ANCORD COMEMORA 50 ANOS
PROGRAMAÇÃO DE ANIVERSÁRIO CONTOU COM
WORKSHOP QUE DISCUTIU O FUTURO DA INDÚSTRIA DE
INTERMEDIAÇÃO E EVENTO DE CONFRATERNIZAÇÃO
COM O MERCADO.

No último dia 16 de agosto de 2022,
a ANCORD comemorou, na Casa Traffô,
no Bairro da Vila Olímpia, em São Paulo,
seu cinquentenário.
Para marcar esse momento histórico,
a Associação promoveu 2 grandes
eventos. O 1º deles, o workshop
ANCORD Trends, que foi realizado
durante toda a tarde, possibilitou que
diversas autoridades e especialistas

discutissem – com a participação ativa da
plateia - o futuro do Mercado e as
perspectivas para a Indústria de
Intermediação.
Após os debates técnicos, a Associação
ofereceu o Coquetel 50 Anos, onde os
convidados puderam celebrar o
aniversário da entidade.

ANCORD TRENDS
ABERTURA
Coube ao Presidente do Conselho de Administração da
ANCORD, Carlos Arnaldo Borges de Souza, a abertura do
ANCORD Trends. Inicialmente destacou a importância daquele
momento para a Associação, não apenas pela relevância dos
temas que seriam discutidos no workshop, mas também pelo
cinquentenário da Entidade.

Carlos Arnaldo, Presidente da ANCORD, abre o workshop

Carlos Arnaldo salientou que “o ANCORD Trends nasceu
naquilo que podemos definir como uma conjunção positiva de
fatores. Isso porque, ao mesmo tempo em que o Banco Central
nos questionava ainda em 2021, sobre como imaginávamos o
nosso segmento nos próximos anos, a ANCORD já estava
envolvida ou protagonizava, reuniões, estudos, manifestações
em audiências públicas e projetos estratégicos com os
reguladores, autorreguladores e várias outras entidades do
Mercado”.

1º PAINEL “ATIVIDADE DE INTERMEDIAÇÃO
NOS PRÓXIMOS ANOS”
Participaram desse painel os debatedores Antônio Marcos Fonte
Guimarães, Consultor no Departamento de Regulação do
Sistema Financeiro e Dr. Valdir Carlos Pereira Filho, Professor
do Insper e Sócio da JL Rodrigues & Associados, membro do
CRSFN. Luiz Fernando Figueiredo, Sócio Fundador da Mauá
Investimentos e ex-diretor do Banco Central do Brasil, foi o
mediador.
A abertura do Painel foi feita por Rafael Guerino Furlanetti,
vice-presidente do Conselho de Administração da ANCORD, que
agradeceu a presença de todos e destacou que “pessoalmente,
é uma enorme satisfação participar desse momento tão
importante para a ANCORD, quando comemoramos juntos o
cinquentenário da Entidade”. Além disso, Furlanetti fez uma
análise do atual momento da Indústria de Intermediação, quais
seriam os principais desafios, as preocupações e tendências e
levantou questões relevantes para que os debatedores
pudessem iniciar suas considerações.

Furlanetti, Valdir Pereira, Antonio Marcos e Luiz Fernando
Figueiredo debatem sobre a atividade da intermediação.

Os participantes buscaram analisar o atual momento do
segmento e o que se espera dele no futuro, levando em conta
as novas tecnologias, as expectativas dos investidores, que
estão cada vez mais exigentes por inovações e resultados, os
novos produtos que estão surgindo e as possibilidades de
acessos aos mercados internacionais.
Também procuraram explorar as oportunidades diante dessa
nova realidade, além de contextualizarem os aspectos
regulatórios e a necessidade de atualização de normas com
impactos diretos na atividade de intermediação.
Após as perguntas da plateia, os membros do Conselho da
ANCORD Aníbal César Jesus dos Santos e Rafael Furlanetti e o
Diretor Geral da ANCORD, José David Martins Júnior realizaram
as entregas do Tótem ANCORD 50 Anos, peça comemorativa e
alusiva ao cinquentenário, aos debatedores e ao moderador,
como forma de agradecimento por suas participações.

da esquerda para a direita, Aníbal César Jesus dos Santos, Valdir
Pereira, José David Martins Júnior, Antonio Marcos Fonte Guimarães,
Luiz Fernando Figueiredo e Rafael Furlanetti.

