Eleita a melhor mesa de renda variável da XP, Blue3 dobra espaço de
atendimento digital
Localizado em Franca, interior de São Paulo, o Blue3 Digital concentra todas as operações de
atendimento digital na área de renda variável e mesas de alocação
São Paulo, fevereiro de 2022 - A Blue3, um dos maiores escritórios da XP, comemora um ano desde o
anúncio do Blue3 Digital, espaço de 1 mil metros quadrados em Franca, interior de São Paulo. O local
concentra todas as operações de atendimento digital na área de renda variável, desde a captação de
clientes até o atendimento para todo o Brasil. Como resultado, de forma inédita, a companhia ficou
em 1º lugar no ranking XP de renda variável em todos os meses do segundo semestre de 2021.
Com investimento inicial de R$ 2 milhões, o espaço em Franca também tem uma completa operação
de suporte de inteligência ao AAI – Agente Autônomo de Investimento, que vai de brokers exclusivos
à mesa de alocação. Desde o início das operações, em janeiro de 2021, a estrutura de atendimento
dobrou de tamanho. Inicialmente com 50 pessoas, hoje o Blue3 Digital abriga 100 profissionais.
Desde 2009 com atuação na cidade de Franca –interior de São Paulo–, a empresa aposta no
desenvolvimento de profissionais e investidores da região. De acordo com Fransérgio Machado de
Freitas, Superintendente de Operações de Investimentos Digital da Blue3, a expectativa é de continuar
em expansão. “Estamos em um momento de crescimento da empresa, e seguimos com bons
resultados também com o braço de atendimento digital em Franca”, explica.
O moderno projeto arquitetônico foi pensado para ampliação, acompanhando a estratégia da
empresa. “Anualmente, dobramos os ativos sob custódia da Blue3, e o espaço é fundamental para
viabilizar um crescimento mais significativo para a empresa. É o coração da companhia”, finaliza
Fransérgio.
A estrutura do local também conta com um estúdio completo e sala de treinamento.
Em 2021, a Blue3 atingiu R$ 14 bilhões sob custódia, 17 mil clientes ativos e mais de 650 profissionais
envolvidos. A expectativa é de chegar aos R$ 100 bilhões sob custódia até o final de 2025. Como parte
do plano de expansão, a companhia recebeu, neste mês de janeiro, a autorização da Superintendência
Geral do Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade) para atuar como corretora.

Espaço inaugurado em Franca em 2021 já dobrou de tamanho

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, tem parcerias exclusivas com casa de análise, gestora de fundos e
contabilidade focada em mercado financeiro. A sede fica 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/

