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Estímulo de 
ciclo tardio

O que poderão significar as políticas de Trump para o 
mercado nos EUA e no mundo? Para compensar alguns 
dos efeitos inflacionários do provável estímulo fiscal, 
acreditamos que o FED continuará a elevar os juros. Os 
mercados já começaram a precificar o risco inflacionário, 
conforme demonstrado pelo forte aumento nos 
rendimentos dos títulos de longo prazo do Tesouro dos 
EUA. O estímulo fiscal - conjuntamente com as propostas 
de redução de impostos - pode elevar o valor do dólar 
norte-americano já no início de 2018.

Além do aumento no rendimento dos títulos do Tesouro, 
o fortalecimento do dólar poderia ter um impacto 
especialmente nocivo sobre as economias emergentes, 
elevando o custo de funding externo e impactanto as 
contas públicas. As economias emergentes com grandes 
exportações para os EUA poderão ter um crescimento 
menor caso haja mudanças nos acordos comerciais 
ou imposições de novas tarifas. Nossa preferência 
é por mercados de ações emergentes com menor  
dependência do comércio com os Estados Unidos e que 
estejam melhorando seus próprios fundamentos de 
maneira sustentável.  

E com relação às perspectivas de longo prazo? AVS 
“Adaptive Valuation Strategies” (sigla em uinglês para 
Estratégias de Avaliação Adaptáveis) é a abordagem 
diferenciada do Citi Private Bank para alocação de ativos 
de forma estratégica e estimativa de resultados futuros. 
Utilizando os valores presentes, estima-se os retornos 
anualizados dos próximos dez anos. Essas estimativas 
estratégicas de retorno são exibidas na figura 1. 

Nos últimos oito anos, a economia global vem se recuperando, fazendo com esta seja uma das expansões 
mais prolongadas de que se tem registro, embora seja uma das mais fracas em termos de crescimento. O 
afrouxamneto de política monetária teve um papel importante no prolongamento deste ciclo até os dias 
de hoje mas uma mudança na política fiscal em direção ao afrouxamento,  poderá agora, acelerar a taxa 
de crescimento. A eleição de Donald Trump gerou maior incerteza com relação ao panorama futuro, mas 
algumas de suas propostas podem impactar positivamente o crescimento dos EUA e mundial. É possível que 
as medidas de estímulo fiscal incluam cortes de impostos talvez já em meados de 2017. Na sequência poderia 
háver um aumento nos gastos com infraestrutura, embora os republicanos no Congresso pareçam estar mais 
propensos a apoiar cortes de impostos. Pelas nossas estimativas, os planos fiscais de Donald Trump podem 
impulsionar o crescimento real da economia  nos EUA em mais de um ponto percentual até o final de 2017.

As políticas dos Estados Unidos no governo de Donald 
Trump podem ter um impacto significativo sobre o 
crescimento e os mercados globais, gerando riscos e 
oportunidades para os investidores.

Steven Wieting, Diretor Global de Estratégias de Investimentos
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Classe de ativos SRE(%)

Ações - Global - Países desenvolvidos 6,3

Ações - Global - Países emergentes 10,8

Renda fixa - Global - Países desenvolvidos - Grau de investimento 2,1

High Yield  - Global 5,3

Renda fixa - Global - Países emergentes 2,6

Caixa  1,9

Hedge Funds 5,6

Private Equity (Ativos privados) 12,2

Imobiliário 10,7

Commodities 1,9

Figura 1. Estimativas estratégicas de retorno (EER)

Fonte: Equipe de Alocação de Ativos do CPB, estimativas preliminares 
em 30 de novembro de 2016. Estimativas de retornos em dólares 
americanos; todas as estimativas são baseadas em opiniões e estão 
sujeitas a alteração sem aviso prévio e não representam uma garantia de 
eventos futuros. As EER (Estimativas Estratégicas de Retorno) não são 
uma garantia de desempenho futuro. Para mais informações, consulte 
o artigo intitulado Estratégias Adaptativas de Avaliação 2017, a ser 
publicado em fevereiro de 2017.

Leia o Estímulo de ciclo tardio, na íntegra, em 
http://privatebank.citibank.com/outlook/portfolio-perspectives.html
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Figura 2. O calendário político
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Fonte: Citi Private Bank, em 21 de novembro de 2016. *A data exata ainda será determinada.
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Steven Wieting, Diretor global de estratégias de investimentos
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Se aprovadas, as medidas populistas antiglobalização, 
como restrições à imigração e  medidas protecionistas, 
podem levar a redução no crescimento, aumento nos 
custos salariais e redução dos retornos aos acionistas.

Ao culpar o comércio internacional e a imigração pela 
eliminação de postos de trabalho e diminuição nos 
salários, acreditamos que os políticos populistas e seus 
eleitores estejam negligenciando um fator bem mais 
relevante: os avanços tecnológicos Estimamos que os 
avanços na tecnologia tenham eliminado muito mais 
empregos do que o comércio internacional nas últimas 
décadas e também em períodos anteriores.

O populismo político abalou o mundo em 2016. A eleição de Donald Trump como 45º 
presidente dos Estados Unidos e a decisão do Reino Unido de deixar a União Europeia 
podem ter consequências profundas nas relações políticas e econômicas internacionais 
nos próximos anos. E é improvável estes sejam apenas eventos isolados.

A inquietação social que contribuiu para a eleição 
de Trump dá sinais de que persistirá nos EUA e se 
extenderá além de suas fronteiras.

O desafio populista 
e as carteiras de 
investimento

Acreditamos que a onda do populismo político poderá se 
extender além de 2017. Portanto, estamos monitorando de 
perto o calendário político- figura 2. As tendências populistas 
nas eleições holandesas, francesas e alemãs aumentarão o 
risco político na União Europeia, podendo gerar  um grande 
impacto regional sobre os preços dos ativos financeiros.

Como os investidores responderão ao crescente desafio 
imposto pelo populismo político? Uma seleção cuidadosa de 
diferentes classes de ativos de diversas geografias poderia 
ajudar na diluição de riscos de novos choques políticos que 
talvez impactassem certos setores ou empresas específicas.