ANCORD TRENDS
2º PAINEL “MERCADO DE TÍTULOS
PRIVADOS DE RENDA FIXA”

Furlanetti, Francisco Bastos, Bruno de Luna e Otávio Yazbek falam
durante o 2o Painel

O Painel teve como debatedores Bruno Barbosa de Luna, Chefe de
Assessoria de Análise Econômica e Gestão de Risco da CVM e
Francisco José Bastos Santos, Superintendente de Relações com
o Mercado e Intermediários da CVM. O Dr. Otávio Yazbek, Sócio
do Yazbek Advogados, Professor do Insper e ex-diretor da CVM
fez a mediação.
O vice-presidente da ANCORD, Rafael Furlanetti abriu o Painel,
buscando mostrar a relevância desse tema para a Indústria de
Intermediação: “o desenvolvimento do Mercado Secundário de
Títulos Privados e principalmente as mudanças em andamento
para torná-lo mais transparente e líquido são fundamentais para o
nosso segmento e o trabalho que vem sendo executado pelo Grupo
formado pela CVM, B3 e ANCORD, com a participação das nossas
Associadas, tem sido um marco”
O Painel apresentou visões sobre futuro doo Mercado Privado de
Renda Fixa e ideias para dinamizá-lo, a importância transparência
além de trazer experiências de outros países, como por exemplo
Israel e Inglaterra.

Durante a entrega dos Tótens 50 Anos, Silvio Alexandre, Rafael
Furlanetti, Ricardo Lutfalla, Francisco José Bastos Santos, Bruno
Barbosa de Luna, Otávio Yazbek e Márcio Soares Siuqeira.

Após responderem a várias perguntas do público, os debatedores
e o mediador receberam os Tótens ANCORD 50 Anos das mãos
dos membros do Conselho da ANCORD, Silvio Alexandre Rocha da
Silva, Márcio Soares Siqueira e Ricardo Chamma Lutfalla.

3º PAINEL “ESG – ENVIRONMENTAL,
SOCIAL AND CORPORATE GOVERNANCE”
O 3º Painel contou com os debates da especialista em
sustentabilidade e SDG Pioneer pelo Pacto Global da ONU,
Sonia Consiglio e do Professor da EAESP/FGV e Sócio da
Consultoria Riscométrica, Alan de Genaro. A moderadora foi Ana
Carla Abrão Costa, Sócia da Consultoria Oliver Wyman e exsecretária da Fazenda do Estado de Goiás.
O vice-presidente da ANCORD, Silvio Alexandre Rocha da Silva,
destacou na abertura do Painel a enorme importância desse
tema para o Mercado Financeiro e de Capitais: “trata-se de um
dos assuntos mais importantes para a ANCORD e para a
Indústria como um todo. É discussão recorrente em nossos
Comitês e Grupos de Trabalho e, portanto, não é por acaso que
faz parte desse workshop”. Silvio ainda complementou que a
agenda de clima, governança e sustentabilidade já faz parte da
realidade do Mercado e que não tem volta e afirmou que “as
discussões que nossos especialistas trarão certamente nos
ajudará a refletir ainda sobre os impactos do ESG para as
Instituições do nosso ecossistema e como nossas Associadas
devem se encaixar nesse contexto”.
O professor Alan afirmou que os riscos de investimento
relacionados às métricas ambiental, social e de governança
devem ser avaliados e gerenciados, não evitados ou eliminados
por meio de um filtro negativo.

Silvio Alexandre, Sonia Consiglio, Alan de Genaro e Ana Carla Abrão debatem
sobre ESG

ANCORD TRENDS
Já, a especialista Sonia Consiglio, mencionou um estudo
americano que conclui ser melhor engajar companhias do que
fazer desinvestimentos. “É uma construção. Ninguém dorme e
acorda sustentável, é uma jornada”, afirma. Já para a mediadora
Ana Carla Abrão, “felizmente o momento chegou. A preocupação
com sustentabilidade, governança e meio ambiente já faz parte da
nossa realidade e ainda bem que temos isso organizado,
sistematizado e priorizado. Para alguns mais que outros. Mas cada
vez mais a sociedade leva isso a sério”.

