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Palavra do Gestor: apenas uma correção, segue o ritmo.
A tese de valorização dos ativos brasileiros continua sendo nosso cenário base, devido à queda
dos juros, volta da confiança do empresário, indústria, consumidor e alinhamento a um governo
ortodoxo, facilitando políticas pró-mercado.
No mês de março houve leve correção, principalmente no segmento de ações, o que é natural
em um mercado de renda variável com perspectivas de valorização de longo prazo. Nossos
investimentos também sofreram devido à operação “Carne Fraca” que afetou nosso investimento em
BRF. Aos poucos o mercado está separando, o que é uma empresa de valor, com alta qualidade em
seus produtos e management de confiança. Houve alguns erros na condução desta operação, mas que
a empresa conseguirá superar e sair mais fortalecida deste episódio.
A maior tensão se encontra na reforma da Previdência, onde a mídia local vem mostrando um
placar bastante negativo para o governo. Continuamos com nosso cenário base de aprovação da
reforma com alterações no texto inicial. As negociações do Planalto junto à Câmara, no atual momento,
são vistas como positivas para evitar uma surpresa no dia da votação. A conclusão é que teremos
muita volatilidade política neste assunto nos próximos três meses, mas a aprovação é vital para que o
país consiga honrar seus compromissos sociais e financeiros.
Com relação à atividade econômica brasileira os dados apresentados no primeiro trimestre
foram no mínimo decepcionantes, vendas no varejo ficando 1% abaixo da estimativa de mercado, IBCBr levemente abaixo das estimativas, produção industrial positiva, mas inferior às previsões e o
desemprego cravando 13,2%, uma das maiores taxas dos últimos anos. Estes dados mostram que a
recuperação brasileira será mais lenta, o que abre espaço para corte da taxa básica de juros Selic mais
intensa.
O mercado internacional começou a precificar os ativos brasileiros com novos ratings devido a
sua nova realidade econômica, onde a Moody’s (empresa classificadora de risco de crédito) alterou
para estável os ratings dos títulos da dívida do Brasil. Segundo a agencia, os riscos de deterioração
foram reduzidos e as condições macroeconômicas se estabilizaram.
Ainda no lado positivo a safra recorde de grãos continuará favorecendo a queda dos preços dos
alimentos, o que contribuirá para a desinflação em curso. Perspectivas de mercado já apontam para
níveis abaixo das metas inflacionarias.
No mercado internacional os riscos se voltam para a eleição na França e a elevação mais
acentuada dos juros americanos e novos conflitos geopolíticos.

Ambiente Macroeconômico
Internacional
Em março o Fed elevou a taxa de juros norte-americana em 0,25p.p., levando a um intervalo de
0,75% a 1,00%. Na ata referente à reunião realizada, o Comitê de Política Monetária do Fed (FOMC)
reforçou a expectativa de que a normalização da política monetária seguirá de forma gradual e o
documento divulgou a discussão sobre o reinvestimento da compra de títulos (QE).
O PIB norte-americano foi revisado para cima no quarto trimestre, diante do consumo das
famílias, o que levou a um resultado em 2016 de 1,6%. Para 2017 o mercado espera um crescimento
mais vigoroso superando os 2%.
O Parlamento Inglês aprovou um projeto de lei que autoriza o início das negociações para a
saída da Inglaterra da União Europeia, dando a Theresa May autorização para formalizar a saída.
Nacional
O PIB brasileiro recuou 0,9% no quarto trimestre confirmando uma retração econômica maior
que o esperado no período. No acumulado de 2016 a queda foi de 3,6%. Para 2017 a projeção segue
bastante modesta com crescimento de 0,3%, principalmente pela contribuição do mercado agrícola e
retomada de alguns setores afetados pela crise como indústria e serviços.
O relatório trimestral de inflação (RTI) do primeiro trimestre, divulgado pelo Banco Central,
sugere intensificação do ritmo de flexibilização da política monetária, uma vez que a desinflação mais
disseminada e uma recuperação da atividade econômica bastante gradual, sustenta a perspectiva de
aumento no corte de juros.
Ainda no trimestre encerrado a taxa de desocupação atingiu 13,2% um aumento de 2,9p.p. com
relação a 2016. Apesar dos números negativos, houve desaceleração nas demissões e aceleração nas
contratações. Esperamos melhora bem gradual durante 2017 no mercado de trabalho.