Leia O desafio populista e as carteiras de investimento, na íntegra, 
em http://privatebank.citibank.com/outlook/portfolio-perspectives.html
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Ásia

Europa

América Latina

América do Norte

AÇÕES 

Mercados: 
EUA

Japão

India

Colômbia, Peru, Chile

Mercados norte-
americanos de saúde, 
industrial, financeiro e 
energia

Mercados asiáticos de 
tecnologia da informação, 
saúde e infraestrutura

Mercados europeus e 
britânicos de energia, saúde 
e tecnologia da informação

Mercados latino-
americanos de energia, 
materiais, metais e 
mineração, consumo 
de bens e serviços não 
essenciais) e financeiro

RENDA FIXA

EUA Títulos americanos 
com grau de investimento 
e  high yield, especialmente 
os emissores relacionados à 
energia

EUA e Europa Empréstimos 
bancários (senior high yield) 

Índia Títulos soberanos da 
denominados em moeda local 
(rúpia)

Brasil, Colômbia, 
Argentina Dívida pública 
predominantemente em moeda 
forte e parte em local  

Títulos corporativos indianos 
emitidos em dólar dos EUA 
com grau de investimento, 
principalmente petróleo e gás

Emissores semi soberanos e 
defensivos, em renda fixa da 
Indonésia

Títulos corporativos  high yield 
da Zona do Euro

Setores de telecomunicações e 
energia Norte-americanos 

Ações preferenciais dos EUA 
emitidas por grandes bancos

TIPS (Treasury Inflation 
Protected Securities= Títulos 
do Tesouro protegidos contra a 
inflação)

Apesar de termos 
reduzido a exposição à 
ações no ano passado, 
identificamos vários 
mercados e setores que 
ainda parecem atraentes. 
Na renda fixa, onde nossa 
exposição, também vemos 
várias oportunidades 
de investimento a nível 
global.

Os produtos e as estratégias podem não ser adequados para todos os investidores. Os produtos e estratégias aqui discutidos podem ter requisitos 
de elegibilidade que devem ser cumpridos pelo investidor antes de investir. Cada investidor deve ler cuidadosamente os riscos associados ao 
investimento e tomar uma decisão com base em sua situação específica, para que o investimento seja consistente com o objetivo do investidor. Os 
produtos e estratégias aqui descritos envolvem riscos e podem não performar conforme descrito aqui. 

Nossos 
mercados 
preferidos  

EM POUCAS PALAVRAS

IDEIAS TEMÁTICAS 

Investimentos seletivos em 
infraestrutura

Investimentos em 
Private Equity visando à 
desintermediação bancária 
e empresas do setor de 
energia em dificuldades 
financeiras (distressed)

Investimentos imobiliários 
relacionados ao e-commerce

Ações de fabricantes de 
produtos de robótica e 
beneficiários

Perspectivas 
de carteiras 
de investimentos

Panorama 2017 - Destaques



Citi Private Bank   |   Panorama 2017 - Destaques

Devido ao aumento nos riscos externos e uma possível 
mudança de política monetária para política fiscal, 
preferimos mercados com orçamentos amplos, crescimento 
interno robusto e disponibilidade de crédito.

Ações

As possíveis mudanças de “política monetária” para 
“política fiscal” e de “deflação” para “inflação” são as 
duas principais mudanças de tendência que podem fazer 
com que os investidores reequilibrem suas  carteiras de 
ações, passando de ações defensivas para ações de valor.  

O Japão parece estar mais propenso a implementar 
políticas de estímulo fiscal do que a maioria dos países, 
e o Banco do Japão parece estar pronto para financiar 
essas políticas. Esse fato e um iene mais fraco poderiam 
favorecer as  ações japonesas a terem um desempenho 
acima da média  da região.  

As políticas do próximo governo dos EUA podem ter uma influência 
extraordinariamente grande sobre as perspectivas para a Ásia de 2017 em diante. 
O aumento do protecionismo poderá não apenas travar o crescimento econômico 
regional, mas também levar ao deterioramento das contas correntes, juntamente com 
a capacidade de pagamento dos juros da dívida. 
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Ásia
Ken Peng, Estrategista de investimentos - Ásia
Kris Xippolitos, Diretor global de estratégia de renda fixa

Leia a nossa previsão para a Ásia na íntegra em  
http://privatebank.citibank.com/outlook/portfolio-perspectives.html

Com relação ao potencial de crescimento, a Índia está em 
primeiro lugar devido às suas reformas econômicas e sua 
economia relativamente isolada. 

Renda fixa  

Com relação à renda fixa, preferimos focar mercados que sejam 
relativamente menos dependentes do comércio com os Estados 
Unidos e de financiamento externo, e que tenham demonstrado 
uma melhoria sustentável em seus fundamentos. A Índia e China 
parecem ser mercados mais resistentes, e a Indonésia, por sua 
vez, pode ser uma boa oportunidade, porém com maior risco. 
Os rendimentos de quase 6,5% dos títulos indianos de médio 
prazo em moeda local, ainda parecem atraentes, em nossa 
opinião. Também somos favoráveis aos títulos corporativos da 
Índia denominados em dólar, principalmente no setor de petróleo 
e gás. Enquanto isso, os emissores de títulos semissoberanos 
defensivos da Indonésia oferecem rendimentos maiores em 
comparação com os títulos de dívida soberana

Moedas

Um fortalecimento adicional do dólar norte-americano em 2017 
provavelmente teria um impacto negativo sobre os ativos e as 
moedas da Ásia. Em uma análise dos próximos 6 a 12 meses, o Citi 
Research prevê um enfraquecimento de 6,92 a 7,15 do yuan. O 
won coreano e o dólar de Taiwan são as moedas mais sensíveis às 
influências do dólar americano e do yuan, sendo que a previsão 
é de que ambas venham a enfraquecer. A rupia indiana, por sua 
vez, é mais resistente aos movimentos do dólar e do yuan. A 
tendência para o iene japonês em 2017 é de uma depreciação 
ainda maior.

O Japão parece estar mais 
propenso a implementar 
políticas de estímulo fiscal 
do que a maioria dos países, 
e o Banco do Japão parece 
estar pronto para financiar 
essas políticas. 
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Ações 

Como um todo, as ações nos mercados da região parecem 
desvalorizadas. Embora tenhamos classificado as ações 
europeias como underweight em relação às demais regiões, 
a Alemanha parece atraente, sendo negociada a um múltiplo 
de 12,5 vezes o valor das  perspectiva 2017. No Reino Unido, 
mantemos nossa preferênciapelo índice FTSE 100 (mais 
abrangente, composto  por multinacionais) sobreo  índice FTSE 
250, mais focado em empresas nacionais.

