Blue3 recebe autorização do Cade para atuar como corretora
A associação com a XP Investimentos faz parte do plano de expansão de chegar aos R$ 100
bilhões sob custódia e triplicar o número de agentes autônomos de investimentos para 660 até
2025
São Paulo, 20 de janeiro de 2022 - A Blue3, empresa de investimentos e evolução patrimonial,
recebeu a autorização da Superintendência Geral do Conselho Administrativo de Defesa
Econômica (Cade) para atuar como corretora. O aval, sem restrições, foi publicado no dia 19 de
janeiro, no Diário Oficial.
A associação entre a Blue3 e a XP Investimentos tem como objetivo constituir uma corretora de
títulos e valores mobiliários (CTVM) para exploração conjunta das atividades privativas de
instituições financeiras, além da exploração das demais atividades relacionadas ao mercado
financeiro, inclusive atividades não privativas de instituições financeiras desenvolvidas ou que
ainda venham a ser realizadas pelo Grupo Blue3.
O próximo passo para o início da operação da Blue3 como corretora é a aprovação pelo Banco
Central.
O acordo para constituição de uma CTVM em parceria com a XP havia sido anunciado ao
mercado em maio de 2021. Para o CEO e sócio fundador da Blue3, Wagner Vieira, a decisão do
Cade é importante para a empresa –fundada em 2009 em Franca, no interior de São Paulo–
seguir a sua trajetória ascendente de crescimento e cumprir os objetivos determinados em sua
estratégia de negócios. “As metas da Blue3 são ousadas, estamos sempre de olho nas
oportunidades de mercado e temos duplicado de tamanho ano a ano”, destaca Wagner.
A meta traçada para o plano de expansão já em curso é chegar aos R$ 100 bilhões sob custódia
e triplicar o número de agentes autônomos de investimentos para 660 até 2025. Em maio de
2021, a Blue3 passou a ocupar uma laje de mais de 1.000 metros quadrados na região da Faria
Lima, na capital paulista. Também inaugurou, em dezembro de 2020, uma unidade exclusiva
para atendimento digital da mesa de renda variável em Franca, a Blue3 Digital, e um Centro de
Inteligência, além dos novos escritórios em Goiás e Brasília.
Em 2021, a Blue3, foi eleita como o melhor escritório de assessoria de investimentos e a melhor
mesa de renda variável do País pela rede XP Investimentos. Atualmente conta com R$ 14 bilhões
sob custódia, mais de 17 mil clientes ativos, cerca de 600 profissionais envolvidos na operação
e registra um NPS de 94,5. Tem parcerias exclusivas com casa de análise, gestora de fundos e
contabilidade focada em mercado financeiro.
Com sede em Ribeirão Preto-SP, conta com unidades de negócios em São Paulo (capital), Franca
(SP), São José do Rio Preto (SP), Bauru (SP), Uberlândia (MG), Patos de Minas (MG), Uberaba
(MG), Rio de Janeiro (capital), Goiânia (GO) e Brasília (DF).
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