Magliano faz reestruturação, investe em tecnologia e contrata
novo diretor
A nova liderança vem ao encontro desta fase de reestruturação e inovação da
corretora de valores, que acaba de completar 90 anos
A Magliano Corretora, a mais antiga e tradicional corretora de valores brasileira, que
acaba de completar 90 anos de mercado, está em fase de reestruturação e investindo
em tecnologia para ter um atendimento cada vez mais personalizado e conectado
com os clientes. Para trazer as novidades, a Magliano contratou um novo diretor,
D’Arthagnan Vasconcelos Jr., economista, com especialização em Banking pela FAAP
e pela Universidade do Porto (Portugal) e MBA Executivo pela USP com validação na
França pela UPMF. O profissional acumula mais de 20 anos de carreira e agora terá
mais um desafio pela frente nessa nova fase que vive a corretora, no processo de
inovação e criação da Magliano Digital, que vai atender as novas demandas dos
investidores e mercado atual.
“Participei de diferentes processos de reestruturação de corretoras e por várias crises
internacionais. Uma das reestruturações mais importantes foi a transformação de
uma casa de ‘discount broker’ em uma casa de pesquisa, na qual fui o diretor
estatutário responsável por toda a mudança que incluiu mesa de operações, área de
vendas e pesquisa”, conta ele, que já participou, desde 1999, de mais de 30 roadshows nos Estados Unidos e Europa com foco nos mais diversificados tipos de
clientes, como Brokers, Asset Managers e Hedge Funds.
Vasconcelos atualmente está cursando graduação em Filosofia, pela PUC, e tem
passagens pela Votorantim Corretora, como Gerente Executivo; Deutsche Bank e
Banco Tendência, ambos como operador do mercado de ações para clientes
estrangeiros e locais; Unibanco; Bes Securities; e Banco Itaú.
Completando 90 anos como corretora independente, a Magliano está ampliando seu
time com foco em trazer ainda mais qualidade e novas estratégias à empresa.
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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