BlueTrade anuncia fusão com LHx, a maior transação
entre escritórios de XP Investimentos
Incorporação leva escritório a duas novas capitais (Goiânia e Brasília) e à marca
de R$ 7,5 bilhões sob custódia
São Paulo, novembro de 2020 - A BlueTrade anunciou nesta sexta-feira (16.10)
uma fusão com a LHx Investimentos. O negócio é o maior na história da rede de
escritórios associados da XP Investimentos – a BlueTrade já conta com
aproximadamente R$ 6 bilhões de custódia e 200 profissionais, enquanto a LHx
chega a R$ 1,6 bilhão e uma equipe com 120 pessoas.
Com a incorporação, a BlueTrade passa a somar mais de R$ 7,6 bilhões sob
custódia, 15 mil clientes ativos e mais de 300 profissionais envolvidos.
Atualmente, a BlueTrade ocupa posição no Top3 das operações mais relevantes da
XP Investimentos em todo o Brasil, no chamado G20, grupo formado pelos 20
escritórios com maior destaque no atendimento ao cliente e na qualidade dos seus
serviços. A lista completa de escritórios vinculados à XP inclui outros 550 escritórios.
"Com essa fusão chegamos a duas capitais muito relevantes onde a LHx já está
presente: Goiânia e Brasilia, que estão entre os maiores PIBs do País. Essa
incorporação está em linha com nosso plano de expansão, que vem dobrando ano
a ano e é parte de um processo de consolidação do mercado", diz Vieira.
Nascida em Franca, em 2009, a BlueTrade tem sua sede em Ribeirão Preto (SP) e
já contava com bases em São José do Rio Preto (SP), Uberlândia (MG), Patos de
Minas (MG) e Uberaba (MG).
Com a incorporação, toda a operação da LHx passa a receber o nome e a contar
com a estrutura da BlueTrade. O negócio envolve a troca de participações, dentro
da cultura de partnership – um dos pilares da gestão da BlueTrade.