BBT - Fundo de Investimentos Multimercado

Em março o fundo BBT FIM variou +0,42%.
O gráfico abaixo mostra a contribuição das estratégias para o resultado do fundo.

Atribuição de Performance
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Desempenho dos ativos em março:
Book de Renda Fixa (Pós/Pré/Inflação): rentabilidade de +1,19%.
• O fechamento da curva de juros, beneficiou os contratos pré-fixados e atrelados à inflação,
gerando rentabilidade acima do CDI.
Book de Moedas (Dólar, Euro, Ouro): rentabilidade de -0,02%.
• Continuamos apostando na desvalorização do Renminbi ao longo de 2017 e 2018.
Book de Ações (Ações Brasil): rentabilidade de -0,56%.
• No mês de março houve leve correção no segmento de ações, o que é natural em um mercado
de renda variável com perspectivas de valorização de longo prazo. Nossos investimentos também
sofreram devido à operação “Carne Fraca” que afetou nosso investimento em BRF. Mas continuamos
apostando em um mercado de alta, devido a nova realidade político-economica brasileira.
Estratégias (Arbitragem e Long&Short): rentabilidade de +0,03%
• Aumentamos o número de operações em setores de intermediação bancária, saneamento
básico e foods.

BBT - Fundo de Investimentos em Ações

Em março o fundo BBT FIA variou -3,03%.
Apesar dos mercados de ações estarem no mesmo patamar de outubro de 2016, continuamos
fiel ao momento de inflexão da economia brasileira. Existem fortes argumentos econômicos que
justificam, tais como queda acentuada dos juros, desinflação, retomada da confiança, governo ortodoxo
com políticas pró-mercado.
Acreditamos que investimento em Bolsa terá uma das maiores rentabilidades do ano, uma vez
que a taxa Selic estará abaixo dos 9% com uma inflação abaixo da meta de 4,5% no final de 2017.
Todos estes dados macroeconômicos são fortes “gatilhos” de lucros, o que fará com que os valuations
tenham grande “upside”. Passamos por uma forte fase de queda de receita e aumento de custos,
derrubando à lucratividade das empresas, porém a situação atual é distinta com ajustes realizados e
melhora no mercado local, a última linha do balanço começará a mostrar seus efeitos.
É verdade que paira uma nuvem “cinzenta” com relação a reforma da Previdência e eleições
2018, que são fazedores de preço, mas uma vez que os fatos efetivos forem se concretizando
(aprovação da reforma da Previdência e eleição de governo pró-mercado) os preços destes ativos
estarão em outros patamares.
Continuamos investindo em um portfólio alinhado a esta realidade e confiantes em extrair bons
resultados neste momento de mercado. Em março fomos afetados pela operação da polícia federal
“Carne Fraca”, onde o mercado precificou temores com os desdobramentos, mas após diversas
reuniões com a empresa investida, governo e órgãos do setor, concluímos que dificilmente haverá
consequências de maior impacto. As reações dos países importadores ocorreram dentro do esperado
e a situação não se mostra alarmante. A posição da empresa investida (BRF), somado a sua
credibilidade e transparência com os fatos, faz com que estejamos tranquilos com o episódio.
Segue gráfico da Rentabilidade até março:
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Avisos Importantes
Este documento foi produzido pela BBT Asset Management, com finalidade meramente
informativa, não caracterizando oferta ou solicitação de investimento. A rentabilidade
obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura. A rentabilidade
divulgada não é líquida de impostos. Fundos de investimento não são garantidos pelo
administrador, gestor ou por qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, pelo fundo
garantidor de crédito (FGC). É recomendável a leitura cuidadosa do prospecto e
regulamento dos fundos de investimento pelo investidor ao aplicar seus recursos. Para avaliação de performance de um fundo
de investimento, é recomendável análise de, no mínimo, 12 (doze) meses. Este fundo de investimento utiliza estratégias com
derivativos como parte integrante de sua política de investimento; tais estratégias, da forma como são adotadas, podem
resultar em perdas patrimoniais para seus cotistas.