Aníbal Santos, Alan de Genaro, Silvio Alexandre, Sonia Consiglio, Ana
Carla Abrão, Pablo Spyer e Alexandre Aterino ao final do Painel

Após a participação do público presente, por meio de perguntas, o
Painel foi encerrado com as homenagens aos palestrantes. Eles
receberam das mãos dos membros do Conselho da ANCORD,
Pablo Luciano Stipanicic Spyer Rezende, Alexandre Atherino e
Aníbal Cesar Jesus dos Santos os Tótens ANCORD 50 Anos como
forma de agradecimento por suas participações no ANCORD
Trends.

PARTICIPAÇÃO ESPECIAL: JOÃO PEDRO
NASCIMENTO, PRESIDENTE DA CVM
O workshop ainda contou com a participação especial do
Presidente da CVM, João Pedro Nascimento, que agradeceu o
convite para presenciar um momento tão importante para o
Mercado, quando a ANCORD completa seu cinquentenário. Ele
também saudou o público presente, os especialistas e demais
autoridades: “parabenizo a atual gestão da ANCORD pelo
aniversário e aos dirigentes que passaram pela Entidade nas
últimas 5 décadas, que contribuíram para a construção de uma
Associação tão importante para o Mercado”.
João Pedro destacou o atual momento da ANCORD, quando
ela alcança a competência, a representatividade e a reputação
necessárias para protagonizar o aperfeiçoamento e a
modernização da Indústria de Intermediação. Ressaltou ainda
a “excelente relação que a CVM e a ANCORD construíram, e a
sinergia entre os corpos técnicos e profissionais que tem
resultado em soluções eficazes e eficientes para o Mercado”.
Ao finalizar sua participação, o Presidente da CVM desejou
mais uma vez muito sucesso para a ANCORD nos próximos 50
anos e colocou a CVM sempre de portas abertas para
iniciativas como o ANCORD Trends e para discutir todo e
qualquer movimento que vise o aprimoramento da Indústria e
do Mercado como um todo.

ANCORD TRENDS
ENCERRAMENTO
O encerramento oficial do ANCORD Trends ficou sob a
responsabilidade do Presidente, Carlos Arnaldo Borges de Souza,
que agradeceu a participação do Presidente da Comissão de
Valores Mobiliários pelas palavras, pela deferência e pelo prestígio.
Em seguida agradeceu a presença de todos que participaram do
evento. Segundo ele, “como eu já previa, pelo conhecimento, pela
vivência e pela qualidade dos palestrantes e especialistas que
participaram dos debates, nossa tarde seria extremamente rica. E
foi. Eles e elas nos trouxeram novidades, e principalmente
subsídios para refletirmos sobre o futuro da nossa Indústria e como
podemos inserir nossas instituições nesse novo contexto”

Carlos Arnaldo encerra o workshop

Carlos Arnaldo ainda afirmou que esse foi o 1º Ancord Trends de
outros que virão: “temos que profundar tudo que o foi apresentado
e debatido aqui hoje e ainda precisamos acrescentar outros temas
relevantes para o nosso Mercado e especificamente para o nosso
segmento”
O ANCORD Trends foi acompanhado por veículos da imprensa
especializada, que viram no seu conteúdo fontes para realizarem
matérias e artigos sobre o Mercado.
Segundo a ANCORD, todo o workshop foi gravado e será
posteriormente disponibilizado nos seus Portais de Comunicação e
também nos seus canais sociais.

