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Comentário do
o Gestorr
Abril//2016
Caro Clientte,
abril foi levem
mente positivo
o para os indiicadores finan
nceiros dos pa
aíses Desenvoolvidos e basttante positivo
o
O mês de a
para os Em
mergentes e commodities
c
em geral. Asssim como em
m março, os te
emores originnados pelo ba
aixo preço do
o
petróleo e queda do crrescimento ch
hinês continuaaram a se diissipar, empu
urrados por inndicadores de
e melhora da
a
global, com exceção
e
do Ja
apão. No Brassil, o mês de abril de 2016
6 ficará marcaado na histórria pelo início
o
atividade g
do processso de impeacchment da prresidente Dilm
ma, com a aprovação
a
confirmada pello Congresso. Além destee
evento pollítico relevantte, a recuperação do preçço das commo
odities afetou
u positivamennte os países emergentes,,
entre eles o Brasil. Com
m isto, a Bolsa
a fechou em alta, o Real se
s valorizou e a curva de juros futuross continuou a
ceder.
c
econômico
e
nãão retroagiu conforme o receio
r
do mer
ercado no com
meço do ano..
No contextto global, o crescimento
Além disto
o, o FED decid
diu, mais uma
a vez, posterggar a subida de juros iniciiada no ano ppassado, gera
ando liquidezz
abundantee que deu fôleego para os mercados
m
conttinuarem a re
ecuperação in
niciada em m
março. Nos EU
UA, apesar dee
indicadorees mais suavees de crescimento no 1º. TTri. do ano, a criação de empregos coontinua em liinha com um
m
a pelo consum
mo.
cenário de recuperação,, capitaneada
No Brasil, ccontinua o cenário de persspectiva positiiva de Temer no comando do país com uum novo ministério e uma
política eco
onômica maiss fiscalista e amigável
a
ao m
mercado. O pano
p
de fundo
o econômico ccontinua inaltterado no
curto prazo
o: péssimos in
ndicadores fisscais, contraçãão no crédito,, desaceleraçã
ão do PIB e foorte alta do desemprego,
d
contribuind
do para a queeda da inflaçã
ão na margem
m. Em nossa opinião,
o
é maiis provável quue o governo Temer seja
um “mand
dato‐tampão”” até as eleiçõ
ões de 2018, coom pouco esp
paço de mano
obra para ataacar o problem
ma fiscal,
pela dificulldade de (i) reeduzir despesas e benefícioos e (ii) aumen
ntar impostoss. Mas, há a pperspectiva que
q a
desacelera
ação inflacionária leve à qu
ueda de juros pelo Banco Central
C
e gere também umaa desvalorização cambial.
Este efeito combinado pode
p
ressuscittar o crescimeento econômiico e gerar a receita
r
fiscal nnecessária em
m 2017.
Baseado n
neste quadro acima, na parte global, ttemos aprove
eitado para aumentar
a
exp
xposição nos temas (dólarr
americano,
o, consumo nos
n EUA, açõ
ões européiass e Preferred
ds) que mais temos convvicção. Esta estratégia
e
see
mostrou co
orreta tambéém neste mêss e continuam
mos a acredittar no poder de consumo da economia
a americana..
Nas carteirras locais, esttamos bastan
nte convictos qque há uma janela
j
de opo
ortunidade dee redução gra
adual de juross
pelo BC, e que podemo
os apostar ne
este tema prin
incipalmente através de ativos
a
pré‐fixaados (Pré e NTNBs).
N
Como
o
ntam volatiliddade, recome
endamos ter dólar na cart
rteira como atenuante
a
em
m
proteção a estes ativoss que apresen
momentoss de aversão a risco que podem
p
vir a oocorrer em momentos
m
esp
pecíficos nos ppróximos messes. Também
m
estamos reeduzindo as posições
p
em Crédito
C
privaddo como conssequência do agravamentoo do cenário doméstico
d
dee
atividade eeconômica.
o ao desempeenho no mês, o Ibovespa appresentou varriação de +7,7
70%. O IGP‐M
M variou +0,33
3%, enquanto
o
Em relação
o dólar com
mercial de ven
nda apresento
ou variação dde ‐3,04%. O CDI
C fechou o mês
m com +1,005% 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.

