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Caro Clientte,
m
pela
a recuperaçãão dos merca
ados internaccionais, tantoo nas bolsass quanto nass
O mês de março foi marcado
a do crescimennto chinês, viilãs da queda
a
commoditiies. Os temorres originadoss pelo baixo ppreço do petrróleo e queda
dos merca
ados em jan//fev, foram eclipsados
e
peelos recentes bons indicad
dores de ativvidade ameriicanos e pela
a
perspectiva
a de atraso na subida de ju
uros naquele país. No Brassil, o destaque do mês ficoou marcado por revelaçõess
da delação
o premiada do
d Senador Delcídio do Am
maral, que ref
eforçaram o esforço
e
políticco e comoção
o popular em
m
prol do im
mpeachment da presiden
nte Dilma. A
Além disto, a recuperação do preço das commod
dities afetou
u
positivameente os países emergentess, entre eles o Brasil. O “rally
“r
do impe
eachment” prroduziu uma forte alta na
a
Bolsa, qued
da no dólar e fechamento significativo nna curva de ju
uros.
d
do FED
D (Banco Cenntral american
no) em adiar a escalada dde subida de juros
j
iniciada
a
No contextto global, a decisão
ano passa
ado fez os mercados
m
com
memorarem a continuida
ade da liquid
dez e o esfoorço dos BCss dos paísess
desenvolviidos em gerar crescimento
o econômico. As expectativas mais so
ombrias de baaixo crescime
ento nos EUA
A
foram revisstas, principa
almente quand
do o PIB do 44º. Tri america
ano foi revisad
do para cimaa (+1,4% T/T) e os dados dee
emprego vvieram em lin
nha com o esp
perado. Nas ooutras regiõe
es, a Europa continuou
c
am
mostrar tendê
ência positiva
a
de crescimento devido a um Euro ma
ais desvalorizaado, enquanto o Japão voltou a decepciionar.
uforia do me
ercado financceiro devido ao
a aumento da probabiliddade de impe
eachment, oss
No Brasil, apesar da eu
oram um desa
astre. Com exxceção da mellhor conta corrente devidoo à desvalorizzação do Reall
números econômicos fo
os meses, a parte
p
fiscal veio
v
muito piior que o esp
perado. Os gastos
g
públiccos continuam
m em alta (ee
dos último
indexados à inflação) e a arrecadaçção despenco u devido à fo
orte queda na
a atividade eem diversos segmentos da
a
ual tem dificuultado o finan
nciamento dass empresas e decisões de investimento
o
economia. Além disso, o cenário atu
N
momen
nto, os desdobbramentos do
os fatos na seara política ttem tanto a ca
apacidade dee
têm sido postergadas. Neste
perança de um
ma nova políttica econômicca, dentro de
e um novo governo, quanto
to de esticar esta
e
paralisia
a
criar a esp
econômica
a pela própria
a indefinição de
d uma lideraança clara, aumentando a crise
c
e diminuuindo a confia
ança.
neste quadro acima, na parte global, ttemos aprove
eitado para aumentar
a
exp
xposição nos temas (dólarr
Baseado n
americano,
o, consumo nos
n EUA, açõ
ões européiass e Preferred
ds) que mais temos convvicção. Esta estratégia
e
see
mostrou co
orreta neste mês
m e continu
uamos a acredditar no poderr de consumo da economiaa americana.
Nas carteirras locais, o mercado
m
finan
nceiro atual see assemelha a um ambientte de Cassino,
o, onde as cha
ances de erross
são razoávveis, pois as va
ariações de preços dos ativvos são abrup
ptas e ficam à mercê de nootícias diárias relacionadass
a cenário p
político, jurídiico‐institucion
nal e dos desddobramentos da Lava‐Jato
o. Não nos parrece sensato tentar preverr
a direção d
do mercado e tomar decisões de investtimentos em um
u ambiente
e tão frágil. M
Mesmo concorrdando que o
impeachmeent é positivo
o para mercad
do financeiro,, vemos com preocupação o impacto daa paralisia pro
ovocado pelo
o
imbróglio p
político na ecconomia. Por isto, continuuamos nos ate
endo a uma estratégia
e
def
efensiva, com alocação em
m
CDI, títuloss em CDI com
m isenção fiscal, posições em moeda estrangeira
e
via
v ativos/funndos, e, recen
ntemente em
m
títulos indeexados à infla
ação. Também
m estamos reeduzindo as posições
p
em Crédito
C
privaddo como conssequência do
o
agravamen
nto do cenário
o doméstico de
d atividade eeconômica.
o ao desemp
penho no mê
ês, o Ibovesppa apresento
ou variação de
d +16,97%. O IGP‐M va
ariou +0,46%,,
Em relação
enquanto o dólar comercial de ven
nda apresenttou variação de ‐10,57%. O CDI fechoou o mês com
m +1,16% dee
variação.
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.

