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ATS Brasil entra com pedido de criação
de nova Bolsa de Valores na CVM
Usando a plataforma da NYSE Technologies, a empresa será comandada
por Alan Gandelman.
Rio de Janeiro e Nova York, 19 de Junho de 2013 – A Americas Trading System
Brasil (ATS Brasil), joint-venture entre a Americas Trading Group (ATG) e a NYSE
Euronext, deu entrada ontem (18/6) com o pedido de autorização junto à Comissão
de Valores Mobiliários (CVM) para lançar uma nova bolsa de valores no mercado
brasileiro. O pedido formal para aprovar ATS Brasil também inclui a possibilidade de
admissão de novos provedores de liquidez para o empreendimento.
A empresa anunciou também a indicação do executivo Alan Gandelman para assumir
a presidência da ATS Brasil. Ele será responsável por liderar o processo de
lançamento e consolidação da nova bolsa de valores, que será controlada pela ATG e
com participação minoritária na NYSE Euronext. A ATS Brasil irá operar usando as
soluções tecnológicas da NYSE Technologies, o braço de tecnologia da NYSE
Euronext.
“A criação da ATS Brasil será muito positiva para a evolução do mercado de capitais
brasileiro ao adicionar outra plataforma de negociação para a região, incentivando o
crescimento dessa indústria, além de facilitar o acesso de investidores globais ao
nosso mercado”, afirma Alan Gandelman.
Para Gandelman, a criação da ATS Brasil representa um novo ciclo no mercado de
ações, oferecendo inovação, liquidez e novas oportunidades de negócios. O objetivo
da nova bolsa de valores será reduzir de forma significativa os custos, proporcionando
ganhos de eficiência para os investidores e posicionando o Brasil entre os mercados
mais atrativos do mundo.
A NYSE Technologies já customizou sua plataforma de negociação para a ATS Brasil
e o sistema está em fase de testes sobre as suas funcionalidades e conectividade
global. A empresa utilizará a Universal Trading Platform (UTP), sistema de
negociação desenvolvido pela NYSE Technologies e usado pelas bolsas do grupo no
mundo.

“Agora em fase de testes no Brasil, a UTP foi adaptada para os usos específicos do
mercado brasileiro, incluindo os players atuais e potenciais clientes. Este sistema
proporcionará alta qualidade de negociação, desempenho e confiabilidade,
características das plataformas NYSE Euronext em todo o mundo, além de trazer para
o mercado brasileiro maior competitividade. Acreditamos que a ATS Brasil será bem
recebida pelos participantes do mercado e aumentará a oferta de produtos, além de
trazer liquidez e acesso global a investidores do mercado brasileiro,” disse Martin
Koopman, Vice Presidente Senior da NYSE Euronext, e Membro do Conselho da
ATS Brasil.
Já o Diretor de Operações da ATG (COO) e Membro do Conselho da ATS Brasil,
Arthur Pinheiro Machado, esclarece que a empresa irá atuar no mercado como uma
nova bolsa com foco na negociação de ações, podendo expandir futuramente para
outros produtos.
“A nova bolsa é uma evolução natural do mercado. Desde o anúncio de lançamento da
ATS Brasil tivemos uma grande receptividade e interesse de diversas instituições. O
mercado brasileiro tem um potencial enorme de desenvolvimento e o nosso objetivo é
aumentar o número de participantes nacionais e internacionais, assim como o fluxo de
negociação”, assinala Machado.
A ATS Brasil deverá entrar em operação em 2014, dependendo das aprovações por
parte das autoridades regulatórias brasileiras.
Alan Gandelman
Considerado um dos executivos mais experientes do setor na América Latina, Alan
Gandelman conhece bem o mercado de capitais. Ele criou e foi presidente por cinco
anos da ICAP Brasil, sócio-diretor da Ágora Corretora, além de ter trabalhado em
Nova York nos bancos Bear Sterns e Goldman Sachs. Entre outras atividades, ele foi
membro do Conselho de Administração da Bovespa (antes da fusão da BM&F e
Bovespa), presidente da Comissão de Assuntos Internacionais, presidente da Câmara
de Índice Bovespa Futuro na BM&F, e, após a fusão, presidente da Câmara de Ações
e Derivativos da BM&FBovespa.
Sobre a ATG
A experiência e conhecimento no mercado de intermediação e ordens eletrônicas
deram origem à Americas Trading Group (ATG), uma empresa especializada em
Electronic Trading que oferece uma plataforma multibroker de produtos e serviços
para execução de ordens nos principais mercados das Américas – Brasil, EUA,
México, Chile, Colômbia, Peru e Argentina.
A ATG é um centro de liquidez de alta performance, neutra em relação a corretoras e
redes, que consolida e gerencia conexões entre corretoras, clientes finais e bolsas de
valores na América Latina. Os princípios de capilaridade, alta disponibilidade e alta
performance sintetizam a extensa rede de conectividade.
Com o objetivo de capacitar seus clientes com o que há de mais moderno em
tecnologia de execução eletrônica, a ATG permite que se conectem diretamente às
bolsas via DMA2, disponibilizando uma gama diversificada de produtos, produtos,
serviços e soluções através da plataforma de Electronic Trading.

A empresa oferece a clientes do Buy e Sell Sides um suporte completo de
hospedagem para a melhor execução de suas ordens, possibilitando ainda a
terceirização de toda sua infraestrutura. A plataforma multibroker desenvolvida pela
ATG permite a utilização de algoritmos e robôs de execução de ordens.
Em fevereiro de 2011, a ATG iniciou parceria com a NYSE Technologies, empresa que
representa o braço de tecnologia da NYSE Euronext. A parceria teve como objetivo
original o fornecimento de tecnologia para bolsas na América Latina, que
posteriormente se estendeu para a criação de um Hub de Liquidez para toda a Latam.
Para mais informações acesse: www.americastg.com .

Sobre NYSE Euronext
NYSE Euronext (NYX) é operadora global líder em mercados financeiros e provedora
de tecnologias de negociação inovadoras. As bolsas de valores da NYSE Euronext - a
New York Stock Exchange, NYSE Euronext, NYSE Amex, NYSE Alternext e NYSE
Arca - estão presentes na Europa e nos Estados Unidos negociando ações, opções,
renda fixa, derivativos, entre outros produtos negociados em bolsa. Com mais de
8.000 emissões listadas (excetuando Produtos Estruturados Europeus), os mercados
de ações da NYSE Euronext representam um terço da negociação de ações do
mundo, com mais liquidez de qualquer grupo de negociação global. NYSE Euronext
também opera a NYSE Liffe, uma das principais empresas europeias de derivativos e
a segunda maior empresa de derivativos do mundo por valor de negociação. A
empresa oferece tecnologia completa para o mercado, além de produtos e serviços de
conectividade e market data através da NYSE Technologies.
A NYSE Euronext está no índice S&P 500. Para mais informações, visite:
http://www.nyx.com.
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