Renda fixa

Na Zona do Euro, continuamos a classificar como underweight 
os títulos de dívida pública de baixo rendimento tanto dos 
países centrais quanto dos periféricos, como Alemanha e 
Espanha, respectivamente. Mantemos nossa preferência por 
títulos corporativos. Mas mesmo os títulos corporativos de 
grau de investimento denominados em euro têm rendimentos 
ultrabaixos, com aproximadamente três quartos do mercado 
de grau de investimento rendendo menos do que 1%. Existem 
possibilidades mais atraentes em títulos de dívida sênior e 
títulos corporativos de ”high yield” denominados em euro, 
embora o desempenho provavelmente permanecerá moderado 
após um ganho de 6% em 2016.

Moedas

Qualquer aumento de pressão sobre o dólar norte-americano 
em 2017 poderá acentuar a atual fragilidade do euro e da libra 
esterlina. Esperamos que o euro se desloque para um nível 
abaixo da paridade com o dólar norte-americano nos próximos 
6 a 12 meses. 

Europa

O Banco Central Europeu continua a explorar formas 
de fazer com que o seu programa de flexibilização da 
política monetária seja mais eficaz e sustentável, tendo 
recentemente reduzido o tamanho da compra mensal 
de Euros, de 80 bilhões para 60 bilhões ao mesmo 
tempo em que prorrogou o programa por nove meses, 
até dezembro de 2017. O BCE também tem pedido 
que os governos da Zona do Euro adotem políticas de 
expansão fiscal.

Os partidos políticos populistas estão ganhando terreno 
em muitos países europeus e isso pode afetar tanto 
a confiança econômica quanto o preço dos ativos. A 
eleição presidencial da França em abril e maio de 2017 
poderá gerar grandes ondas de choque se a candidata 
nacionalista Marine Le Pen tiver um bom desempenho.

A sustentabilidade do crescimento econômico e o enfrentamento de um ambiente político difícil 
provavelmente serão temas dominantes para os mercados europeus em 2017. A questão dominante 
para o Reino Unido em 2017 provavelmente será a implementação do “Brexit”, a sua saída da UE. O 
Citi Research prevê que o crescimento do PIB da Zona do Euro continuará perto de 1,6% em 2016 e 
1,5% em 2017, ao passo que o crescimento do Reino Unido deverá cair de 2,0% para 1,4%. Os riscos 
para essas previsões incluem o protecionismo comercial e a erosão da confiança à medida que as 
tensões políticas aumentam tanto dentro da União Europeia quanto na Zona do Euro.

Com as atuais preocupações com relação ao crescimento 
econômico e a incerteza política, continuamos 
defendendo uma abordagem seletiva.

Jeffrey Sacks, Estrategista de investimentos - Europae
Kris Xippolitos, Diretor global de estratégia de renda fixa
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Partidos políticos 
populistas estão ganhando 
terreno em muitos países 
europeus e isso pode 
afetar tanto a confiança 
econômica quanto o preço 
dos ativos.  

Leia a nossa previsão para a Europa na íntegra em  
http://privatebank.citibank.com/outlook/portfolio-perspectives.html
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As economias latino-americanas provavelmente atingiram o fundo do poço no primeiro trimestre 
de 2016. Em toda a região, os economistas do Citi preveem um crescimento de 1,7% em 2017, em 
comparação com a contração de 0,8% em 2016. Apesar dos riscos de aumento nos rendimentos 
dos títulos do Tesouro dos Estados Unidos, da continuação da força do dólar americano e possíveis 
alterações em acordos comerciais internacionais, as condições monetárias relativamente tranquilas 
na maioria dos mercados desenvolvidos provavelmente fará com que os rendimentos dos títulos dos 
mercados desenvolvidos permaneçam baixos.

Com melhoria nas perspectivas regionais de crescimento, 
e apesar da incerteza política nos EUA, continuamos a 
acreditar no bom desempenho do mercado de ações e  
de renda fixa na América Latina.

A melhoria e a capacidade 
de gerenciamento dos 
déficits em conta corrente 
devem favorecer o Chile e 
o Peru e ajudá-los a lidar 
com os efeitos de um dólar 
americano mais forte.
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Jorge Amato, Estrategista de investimentos - América Latina
Kris Xippolitos, Diretor global de estratégia de renda fixa

América 
Latina

Renda fixa

Os mercados brasileiros de dívida interna e externa devem 
continuar a se recuperar em 2017. Nas dívidas denominadas 
em dólar norte-americano, encontramos  maior valor 
nos títulos corporativos, em particular nos setores de 
energia e financeiro. Na Argentina, onde os fundamentos 
se estabilizaram, prefirimos os títulos semissoberanos 
denominados em dólares dos EUA, onde os rendimentos de 
maturidade intermediária variam entre 5% e 9%. Por sua  
estreita correlação com os preços do petróleo, a Colômbia é 
outro dos nossos mercados favoritos.

Moedas

As políticas comerciais mais rígidas e a flexibilização fiscal 
dos EUA podem ter um impacto sobre moedas regionais 
em 2017, com o peso mexicano mais exposto à deterioração 
dos canais de comercialização. A melhoria e a capacidade 
de gerenciamento dos déficits de conta corrente devem 
favorecer o Chile e o Peru e ajudá-los a lidar com os efeitos de 
um dólar americano mais forte.

Ações 

Mudamos a nossa alocação tática de ativos compostos 
por ações da América Latina para “overweight” 
em meados de 2016. A melhoria do crescimento 
econômico, bem como uma reclassificação das 
expectativas de ganhos e valorizações, continua a 
consolidar a nossa perspectiva positiva para esses 
mercados.

A Colômbia e o Chile são os mercados regionais mais 
atraentes em termos de perspectiva de valorização. 
As ações peruanas - principalmente de mineração - 
também poderão ser atraentes se os EUA lançarem 
um programa especialmente agressivo de gastos com 
infraestrutura.

