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Comentário do
o Gestorr
Feverreiro/2017
Caro Clientte,
do mês do an
no tivemos poucos
p
destaqques no merccado financeiiro internacioonal. Nos EUA
A, o governo
o
No segund
Trump con
ntinua causan
ndo celeumass com seus attaques verba
ais a políticos estrangeiross, com decisõ
ões polêmicass
sobre imig
gração e com
m mudanças na
n sua equippe de comando. De concrreto, muito ppouco além do
d prometido
o
pacote de estímulo fiscal e das restrrições a produutos não ame
ericanos ou fabricados
fa
forra dos Estado
os Unidos. Na
a
umenta a aprreensão com as eleições e a chance de
e vitória dos partidos de direita. Enqu
uanto isso, oss
Europa, au
mercados ccontinuam co
omemorando a melhora daa atividade ecconômica, os lucros maiorees das empresas, a alta dee
preços de commodities e uma taxa de juros globbal ainda hisstoricamente baixa. Dessaa forma, as bolsas
b
globaiss
nhos, assim co
omo as comm
modities. No Brasil,
B
o desta
aque fica para
ra mais um co
orte de 0,75%
%
apresentarram bons gan
nos juros (SELIC) pelo Banco Centra
al e para o início do pro
ocesso de aprovação da ttão esperada
a reforma da
a
a. No mês, peegamos uma carona no am
mbiente beniigno global e a Bolsa maiss uma vez fecchou positiva..
Previdência
Os juros fu
uturos continu
uaram seu pro
ocesso de fechhamento de taxa,
t
enquantto o dólar maiis uma vez se
e desvalorizou
u
perante o R
Real.
nte, estamos cada vez ma
ais confortáveeis em relaçã
ão à melhora
a de atividade
de econômica. Temos esta
a
Globalmen
convicção devido aos in
ndicadores de crescimentoo de países e regiões estarem cada ve
vez mais alinh
hados e maiss
mento nos prreços das com
mmodities refforça esta tenndência, assim
m como uma
a
tempo em tendência dee alta. O aum
o da inflação
o mundial. Pa
arece que deepois de um longo proce
esso de estím
mulo fiscal, fiinalmente ass
aceleração
economiass começaram a reagir. Os riscos
r
ficam aggora concentrrados no cená
ário político.
8 com várias ffrentes, em paralelo:
p
(i) a
No Brasil, o governo Teemer corre contra o tempoo para as eleiições em 2018
reforma da Previdência
a, (ii) a reforrma tributáriia, ainda que
e parcialmente, e agora (iii) a reform
ma política. É
bastante d
desgaste popu
ular para tão pouco tempoo de governo.. Entretanto, o governo paarece ter um bom
b
controlee
do ambien
nte político para estas mu
udanças; e esstá atualmente sem oposiição. Os maioores riscos se
e concentram
m
agora nas decisões do TSE que pod
dem levar ouu não à cassa
ação de Temer, já que ass revelações da Lava‐Jato
o
o fim.
parecem teer chegado ao
o a alocaçõees, recenteme
ente saímos ccom ganhos da posição de
d ouro nas carteiras glo
obais, aposta
a
Em relação
baseada no
o aumento do
o risco político
o. Também approveitamos a alta da bolssa americanaa para diminuir as posiçõess
nos EUA. EEstamos em processo de alocação em attivos/títulos ativos
a
ligadoss à variação dde inflação am
mericana, quee
deve subirr com a recup
peração da ecconomia. Nass carteiras loccais, estamos sendo recom
mpensados po
or apostar no
o
e estamos, em
e alguns caasos, zerando
o estas posiçõ
ões. Seletivam
mente, temo
os adicionado
o
fechamentto de juros e,
Renda Varriável com um
ma visão de mais
m longo prrazo, baseada
a no relativo sucesso da vo
votação das re
eformas e no
o
crescimentto econômico
o e de lucros das empresaas para 2018. Na categoria CDI/CDI+, continuamoss a ser muito
o
seletivos no crédito devvido ao alto en
ndividamentoo das empresa
as, apesar da queda recentte dos juros.
o ao desempeenho no mês, o Ibovespa appresentou varriação de +3,0
08%. O IGP‐M
M variou +0,08
8%, enquanto
o
Em relação
o dólar com
mercial de ven
nda apresento
ou variação dde ‐1,19%. O CDI
C fechou o mês
m com +0,886% de variaçã
ão.

