiu R$ 8 bilhões em ativos sob custódia. A
expectativa é que em 2021, esse volume atinja um total de R$ 16 bilhões. Aquisições
como da LHx, no ano passado, têm sido fundamentais para incrementar a carteira do
escritório e, além disso, permitiu a chegada da empresa à Brasília (DF) e à Goiânia
(GO).