Leia a nossa previsão para a América Latina na íntegra em  
http://privatebank.citibank.com/outlook/portfolio-perspectives.html
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Ações  

Nós nos mantemos neutros com relação às ações norte-
americanas e canadenses no ano de 2017. As valorações 
das ações norte-americanas ainda são bastante elevadas. 
Empresas do segmento financeiro, especialmente as de 
atuação regional, podem se beneficiar tanto com a perspectiva 
de desregulamentação quanto com o aumento nas taxas. É 
importante manter o foco na saúde, embora acreditemos que 
devemos aguardar para ter mais clareza antes de buscar uma 
exposição oportunista. A energia é um dos setores mais baratos 
no índice S&P 500 e poderá se beneficiar da continuação da 
recuperação do petróleo bruto.

Renda fixa

Com relação ao crédito dos EUA, o desempenho dos títulos 
corporativos com grau de investimento dependerá em grande 
parte da direção dos rendimentos dos títulos do Tesouro. 
Encontramos maior valor nos setores de telecomunicações e 
energia, que vão se beneficiar da melhoria nos fundamentos, 
da estabilização ou aumento nos preços do petróleo e de 
valorações relativamente atraentes. Apesar de não serem tão 
baratas quanto em períodos anteriores em 2016, os preços dos 
títulos “high yield” ainda oferecem valor. A estabilização dos 
preços do petróleo e uma busca por rendimentos por parte 
dos investidores devem permitir um desempenho ainda mais 
elevado.

Moedas

Uma política cada vez mais agressiva do Banco Central dos 
EUA e a possibilidade de isenção de impostos para incentivar 
as empresas multinacionais a repatriar lucros obtidos fora dos 
Estados Unidos podem contribuir para uma maior pressão 
ascendente sobre o dólar norte-americano no próximo ano. 
Esperamos que o dólar canadense passe por mais um ano de 
maior volatilidade em relação ao dólar americano.

A eleição de Donald Trump como presidente dos Estados Unidos aumentou consideravelmente 
a incerteza em relação às perspectivas para o futuro, com o aumento da volatilidade enquanto 
os investidores se ajustam às possíveis políticas de um político pouco tradicional. No entanto, 
suas propostas de favorecimento do crescimento - tais como o aumento dos gastos em 
infraestrutura, a desregulamentação e a reforma do imposto sobre a renda de pessoas físicas e 
jurídicas  - também impulsionaram esse sentimento. 

O risco crescente de políticas poderá coincidir com uma 
maior volatilidade em todas ações e títulos de renda fixa.

A energia é um dos 
setores mais baratos 
no índice S&P 500 e 
poderá se beneficiar 
da continuação da 
recuperação do 
petróleo bruto.
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Investimentos em renda fixa estão sujeitos a riscos de crédito e de taxa 
de juros. À medida que as taxas de juros sobem, o preço dos títulos de 
renda fixa cai. Risco de crédito, que é a possibilidade de que o emissor 
de um título não seja capaz de pagar os juros e pagar o principal de sua 
dívida.  

Todas as previsões são baseadas em opiniões e estão sujeitas a 
alteração sem aviso prévio, além de não representarem uma garantia 
de eventos futuros. 

Pode existir um risco adicional associado a investimentos internacionais, 
que inclui fatores externos, econômicos, políticos, monetários e/ou 
jurídicos, variação nas taxas de câmbio, impostos estrangeiros e as 
diferenças nos padrões financeiros e contábeis. Esses riscos podem ser 
ampliados em mercados emergentes. Os investimentos internacionais 
podem não ser adequados para todos.

Consulte a seção de Informações importantes no final deste material 
para obter mais informações importantes.

América do 
Norte
Chris Dhanraj, Estrategista de investimentos - América do Norte
Kris Xippolitos, Diretor global de estratégia de renda fixa

Leia a nossa previsão para a América do Norte na íntegra em  
http://privatebank.citibank.com/outlook/portfolio-perspectives.html
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Oportunidades de baixo risco

Nos EUA, os TIPs (Títulos do Tesouro protegidos contra a 
inflação) proporcionam rendimentos reais de 0,5% a 1,0% e 
uma taxa adicional equivalente ao aumento global no Índice de 
preços ao consumidor (IPC).

Todas as previsões são baseadas em opiniões e estão sujeitas a 
alteração sem aviso prévio, além de não representarem uma garantia 
de eventos futuros. 

Pode existir um risco adicional associado a investimentos internacionais, 
que inclui fatores externos, econômicos, políticos, monetários e/ou 
jurídicos, variação nas taxas de câmbio, impostos estrangeiros e as 
diferenças nos padrões financeiros e contábeis. Esses riscos podem ser 
ampliados em mercados emergentes. Os investimentos internacionais 
podem não ser adequados para todos. 

Investimentos em renda fixa estão sujeitos a riscos de crédito e de taxa 
de juros. À medida que as taxas de juros sobem, o preço dos títulos de 
renda fixa cai. Risco de crédito, que é a possibilidade de que o emissor 
de um título não seja capaz de pagar os juros e pagar o principal 
de sua dívida.

Consulte a seção de Informações importantes no final deste material 
para obter mais informações importantes.

Títulos high yield e títulos de empréstimo 
de taxas variáveis 

Nós acreditamos que os títulos “high yield” dos EUA 
continuarão atraentes. Como uma classe de ativos, eles 
têm menor sensibilidade de preço aos movimentos nas 
taxas de juros. Os emissores de título relacionados ao 
setor de energia nos EUA podem oferecer oportunidades 
interessantes. Uma alternativa de “high yield” e menor 
volatilidade são os títulos de empréstimos bancários 
seniores de “high yield” nos EUA e Europa. 

Ações preferenciais dos EUA

As ações preferenciais, com características tanto de 
ações quanto de renda fixa, normalmente têm prioridade 
sobre ações ordinárias caso o emissor entre em processo 
de liquidação. Preferimos estruturas emitidas por grandes 
bancos norte-americanos, que oferecem cupons de taxa 
fixa a taxa flutuante. 

Renda fixa de mercados emergentes

Os ativos de mercados emergentes - especialmente de 
renda fixa da América Latina - estão atualmente entre as 
nossas maiores convicções de ativos com desempenho 
acima da linha média (overweight). Acreditamos que há 
valor nos títulos corporativos brasileiros denominados 
em dólar americano, nos títulos de dívida semissoberana 
da Argentina e nos títulos soberanos brasileiros de curto 
prazo denominados em Real.

Independentemente de se o crescimento será obtido através da flexibilização fiscal, as taxas de 
juros podem subir ainda mais. Se assim for, podem ocorrer perdas substanciais na renda fixa. 
Para um posicionamento com taxas mais elevadas, sugerimos que o investidor assuma riscos, 
tais como o risco de crédito e amplie os horizontes geográficos.

