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Sao Paulo, September 07, 2016 -- A Moody's América Latina afirmou as Avaliações de Qualidade de Gestor
de Investimentos (MQ) de 26 gestoras de recursos brasileiras, seguindo a atualização da metodologia de
Qualidade de Gestor de Investimentos. Como observado no comunicado à imprensa sobre a metodologia,
publicado em 31 de Agosto de 2016, a atualização da metodologia não resultou em nenhuma mudança de
avaliação.

FUNDAMENTOS DAS AVALIAÇÕES

A metodologia atualizada "Investment Manager Quality (MQ) Assessment of Asset Managers" foi publicada
em 31 de Agosto de 2016 e substitui a metodologia "Moody's Approach to Investment Manager (MQ)
Assessment of Asset Managers" publicada em Agosto de 2011. As principais revisões estão relacionadas à
simplificação do scorecard que clarifica a abordagem que a Moody's utilizará quando acessar a qualidade de
gestor de investimentos. Para uma explicação completa da metodologia consulte o relatório atualizado
disponível em www.moodys.com e acessível em
http://www.moodys.com/researchdocumentcontentpage.aspx?docid=PBC_1037650

Em conexão com a publicação da metodologia, a Moody's afirmou a avaliação MQ de todas as gestoras de
recursos brasileiras, dado que não houve alterações relevantes na avaliação das atividades de gestão de
investimentos, resultados dos investimentos, perfil financeiro e serviço ao cliente das companhias, assim como
nas avaliações finais derivadas da atualização da metodologia.

As seguintes avaliações MQ foram afirmadas:

3G Radar Gestora de Recursos Ltda.: MQ3

Apex Capital Ltda.: MQ3

Atmos Capital Gestão de Recursos Ltda.: MQ3

BB Gestão de Recursos DTVM S.A.: MQ1

BBM I Gestão de Recursos Ltda.: MQ2

BBM II Gestão de Recursos Ltda.: MQ2

Bradesco Asset Management: MQ1

BRZ Investimentos Ltda: MQ2

Capitania S/A: MQ3

Daycoval Asset Management: MQ2

Franklin Templeton Investimentos Brasil Ltda: MQ1

GAP Prudential LT Gestão de Recursos Ltda: MQ2

Icatu Vanguarda Administração de Recursos: MQ2

JGP Gestão de Recursos Ltda: MQ1

JMalucelli Investimentos: MQ2

http://www.moodys.com/researchdocumentcontentpage.aspx?docid=PBC_1037650


Modal Asset Management Ltda.: MQ3

Oceana Investimentos Ltda: MQ2

Pollux Capital Administração de Recursos: MQ3

Santander Brasil Gestão de Recursos Ltda: MQ1

SPX Equities Gestão de Recursos Ltda.: MQ2

SPX Gestão de Recursos Ltda: MQ2

Squadra Investimentos -- Gestão de Recursos: MQ2

Western Asset Management DTVM Ltda: MQ1

As seguintes avaliações MQ foram afirmadas e tiveram seus modificadores removidos:

Kondor Invest: MQ2

NEO Investimentos: MQ2

Studio Investimentos: MQ3

A avaliação MQ1 reflete a opinião da Moody's de que a gestora de recursos tem excelentes características de
gestão. A avaliação MQ2 reflete a opinião da Moody's de que a gestora de recursos tem características de
gestão muito boas. A avaliação MQ3 reflete a opinião da Moody's de que a gestora de recursos tem boas
características de gestão.

Nota: As Avaliações da Qualidade de Gestor de Investimentos da Moody´s não indicam a capacidade de uma
companhia de pagar suas obrigações financeiras ou satisfazer obrigações financeiras contratuais assumidas
diretamente ou resultantes de carteiras de investimentos ativamente geridos. As avaliações também não
consideram o desempenho futuro de um portfólio, fundo mútuo ou qualquer outro veículo de investimento com
relação à valorização, volatilidade, valor patrimonial ou rendimento.

A metodologia principal usada nestes ratings foi Investment Manager Quality (MQ) Assessments of Asset
Managers, publicada em Agosto de 2016. Consulte a página de Metodologias de Rating em
www.moodys.com.br para uma cópia desta metodologia.

DIVULGAÇÕES REGULATÓRIAS

Para quaisquer títulos afetados ou entidades classificadas que recebam suporte de crédito direto da(s)
entidade(s) primária(s) desta ação de rating de crédito, e cujos ratings possam mudar como resultado dessa
ação de rating de crédito, as divulgações regulatórias associadas serão aquelas da entidade fiadora.
Exceções desta abordagem existem para as seguintes divulgações: Serviços Acessórios, Divulgação para a
entidade classificada e Divulgação da entidade classificada.

Consulte a aba de ratings na página do emissor/entidade em www.moodys.com.br para visualizar o histórico e
a última ação de rating deste emissor. A data em que alguns ratings foram atribuídos pela primeira vez diz
respeito a uma época em que os ratings da Moody's não eram integralmente digitalizados e pode ser que os
dados precisos não estejam disponíveis. Consequentemente, a Moody's fornece uma data que acredita ser a
mais confiável e precisa com base nas informações que são disponibilizadas. Consulte a página de
divulgação de ratings em nosso website www.moodys.com.br para obter mais informações.

Consulte o documento Símbolos e Definições de Rating da Moody's ("Moody's Rating Symbols and
Definitions") disponível na página de Definições de Ratings em www.moodys.com.br para mais informações
sobre o significado de cada categoria de rating e a definição de default e recuperação.

Consulte o documento Símbolos e Definições de Rating da Moody's disponível na página Definições de
Ratings do www.moodys.com.br para mais informações sobre o horizonte de tempo em que pode haver uma
esperada ação de rating depois que uma revisão ou uma ação na perspectiva tiver ocorrido.

Consulte a página de divulgações regulatórias do www.moodys.com.br para divulgações sobre os principais
acionistas da Moody's e sobre a relação entre a Moody's, seus acionistas e/ou entidades avaliadas.



Esta publicação não anuncia uma ação de rating de crédito. Para quaisquer ratings de crédito referenciados
nesta publicação, consulte a aba de ratings na página do emissor/entidade em www.moodys.com.br para
acessar as informações mais atualizadas sobre ação de rating de crédito e histórico de rating.
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