Observação Relevante
e
Este relatório foi elaboradoo pela Quadrante Investimentos e é de uso exclusivo de seu desttinatário, não podendo ser reprooduzido ou distribuído, no todo ou
o em parte, a qualquer terceiro sem autorização expressa da Quuadrante Investimentos. Este rela
atório é baseado em informaçõess
disponíveis ao público. As iinformações contidas neste relató
ório são consideradas confiáveis na data em que este relatório foii publicado. As opiniões contidas neste relatório são baseadas em
m julgamentos e estimativas, estan
ando, portanto, sujeitas a mudançças. Este relatório não representa
a
oferta de negociação de vaalores mobiliários ou outros instru
umentos financeiros. As análises efetuadas
e
não são e não podem sser tratadas como decisões de invvestimento ou recomendações de compra ou venda de qualquer attivo negociado no mercado de ca
apitais. São de caráter meramentee
informativo e refletem úniica e exclusivamente as opiniões da Quadrante Investimentos. Se
eu objetivo é meramente informaar os clientes da Quadrante Investimentos sobre o comportamento das carteiras administradas ppela Quadrante Investimentos. A Quadrante Investimentos não see
responsabiliza pelas decisõões de investimento tomadas com
m base nas informações enviadass, nem pela exatidão e/ou veraciddade dos dados fornecidos, send
do todas estas opiniões e/ou inforrmações baseadas em método coonhecido e aceito pelos clientes como
c
eficaz e suficiente para sua
a
utilização. A Quadrante Invvestimentos não comercializa e nã
ão distribui cotas dos fundos de in
nvestimento referidos neste inform
mativo. A comercialização e distriibuição de cotas são realizadas pe
elo administrador dos fundos. As in
informações contidas nesse materrial são de caráter exclusivamentee
informativo. A autorização para funcionamento e/ou venda das cotas dos fundos de investimento não implica, por parte da Coomissão de Valores Mobiliários ou
u da ANBIMA, garantia de veracidade das informações prestadas, dde adequação dos regulamentos dos
d fundos ou dos seus prospectoss
de dos fundos, de seu administrad
dor, gestor e demais prestadores dde serviços. Os investimentos em carteiras administradas e em fundos de investimento apresentam
m riscos para investidor. Ainda que
e o gestor das carteiras mantenha
a
à legislação vigente ou, ainnda, julgamento sobre a qualidad
sistemas de gerenciamentoo de riscos, não há garantia de completa
c
eliminação da possibilid
dade de perdas para o investidorr. Fundos de investimento não co
ontam com a garantia do adminis
strador dos fundos, do gestor daa carteira, de qualquer mecanism
mo de seguro ou, ainda, do Fundo
o
Garantidor de Créditos ‐ FG
GC. A rentabilidade passada não representa
r
garantia de rentabilida
ade futura. Para avaliação da perf
rformance dos fundos de investim
mento, é recomendável uma anális
se de períodos de, no mínimo, 12 (doze) meses. Ao investidor é reccomendada a leitura cuidadosa do
o
prospecto e do regulamentto dos fundos de investimento ao aplicar seus recursos, com especia
al atenção para as cláusulas relattivas aos objetivos e às políticas de
d investimento dos fundos de inve
estimento, bem como às disposiçõões dos prospectos que tratam do
os fatores de risco a que os fundoss
estão expostos. Fundos de iinvestimento podem utilizar estra
atégias com derivativos como partte integrante de suas políticas de iinvestimento, e tais estratégias, dependendo
d
da forma como são adotadas, podem resultar em signi
nificativas perdas patrimoniais parra seus cotistas, podendo inclusivee
acarretar perdas superioress ao capital aplicado e a conseqüeente obrigação do cotista de aporttar recursos adicionais para cobririr o prejuízo dos fundos.
O presente relatório tem o objetivo de facilitar o acompanha
amento do desempenho de sua Ca
arteira Administrada pela Quadrannte Investimentos. Os valores e de
emais informações aqui presentes
s, inclusive no que se refere aos cáálculos de retorno da Carteira e da
as taxas cobradas pela Quadrantee
os extratos dos fundos investidoss, emitidos pelos respectivos adm
ministradores e que nos foram en
ncaminhados por V.Sas., ou aind
da, na falta destes, informações eencaminhadas diretamente por V.Sas. Desta forma, a Quadrantee
Investimentos, tem por baase as informações constantes do
Investimentos não se respoonsabiliza por eventuais incorreçõees dessas informações ou ainda de
ecorrentes do fornecimento incom
mpleto das mesmas.