Apesar do risco para a renda fixa, se as taxas de juros 
continuarem a subir, ainda vemos oportunidades de 
investimento em determinados ativos.
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Posicionamento 
para taxas mais 
elevadas
Steven Wieting, Diretor global de estratégias de investimentos
Kris Xippolitos, Diretor global de estratégia de renda fixa

Leia o texto de Posicionamento para taxas mais elevadas, na íntegra, em 
http://privatebank.citibank.com/ivc/docs/outlook-positioning-for-higher-rates.pdf
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As taxas de inadimplência 
do setor de energia continuam 
altas, mas a recuperação do 
petróleo impulsionou os 
títulos “high yield” do 
setor energético.

Se os preços do
petróleo continuarem 
a subir para US$ 60/barril …

           
           

Os títulos de “high yield” do 
setor de energia poderão se 
recuperar ainda mais.

        Riscos: risco de crédito/risco 
        de inadimplência

As ações preferenciais 
de grandes bancos 
dos EUA têm o 
potencial de render 
6,5% ou mais.

                

As ações preferenciais têm 
prioridade sobre as ações 
ordinárias se o emissor entra 
em processo de liquidação.

Os títulos fixos a flutuantes são 
menos vulneráveis aos 
aumentos de taxas de juro.

        Riscos: risco de crédito

Rendimentos em 
dinheiro de quase 13% 
nas emissões de 
curto prazoi

                

O recuo da inflação 
elevou as chances 
de cortes de juros.

        Riscos: risco cambial, 
        risco de crédito

Títulos de energia de 
“high yield”

Ações preferenciais 
dos EUA

Títulos brasileiros 
soberanos denominados 
em reais

POSICIONAMENTO PARA TAXAS MAIS ELEVADAS
Um aumento contínuo nas taxas de juros pode representar um risco para os 
ativos de renda fixa. Mas ainda vemos oportunidades de obter rendimentos 

mais elevados, assumindo riscos de moeda, crédito e outros, ao mesmo 
tempo em que ampliamos os horizontes geográficos.

i  Fonte: O Livro de Rendimentos, de 12 de dezembro de 2016.

Todas as previsões são baseadas em opiniões e estão sujeitas a alteração sem aviso prévio, além de não representarem uma garantia de eventos futuros. O desempenho passado não é garantia 

de eventos futuros. Os resultados reais podem variar.

Advertência: as estratégias e investimentos mencionados neste documento podem não ser adequados para todos os investidores. Os produtos, estratégias e serviços aqui discutidos podem ter 

requisitos prévios que devem ser cumpridos pelo investidor antes de investir. Cada investidor deve ler cuidadosamente os riscos associados ao investimento e tomar uma decisão com base na 

sua situação específica, para que o investimento seja consistente com os seus objetivos

.i
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Em vez dos bancos

Atualmente, nós vemos uma oportunidade na concessão de 
empréstimos de ativos com garantias ao setor imobiliário 
comercial e títulos corporativos de tamanho médio. Investimentos 
de um gestor de private equity neste tipo de empréstimo podem 
assumir a forma de empréstimos inteiros ou juros retidos em 
operações originas e subscritas diretamente pelos gestores de 
ativos ou bancos.

A recessão de energia    

Enquanto o setor de petróleo continua contraído - com preços 
de energia muito abaixo do seu nível de pico de 2014 de US$ 50 

A possibilidade de reformas fiscais, a redução da regulamentação e uma maior disponibilidade de 
crédito no governo Trump seriam construtivas para os negócios. Então, ainda vemos razões para 
que os investidores estejam dispostos a sacrificar alguma liquidez para adicionar investimentos 
seletivos de private equity e imobiliários. Para aproveitar as oportunidades que identificamos, os 
investidores precisam estar confortáveis com uma média de sete anos de falta de liquidez.

Apesar das valorações elevadas e de ciclo tardio, ainda 
vemos razões para investimentos seletivos em private 
equity (capital próprio) e no mercado imobiliário.
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O trade-off 

da liquidez
David Bailin, Diretor global de investimentos administrados
Steven Wieting, Diretor global de estratégias de investimentos

Os produtos e as estratégias podem não ser adequados para 
todos os investidores. Os produtos e estratégias aqui discutidos 
podem ter requisitos prévios que devem ser cumpridos 
pelo investidor antes de investir. Cada investidor deve ler 
cuidadosamente os riscos associados ao investimento e tomar 
uma decisão com base na situação específica do investidor, 
para que o investimento seja consistente com o objetivo do 
investidor. Os produtos e estratégias aqui descritos envolvem 
riscos e podem não ter o desempenho descrito.

Os investimentos alternativos citados neste relatório são 
especulativos e envolvem riscos significativos que podem 
incluir perdas devido à alavancagem ou outras práticas de 
investimento especulativo, falta de liquidez, volatilidade dos 
retornos, restrições sobre os juros de transferência do fundo, 
possível falta de diversificação, ausência de informações 
sobre valorações e preços, estruturas tributárias complexas e 

atrasos na apresentação de relatórios fiscais, menos regulamentação 
e taxas mais elevadas do que os fundos de investimento e risco de 
conselheiro. A alocação de ativos não garante o lucro e não protege 
contra perdas em mercados financeiros em declínio.

Os resultados reais podem diferir substancialmente das previsões/
estimativas. Os pontos de vista, opiniões e tendências expressos neste 
artigo estão sujeitos a alterações sem aviso prévio e são expressos 
apenas como comentários gerais de mercado, não constituem 
recomendações de investimento e podem diferir das opiniões 
expressas por outras empresas ou afiliadas do Citi.

Consulte a seção de Informações importantes no final deste material 
para obter mais informações importantes.

o barril - vemos as perspectivas de longo prazo para o petróleo 
como positivas. Acreditamos que uma oportunidade em potencial 
encontra-se em gestores de private equity que fornecem capitais 
para o crescimento dos negócios para empresas de energia 
financeiramente saudáveis que não podem acessar os mercados 
de capitais.

Mercado imobiliário - E-commerce

A internet transformou muitas áreas da gestão e do 
investimento imobiliário, mas nunca tão rapidamente quanto 
no setor de logística e edifícios industriais. Preferimos 
investir no mercado imobiliário prime de logística em alguns 
mercados europeus e asiáticos.

