Blue3 anuncia CEO
Wagner Vieira torna-se novo CEO de um dos maiores escritórios de investimento do país

São Paulo, 17 de janeiro de 2021 – A Blue3, um dos maiores escritórios da XP, anuncia Wagner
Vieira como CEO. O profissional, um dos sócios-fundadores da companhia, possui mais de 19
anos na área de finanças e ficará responsável pela liderança do escritório que conta com mais
de R$ 14 bilhões sob custódia, 17 mil clientes ativos e 650 profissionais envolvidos.
Essa é a primeira vez que a Blue3, eleita como melhor assessoria pela Brazil Advisor Awards
2021, contará com alguém neste cargo. Para Wagner Vieira, a expectativa para os próximos
meses é de investir cada vez mais em pessoas. “Estamos em constante crescimento e temos
metas de conquistar R$ 100 bilhões sob custódia até 2025. Para isso acontecer, acreditamos que
o investimento em pessoas é o caminho mais adequado e que garante resultados cada vez
melhores. Por isso, temos nos dedicado muito nessa área e na profissionalização da companhia”,
comenta o CEO.
Trajetória de expansão
A Blue3 tem uma sólida trajetória de expansão. Chegou ao seu primeiro bilhão em custódia no
ano de 2018 e alcançou a marca de R$ 3 bilhões em 2019. Em 2020, após a fusão com a LHx, o
escritório chegou aos R$ 7,6 bilhões.
O ano de 2021 foi marcado por acontecimentos importantes: em maio, a empresa anunciou a
chegada à capital paulista em um escritório na região da Faria Lima; em junho, após acordo com
a XP, chegou à marca de presença em mais de 10 cidades; em agosto foi destaque como melhor
escritório da XP. Em novembro, com a incorporação da Profit, alcançou mais de R$ 14 bilhões
sob custódia, 17 mil clientes ativos e 650 profissionais envolvidos.
De acordo com Wagner Vieira, a expansão da Blue3 é resultado de uma cultura forte, que
prioriza o atendimento ao cliente. “Além de todo o investimento que fazemos em pessoas,
contamos com um dos mais elevados níveis em NPS, de 94,5”, finaliza o CEO.

Sobre a Blue3
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, além de ganhar o Galo de Ouro.
Atualmente tem R$ 14 bilhões sob custódia, mais de 17 mil clientes ativos, cerca de 650
profissionais envolvidos na operação e registra um NPS de 94,5.

Fundada em 2009 em Franca-SP, interior da Capital, conta com um galpão de mil metros
quadrados com uma completa operação de suporte de inteligência ao AAI – Agente Autônomo
de Investimento, que vai de brokers exclusivos à mesa de alocação. Tem parcerias exclusivas
com casa de análise, gestora de fundos e contabilidade focada em mercado financeiro. A sede é
localizada em Ribeirão Preto-SP e conta com unidades de negócios em São Paulo (capital),
Franca (SP), São José do Rio Preto (SP), Bauru (SP), Marília (SP), Uberlândia (MG), Patos de Minas
(MG), Uberaba (MG), Rio de Janeiro (capital), Goiânia (GO) e Brasília (DF).
https://blue3investimentos.com.br/

