Magliano Corretora lança carteira com foco em governança e
sustentabilidade
Inovando no setor, a Magliano Corretora, a mais antiga e tradicional corretora de
valores brasileira, que acaba de completar 90 anos de mercado, está lançando um
novo modelo de carteiras mensais recomendadas.
Com a reestruturação, o conceito de formação dos ativos nas carteiras recomendadas
foi alterado considerando uma estratégia de busca por um perfil de divisão dos ativos
em um conceito mais próximo de risco/retorno. Assim, o investidor poderá buscar,
inclusive pela sua faixa etária, aquela composição de ações que esteja mais associada
ao seu perfil de investidor.
Desde novembro, a Magliano já disponibiliza uma carteira com ativos que tenham
perfil Small Caps e, neste mês, incluiu uma nova modalidade de carteira
recomendada, agora com o conceito de governança e sustentabilidade.
Confira as opções de carteira da Corretora:
Carteira Conservadora/Sênior
investidores acima de 51 anos

(antiga

Recomendada)

-

Voltada

para

Esta carteira é composta por ações de empresas que tendem a apresentar uma
menor volatilidade quando comparada ao Ibovespa. A escolha dos ativos se dá
através da avaliação do beta e pelos fundamentos apresentados pelas respectivas
empresas, sempre buscando um risco abaixo ao do Ibovespa.
Carteira Moderada/Plena (antiga Opções a Considerar) - De 26 a 50 anos
Indicada para quem possui algum conhecimento ou experiência no mercado acionário
e busca aplicar uma parcela maior de seu dinheiro em ações. A carteira busca assumir
um risco maior quando comparado à Carteira Conservadora por incluir ações com
beta mais elevado em relação ao Ibovespa. Além da avaliação do beta, a escolha dos
ativos se dá através da análise dos fundamentos apresentados pelas respectivas
empresas. Esta carteira é também indicada, respeitados os objetivos de curto e
médio prazo de cada investidor, para quem possui idade entre 25 a 50 anos.
Carteira Agressiva/Júnior (antiga Alto Risco) - Até 25 anos
Indicada para quem está disposto a correr maior risco visando a máxima
rentabilidade possível para seu dinheiro. A carteira busca capturar retornos mais
expressivos, suportando uma maior oscilação dos preços no curto prazo. Além da
análise dos fundamentos apresentados pelas empresas, também é levado em conta
os ativos que apresentam um beta mais elevado em relação ao Ibovespa. Esta
carteira é também indicada, respeitados os objetivos de curto e médio prazo de cada
investidor, para o público mais jovem que suporte riscos mais elevados.
Carteira de Dividendos (foi mantida sem alteração)

Para investidores que busquem retorno por proventos nas empresas investidas
(dividendos e JCP), além da possibilidade de flutuação do valor do ativo adquirido na
B3.
Carteira Small Caps (foi mantida sem alteração)
Para investidores que queiram investir em empresas de menor capitalização e que
apresentam bom potencial de valorização ao longo de seu processo de crescimento.
O foco para este tipo de carteira é de longo prazo.
Carteira Governança/Sustentabilidade (iniciada neste mês)
Para investidores que busquem ativos de empresas focadas em elevados padrões de
governança em suas finanças e que tenham viés elevado em responsabilidade social
e ambiental.
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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