Leia o Tradeoff da liquidez na íntegra em 
http://privatebank.citibank.com/outlook/the-liquidity-tradeoff.html
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 A demanda anual 
 de petróleo pode 
 crescer 1,2% ao 
 ano até 2021ii   

Muitas companhias de 
petróleo upstream e midstream 
talvez não tenham acesso a 
financiamentos por meio dos 
mercados públicos.

Preferimos investimos em 
private equity que envolve 
empréstimos a empresas de 
energia financeiramente 
saudáveis visando ao 
financiamento do crescimento.

As empresas de comércio 
eletrônico estão crescendo 
rapidamente em muitos países 
em detrimento dos varejistas 
tradicionais.

Elas estão ocupando muito 
mais espaço para acomodar 
suas cadeias de suprimentos: 
armazéns etc.

O comércio eletrônico 
representa atualmente 
20% de todos os novos 
arrendamentos de 
imóveis para logística, 
ante menos de 5% há 
cinco anos.iii

Visualizamos uma possível 
oportunidade de investimento 
no mercado imobiliário prime 
de logística em alguns mercados 
europeus e asiáticos selecionados.

Bancos europeus mais fracos, 
em particular, estão tendo que 
reduzir os seus empréstimos.

 A indústria de 
 empréstimos privados 
 quase triplicou para 
 US$ 523 bilhões 
 desde 2006.i

Preferimos investimentos 
de private equity que 
emprestam ao setor imobiliário 
comercial e em títulos 
corporativos de tamanho médio.

x3

Em vez 
dos bancos

A recessão 
de energia

Mercado imobiliário - 
E-commerce

O TRADE-OFF DA LIQUIDEZ

Sacrificar a liquidez por vários anos pode ajudar na 
obtenção de retornos mais elevados.

Fontes

i O Relatório de Estabilidade Financeira Global do Fundo Monetário Internacional, Out de 2016

ii Relatório do Mercado de Petróleo no Médio Prazo de 2016, Agência Internacional de Energia, 2016 

iii A Revolução Global do Comércio Eletrônico, Prologis, Setembro de 2016

Todas as previsões são baseadas em opiniões e estão sujeitas a alteração sem aviso prévio, além de não representarem uma garantia de eventos futuros. O desempenho passado não é garantia 

de eventos futuros. Os resultados reais podem variar.

Advertência: as estratégias e investimentos mencionados neste documento podem não ser adequados para todos os investidores. Os produtos, estratégias e serviços aqui discutidos podem ter 

requisitos prévios que devem ser cumpridos pelo investidor antes de investir. Cada investidor deve ler cuidadosamente os riscos associados ao investimento e tomar uma decisão com base na 

sua situação específica, para que o investimento seja consistente com os seus objetivos.
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A restauração, modernização e construção de novas infraestruturas oferecem uma grande 
oportunidade para a economia global. No curto prazo, esses gastos adicionais podem impulsionar 
o crescimento. Em longo prazo, melhores estruturas de transporte, telecomunicações mais rápidas 
e melhoria nos serviços básicos como luz e água podem aumentar a produtividade da economia 
e a capacidade de produção. Os investidores devem estar abertos ao potencial para a adição de 
exposição a temas relativos à infraestrutura.  

O investimento público em infraestrutura pode não 
apenas aumentar o crescimento econômico, mas também 
tem o potencial de beneficiar carteiras financeiras.

Panorama 2017 - Destaques

Alocação em 

infraestrutura
Steven Wieting, Diretor global de estratégias de investimentos

1 O Índice de infraestrutura do Citi é composto por uma seleção 
de ações de todos os setores que são sensíveis aos gastos com 
infraestrutura, escolhidas por analistas do Citi Research.

Os produtos e as estratégias podem não ser adequados para 
todos os investidores. Os produtos e estratégias aqui discutidos 
podem ter requisitos prévios que devem ser cumpridos 
pelo investidor antes de investir. Cada investidor deve ler 
cuidadosamente os riscos associados ao investimento e tomar 
uma decisão com base na situação específica do investidor, 
para que o investimento seja consistente com o objetivo do 
investidor. Os produtos e estratégias aqui descritos envolvem 
riscos e podem não ter o desempenho descrito.

O Índice de infraestrutura global da S&P monitora o 
desempenho de 75 ações líquidas e negociáveis de energia, 
transporte e serviços públicos de todo o mundo. Entre 
dezembro de 2001 e novembro de 2016, o índice proporcionou 
um retorno total anualizado de 9,7%, em comparação com 
5,7% para o Índice mundial da MSCI.

Possibilidades de investimento

Ter uma variedade de ações individuais de infraestrutura 
é uma das possibilidades mais simples para se investir em 
infraestrutura. O Citi Research também selecionou 49 das 
melhores ações mundiais que abrangem diversos subsetores 
chave, de transporte, telecomunicações, energia, água e 
engenharia. Investidores podem buscar uma exposição a toda 
a cesta das principais ações selecionadas ou um grupo menor 
de ações com base em seus objetivos individuais.

Outra maneira direta de investir em infraestrutura nos EUA 
é através de títulos da receita municipal, que compõem 
um segmento considerável do mercado municipal. Uma 
exposição ampla também pode ser alcançada através de um 
fundo de infraestrutura. Seguidores passivos - como aqueles 
ligados a um índice de infraestrutura - estão entre as opções 
disponíveis. Nas condições de mercado mais incertas que 
esperamos, o acesso a uma lista de ações de infraestrutura 
recomendadas por meio de um gestor especializado em ativos 
pode permitir uma melhor exposição a subtemas e empresas 
potencialmente mais atraentes.

Também é possível criar estratégias de mercado de capitais 
com base em determinados títulos de dívida ou de ações de 
infraestrutura - ou um índice destes, tais como o Índice de 
infraestrutura do Citi dos EUA1 - a fim de ajudar a atender 
às necessidades específicas de um investidor individual. 
Dependendo dos objetivos de risco e retorno de um 
investidor, essas estratégias podem ser adequadas para a 
procura por uma maior participação nos movimentos de 
preços dos títulos mobiliários subjacentes ou rendimento 
melhorado, talvez com algum elemento de preservação de 
capital. Esperamos que exista um número maior de ofertas de 
private equity relacionado a infraestrutura.