COQUETEL - ANCORD 50 ANOS
Após a realização do ANCORD Trends, a Associação promoveu o
Coquetel comemorativo ao seu cinquentenário.
O evento reuniu inúmeras gerações de profissionais, autoridades,
especialistas e amigos do Mercado. Diversas entidades foram
representadas por seus dirigentes e executivos. Reguladores,
Autorreguladores, Órgãos dos Governos também prestigiaram o evento.
Atuais e antigos colaboradores e membros dos Conselhos de
Administração, Presidentes e Vice-Presidentes da ANCORD também
estiveram presentes.
A abertura oficial do Coquetel Comemorativo foi feita pelo Presidente
da ANCORD, Carlos Arnaldo Borges de Souza. Ele agradeceu a
presença de todos os convidados. “Sinto-me privilegiado por estar
vivendo este momento memorável. Ser o Presidente do Conselho de
Administração da ANCORD no seu cinquentenário. Trata-se de uma
distinção carregada de muita alegria e, ao mesmo tempo, de um
sentimento forte de responsabilidade, em meio a tantos desafios”,
afirmou.
O Presidente também agradeceu, nas figuras dos citados vicepresidentes da entidade, Rafael Guerino Furlanetti e Sílvio Alexandre
Rocha da Silva, a todos os membros do atual Conselho de
Administração pela colaboração ativa e pelo apoio dedicado à
Associação.
E destacou a presença dos colaboradores e consultores da ANCORD,
que segundo ele “são profissionais que se entregam diariamente para
colocar a nossa Associação em lugar de destaque no cenário
econômico nacional. Faço aqui uma menção especial ao nosso Diretor
Geral, José David Martins Júnior pela condução e liderança dessa
equipe que tem trazido resultados muito expressivos.”

Presidente da ANCORD, Carlos Arnaldo destaca o cinquentenário da
Entidade

COQUETEL - ANCORD 50 ANOS
Carlos Arnaldo afirmou que “celebrar esse momento é também honrar
todos aqueles que pensaram, idealizaram, implementaram, construíram
e fizeram crescer esse grande sonho idealizado ainda em 1972. E
transformar aquele grande projeto nesta realidade que é a ANCORD”

O Presidente da Associação ainda destacou que “a ANCORD sempre
seguiu o seu caminho, sem abandonar seus princípios, seus propósitos
e sua essência. E além de sua atuação em defesa da Indústria de
Intermediação, em cinco décadas de história, a Associação ainda se
tornou referência no segmento educacional e como Entidade
Certificadora e Credenciadora.”

Carlos Arnaldo ainda lembrou que “a ANCORD não passou
despercebida em cada transição durante essas 5 décadas, apoiou e
participou de cada projeto e programa em prol do desenvolvimento do
mercado e esteve sempre ao lado dos seus associados nos
movimentos que balançaram e fortificaram o mercado de capitais. E,
num passado bem mais recente, o distanciamento social nos foi
imposto para garantir a saúde das pessoas e por consequência das
organizações. E hoje, mais do que nunca, a ANCORD tem procurado
investir naquilo que tem sido ainda mais valioso: proximidade. A
ANCORD se orgulha em colocar entre seus mais importantes objetivos
a construção de relações, a construção de pontes e nunca a de muros.”

Carlos Arnaldo destacou que “temos procurado desenvolver ao lado
das várias Instituições do Mercado Financeiro e de Capitais, com
nossas Associadas, com a B3, com os Reguladores e Autorreguladores
e demais participantes, diversos projetos e estratégias, em um
movimento uníssono, harmonioso, que se consolida cada vez mais e
traz inúmeros ganhos para todos. A ANCORD acredita nessa
integração e na sinergia como forma de colher sempre resultados que
sejam profícuos para todos. E que essa é a fórmula certa para
fortalecer o nosso mercado e a nossa indústria. Por isso é tão
importante estarmos sempre juntos, nos ajudando”.

Vídeo "5 décadas em 5 minutos" foi apresentado durante o evento

Trio de Jazz se apresenta no Coquetel

E concluiu que “depois de 50 anos de muitas experiências, a ANCORD
mostra ainda mais disposição para encarar o futuro, para protagonizar
as mudanças necessárias, para valorizar o ser humano e descobrir
sempre novas formas e novos caminhos de honrar todos os valores que
a trouxeram até aqui”.

Após a participação do Presidente da ANCORD, foi apresentado o
vídeo “50 Anos em 5 Minutos”, criado e produzido especialmente para
o aniversário da Associação. A peça está disponível no Novo e
Exclusivo Site dos 50 Anos: ancord50.org.br
Convidados comemoraram o cinquentenário da ANCORD

Em seguida, os presentes no espaço da Casa Traffô comemoraram
muito esse momento histórico do Mercado.

ancord50.org.br

