Blue3 investe R$ 10 milhões em inauguração de novo escritório
em Goiânia
Maior espaço físico da companhia até agora possui R$ 2 bilhões sob custódia, 2 mil
clientes e projeta dobrar o número de assessores em 2022

São Paulo, 26 de janeiro de 2022 - A Blue3, um dos maiores escritórios da XP, acaba de
anunciar seu novo escritório em Goiânia, no setor Bueno, no estado de Goiás. Com
1.400m², o espaço é inaugurado com R$ 2 bilhões sob custódia e mais de 2 mil clientes
regionais. O investimento no novo prédio, o maior da companhia até agora, foi de
aproximadamente R$ 10 milhões. O local abriga 50 assessores, com expectativa de
contratação de pelo menos mais 50 profissionais, além da meta de atingir R$ 4 bilhões
sob custódia até o final de 2022.

Fachada do novo escritório em Goiânia

A Blue3 entra como uma alternativa de investimentos para empresários de diversas
áreas, incluindo o mercado de agronegócios, bastante forte na região. Além disso, a

empresa visa a contratação de mais assessores de investimento para atender à demanda
local. De acordo com Wagner Vieira, CEO da Blue3, a estrutura já foi pensada para
ampliação. “Chegamos na região com expectativa de crescimento no número de clientes
e de assessores. Temos capacidade para ampliação de 100% no número de especialistas
responsáveis pelo atendimento personalizado aos nossos clientes”, comenta.
A nova unidade já está em funcionamento e tende a fortalecer esse relacionamento
local, segundo Henrique Fernandes, Superintendente Regional de Goiânia da Blue3.
“Acreditamos muito no crescimento da região e o novo escritório da Blue3 em Goiânia
visa trazer mais conforto no atendimento aos clientes”, diz Henrique.
A companhia foi fundada em 2009 em Franca (interior de São Paulo) e atualmente conta
com mais de R$ 14 bilhões sob custódia e 17 mil clientes ativos, atendidos por cerca de
650 profissionais.
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$ 12,5 bilhões sob custódia, 17 mil clientes ativos e 650
profissionais envolvidos.
De acordo com seus sócios-fundadores, Leone Cabral e Wagner Vieira, a expansão da
Blue3 é resultado de uma cultura forte, que prioriza o atendimento ao cliente. Entre os
escritórios no G-20 da XP, a Blue3 conta com um dos mais elevados níveis em seu NPS
(Net Promoter Score), índice que mede o nível de satisfação dos clientes. A nota atual
da empresa é 94,5 (o máximo é 100).
Como parte do plano de expansão, a companhia recebeu, em janeiro de 2022, a
autorização da Superintendência Geral do Conselho Administrativo de Defesa
Econômica (Cade) para atuar como corretora.
A expectativa é de chegar aos R$ 100 bilhões sob custódia até o final de 2025.
Para baixar a foto em alta resolução do novo escritório, clique aqui.

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/