Leia Alocação em Infraestrutura, na íntegra, em 
http://privatebank.citibank.com/outlook/allocating-to-infrastructure.html
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A economia global tem crescido mais lentamentei 

Cada 1% do gasto tem sido associado a 
um aumento de 1,2% no PIB

O Citi Research estima que é necessário um 
investimento de 53,7 trilhões de dólares americanos 
em infraestrutura globalmente entre agora e 2031

O período de set de 2001 a nov 2016 teve um retorno 
anualizado total de 9,7% para infraestrutura. Em 
comparação com 5,7% para as ações do mundo 
desenvolvido, no mesmo período.

Os gastos com infraestrutura podem ajudarii 

São necessários investimentos significativosiii 

Os retornos históricos têm sido fortesiv 

Crescimento pré-crise 3,7% a.a. 

Crescimento pós-crise 2,6% a.a.    

Ações do mundo desenvolvido

5,7%

Infraestrutura

9,7%

 OS GASTOS COM INFRAESTRUTURA SÃO A CURA?
A restauração, modernização e construção de novas infraestruturas oferecem uma 

oportunidade para a economia global. Da mesma forma, o investimento em infraestrutura 
pode vir a beneficiar carteiras.

Fontes:

i Infraestrutura para o Crescimento, Perspectivas Globais e Soluções do Citi, Outubro de 2016

ii Cobrindo vários países ao longo dos últimos 15 anos e mais. Infraestrutura para o crescimento, Citi GPS, Outubro 2016

iii  Infraestrutura para o Crescimento, Perspectivas Globais e Soluções do Citi, Outubro de 2016. Total de retornos do Índice Global de Infraestrutura do S&P e Índice Mundial do MSCI.

iv Bloomberg, em 1º de dezembro de 2016

As estratégias e investimentos mencionados neste documento podem não ser adequados para todos os investidores. Os produtos, estratégias e serviços aqui discutidos podem ter requisitos 
prévios que devem ser cumpridos pelo investidor antes de investir. Cada investidor deve ler cuidadosamente os riscos associados ao investimento e tomar uma decisão com base na sua situação 
específica, para que o investimento seja consistente com os seus objetivos. 

As potenciais oportunidades de investimento em infraestrutura incluem: ações individuais; títulos de 
receitas municipais nos EUA; fundos passivos ou ativos; estratégias de mercado de capitais; private equity

Infrastructure

9.7%
Developed world equities

5.7%
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Isso inclui investir tanto em empresas que projetam e 
constroem tecnologias robóticas como em muitas outras 
empresas que poderiam usar a robótica para aumentar a 
produção e entregar seus próprios produtos e serviços. 

À medida que mais e mais indústrias aderirem à robótica, o 
valor dos investimentos em muitas áreas pode ser afetado 
tanto para melhor quanto para pior. O momento para preparar 
as carteiras é agora. Uma possibilidade simples é investir em 
títulos ou estruturas de investimento relacionados a empresas 
diretamente envolvidas na área da robótica ou que possam 
ser beneficiários da automação robótica. Por outro lado, os 
investidores podem tentar extrair valor de investimentos 
que possam se beneficiar da possível mudança radical nas 
indústrias afetadas negativamente pela revolução robótica. 

Através de investimentos gerenciados, os investidores podem 
também ter uma exposição personalizada ao setor de robótica. 
Também é possível construir carteiras criteriosamente 
gerenciadas que se concentram em subtemas específicos da 
robótica. Fundos específicos de negociação e câmbio baseados 
na tecnologia com exposição à robótica são outra opção. As 
oportunidades também são acessíveis através de  Private 
Equity, que normalmente não é líquido e em casos em que 
a seleção por parte do gestor e a capacidade do gestor de 
encontrar investimentos de qualidade são essenciais.

As tecnologias robóticas hoje estão desempenhando um papel vital em muitas indústrias e cada 
vez mais em nossa vida cotidiana. Ao longo dos próximos anos, máquinas com inteligência artificial 
assumirão mais e mais as funções complexas que dependem de nós seres humanos para serem 
realizadas hoje. Isso pode proporcionar o impulso necessário à produtividade e ao crescimento 
econômico. 

A revolução robótica pode ter um impacto significativo 
sobre carteiras de investimento. Os investidores devem 
se preparar com bastante antecedência.

A revolução robótica 
também representa 
uma oportunidade 
potencialmente 
significativa para os 
investidores.

Steven Wieting, Diretor global de estratégias de investimentos
Phil Watson, Diretor do laboratório global de investimentos
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Comércio 
transformador: 
a revolução 
robótica

Os produtos e as estratégias podem não ser adequados para 
todos os investidores. Os produtos e estratégias aqui discutidos 
podem ter requisitos prévios que devem ser cumpridos 
pelo investidor antes de investir. Cada investidor deve ler 
cuidadosamente os riscos associados ao investimento e tomar 
uma decisão com base na situação específica do investidor, 
para que o investimento seja consistente com o objetivo do 
investidor. Os produtos e estratégias aqui descritos envolvem 
riscos e podem não ter o desempenho descrito.

Leia A Transformação do comércio: a revolução robótica, na íntegra, 
em http://privatebank.citibank.com/ivc/docs/outlook-robotics-revolution.pdf
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A REVOLUÇÃO ROBÓTICA
Poucas tecnologias têm o potencial de 

transformar a nossa vida quotidiana tanto quanto 
a robótica.

Fontes:
i    World Robotics 2016 - Robôs Industriais, Federação Internacional de Robótica
ii Indústrias e Economias Que Estão Liderando a Revolução Robótica, Boston Consulting Group, Setembro 2015. Harold L. Sirkin, Micheal Zinser e Justin Rose.
Iii Organização Mundial de Saúde, uma Verdade Universal: Não Há Saúde sem Uma Força de Trabalho (2015)

Todas as previsões são baseadas em opiniões e estão sujeitas a alteração sem aviso prévio, além de não representarem uma garantia de eventos futuros. O desempenho 
passado não é garantia de eventos futuros. Os resultados reais podem variar.

Advertência: as estratégias e investimentos mencionados neste documento podem não ser adequados para todos os investidores. Os produtos, estratégias e serviços 
aqui discutidos podem ter requisitos prévios que devem ser cumpridos pelo investidor antes de investir. Cada investidor deve ler cuidadosamente os riscos associados 
ao investimento e tomar uma decisão com base na sua situação específica, para que o investimento seja consistente com os seus objetivos.

