Magliano contrata nova equipe de análise
Tradicional no mercado financeiro, a corretora independente renova time de
analistas de investimentos para orientar investidores
A Magliano Corretora, uma das mais tradicionais corretoras de valores, que este ano
completa 90 anos como corretora independente, contratou um novo time de análise.
Pedro Galdi, que tem mais de 30 anos de experiência no mercado de ações e de
investimentos, e Carlos Soares, ambos analistas de investimentos com CNPI, ficam
responsáveis a partir deste mês de agosto pela área de análise da corretora.
A ideia da Magliano é reestruturar a área e aprofundar a análise com a criação de
relatórios mais detalhados com foco em ações e carteiras recomendadas, análise de
balanços e também relatórios de renda fixa para orientar os investidores. Segundo o
presidente da Magliano Corretora, Raymundo Magliano Neto, o atendimento cada vez
mais personalizado e customizado, mesmo com todas as tecnologias, é fundamental
na gestão do patrimônio dos clientes. “Além do atendimento próximo, que traz
confiança e transparência para o cliente, a análise e informação com profissionais
experientes traz a segurança e confiabilidade necessária na avaliação de portfólio de
investimentos dos nossos clientes”, aponta.
Confira o perfil dos novos analistas:
Pedro Galdi – Analista de Investimentos (CNPI) da Magliano Corretora. Possui uma
carreira de mais de 30 anos de experiência no mercado de ações e de investimentos
com trajetória construída no Banco Real, posteriormente ABN Amro (hoje Grupo
Santander), e SLW Corretora, quando era responsável pela análise de empresas
de commodities metálicas e pelo setor de celulose e papel. Também foi responsável
pelo aconselhamento tanto de clientes pessoa física quanto clientes institucionais.
Atualmente, é conselheiro da Apimec SP (Associação dos Profissionais do Mercado de
Capitais), e também participou como vice-presidente da unidade São Paulo. O
profissional também foi reconhecido pelo mercado em 2011, quando foi eleito como
o melhor profissional de investimento pela Apimec Nacional.
Carlos Soares Rodrigues - Analista de investimentos (CNPI) da Magliano Corretora.
Com carreira de 16 anos no mercado financeiro iniciada no pregão da Bolsa de
Mercadorias e Futuros (atual B3) e com passagens nas áreas de consultoria de
investimentos voltadas para fundos de pensão, e na Magliano Corretora atuando na
mesa de operações e no departamento de Análise. Carlos Soares
Rodrigues é associado da Apimec SP (Associação dos Profissionais do Mercado de
Capitais), pós-graduado em Administração de Empresas pela Fundação Getúlio
Vargas de São Paulo e graduado em Ciências Econômicas pela Pontifícia Universidade
Católica de São Paulo.
Sobre a Magliano Corretora – Fundada em 1927, a Magliano é a primeira corretora
de valores da BOVESPA. A história com o mercado financeiro brasileiro confere a
Corretora uma experiência sólida, que se traduz em confiança na relação com seus
clientes e atendimento diferenciado. Há quase 90 anos, a corretora trabalha para
oferecer o investimento mais adequado para cada perfil e faixa etária de cliente, com
uma estrutura integrada de profissionais altamente capacitados.
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