Magliano Invest traz novo serviço digital e humanizado
A corretora passou por várias transformações e revoluções tecnológicas ao longo
dos seus 90 anos de história e agora muda seu posicionamento de marca e investe
fortemente em tecnologia para disponibilizar uma nova plataforma para
investidores
Buscando atender as novas demandas dos consumidores e sempre acompanhando
as transformações do mercado, a Magliano, mais antiga e tradicional corretora de
valores brasileira, que completou 90 anos em novembro, passou por uma
reestruturação para a criação da Magliano Digital. Agora, a corretora passa a oferecer
um atendimento mais digital e humanizado, e também assume um novo
posicionamento de marca, passando a se chamar Magliano Invest.
“Acreditamos que o nosso investidor precisa cada vez mais de uma atenção especial,
por isso, para esta nova fase, investimos em tecnologia e pessoas capacitadas para
disponibilizar um atendimento mais intuitivo, rápido e personalizado, oferecendo
mais segurança e confiabilidade para nossos clientes dentro desse novo conceito
conectado e digital, que oferece facilidade e praticidade na tomada de decisão diária”,
explica Raymundo Magliano Neto, CEO da Magliano Invest. “Para quem tem 90 anos
de história lidar com transformação é hábito”, acrescenta Neto, que relembra as
várias mudanças e revoluções que a corretora que começou com seu avô passou ao
longo de nove décadas.
O novo site da corretora funcionará como uma plataforma de investimentos digital,
na qual o cliente poderá ter acesso a diversos produtos, como estrutura de fundos e
simulador de carteiras. “A ideia é que o investidor tenha liberdade para realizar todos
os processos online, através de sua área logada, mas, ao mesmo tempo, também
conte com um atendimento personalizado da nossa equipe de especialistas para tirar
dúvidas e entender as melhores opções de investimentos para a realidade de cada
cliente”, diz Magliano Neto.
O grande diferencial do novo portal da Magliano é que ele não é parecido com nada
já disponível no mercado. Toda a análise de investimentos e produtos é realizada
pela própria equipe de analistas da corretora, que esse ano reforçou o time de
análise, criando relatórios mais detalhados e uma curadoria de fundos e produtos de
vários setores e voltados para os diferentes perfis de investidores, sejam
conservadores, moderados ou agressivos. O objetivo da corretora é transformar a
complexa linguagem do mercado financeiro em algo simples, que qualquer potencial
investidor que acesse o site consiga entender.
A partir de agora, os clientes já terão acesso a área de cadastro, as análises e
sugestões dos principais fundos, a um simulador para planejar os investimentos e ao
home broker. Em uma segunda fase, a corretora também vai passar a oferecer a
possibilidade de transferência de valores entre bancos e a própria Magliano Digital.
Sobre a Magliano Invest
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 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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