O potencial de crescimento 
da robótica industrial

Estudo de caso de saúde

Tarefas automatizáveis:

• Coleta, preparação
e administração de 
medicamentos 

   
   

• Análise de amostras

Até mesmo cirurgias• 

85%

de tarefas de produção 
podem ser automatizados.ii

Ações globais - robôs industriais:i A saúde é um excelente candidato 
para a automação contínua.

Principais usuários da robótica:ii

       Computadores e eletrônica

       Equipamento elétrico

       Transporte

       Maquinários

Escassez de mão de 
obra na UE até 2020:iii

7,2 milhões em 2016

12,9 milhões em 2035

2015: 1.631.600

2019: 2.589.000

Previsão de vendas globais:

Crescimento dos 
robôs por região:

5% 8%

A escassez de mão de 
obra na UE pode ser de 
1 milhão até 2020, incluindo:iii

              590 mil enfermeiros

 230 mil médicos  

290.000
unidades
em 2016 

Aumentando para  
413.000
unidades
em 2019 

Américas Europa

18%

Ásia e 
Austrália       
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Glossário
Definições de classes de ativos

Alta liquidez é representado por títulos (TR) do governo 
americano de 3 meses, medindo as emissões de dívidas 
nominais de taxa fixa, ativas de 3 meses, denominadas em 
dólares dos EUA feitas pelo Tesouro dos EUA.

A classe de ativos de commodities contém os compostos de 
índice - Índice de metais preciosos do GSCI, Índice de energia 
da GSCI, Índice de metais industriais da GSCI e o Índice agrícola 
da GSCI - que medem o desempenho dos investimentos 
em diferentes mercados, como metais preciosos (por 
exemplo, ouro, prata), commodity energética (por exemplo, 
petróleo, carvão), metais industriais (por exemplo, cobre, 
minério de ferro) e commodities agrícolas (isto é, soja, café), 
respectivamente. Índice de preços do mercado à vista da 
Reuters/Jeffries CRB, o Índice de excesso de retorno do TR/CC 
CRB, uma média aritmética dos preços futuros de commodities 
com rebalanceamento mensal, é usado para dados históricos 
suplementares.

O Renda fixa corporativa dos mercados globais desenvolvidos 
é composto por Índices Bloomberg Barclays que capturam 
dívidas de investimentos de sete mercados diferentes 
de moedas locais. O composto inclui títulos corporativos 
com classificação de grau de investimento de emissores 
provenientes de mercados desenvolvidos.

As Ações globais de mercados desenvolvidos são compostas 
por índices MSCI que capturam ações de empresas grandes, 
pequenas e médias de todos os 23 países dos mercados 
desenvolvidos, ponderadas pela capitalização do mercado 
desses países. O compósito abrange aproximadamente 95% 
da capitalização de mercado ajustada de forma flutuante livre 
de cada país.

O Renda fixa de grau de investimento dos mercados globais 
desenvolvidos é composto por Índices Bloomberg Barclays 
que capturam dívidas de grau de investimento de vinte 
mercados diferentes de moedas locais. O composto inclui 
títulos securitizados, títulos corporativos classificados como 
grau de investimento, títulos relacionados ao governo e títulos 
de renda fixa do Tesouro, provenientes de emissores dos 
mercados desenvolvidos. Os índices de mercado local para os 
EUA, Reino Unido e Japão são utilizados para dados históricos 
suplementares.

Ações de grande capital dos mercados globais desenvolvidos. 
A classe de ativos é composta por índices MSCI que capturam 
ações de empresas com grande capital que representam 9 
países individuais dos mercados desenvolvidos, ponderada 
pela capitalização do mercado desses países. O compósito 

abrange aproximadamente 95% da capitalização de mercado 
ajustada de forma flutuante livre de cada país.

As ações globais de mercados emergentes são compostas 
por índices MSCI que capturam ações de empresas grandes e 
médias de 20 países dos mercados emergentes. O compósito 
abrange aproximadamente 85% da capitalização de mercado 
ajustada de forma flutuante livre de cada país. Para efeitos de 
dados históricos suplementares em longo prazo, são utilizados 
índices de países para o mercado local, sempre que aplicável.

O Renda fixa de mercados globais emergentes é composto 
por índices Bloomberg Barclays que avaliam o desempenho 
da dívida pública de mercados emergentes de taxa fixa em 
moeda local para 19 mercados diferentes em todas as regiões 
da América Latina, EMEA e Ásia. iBoxx ABF Governo da China. 
Título, o Índice Markit iBoxx ABF compreendendo dívidas 
em moeda local da China, é usado para dados históricos 
suplementares.

O “Ações Globais” é representado pelo Índice MSCI ACWI, que 
captura todas as fontes de retornos das ações, em 23 mercados 
desenvolvidos e 23 mercados emergentes.

O Renda fixa mundial é representado pelo Índice Multiverse 
da Bloomberg Barclays, com hedge de retornos em dólares 
americanos.

O Renda fixa global de “high yield” é composto por índices 
Bloomberg Barclays que medem os títulos corporativos de 
renda fixa que não possuem o grau de investimento e que 
sejam denominados em dólares dos EUA, libras esterlinas e 
Euros. Os títulos são classificados como de “high yield” se a 
classificação mediana da Moodys, Fitch e S&P for Ba1/BB+/BB+ 
ou inferior, com exclusão da dívida de mercados emergentes. 
Índice de “high yield” da Ibbotson, um amplo índice “high 
yield”, incluindo títulos de todo o espectro de vencimentos, 
dentro do espectro de qualidade de crédito classificado como 
BB-B, incluído no universo abaixo do grau de investimento, 
sendo usado para dados históricos suplementares.

Os Fundos de Hedge são compostos por gestores de 
investimento que empregam diferentes estilos de investimento, 
caracterizados por diferentes subcategorias - posições longas e 
curtas de ações da HFRI: posições longas e curtas principalmente 
em títulos de ações e títulos de derivativos de ações; Crédito 
de HFRI: posições em títulos corporativos de renda fixa; HFRI 
- orientado por eventos: posições em empresas envolvidas 
agora ou futuramente envolvidas em uma ampla variedade de 
operações societárias; Valor relativo HFRI: posições com base 
em uma discrepância de avaliação entre vários títulos; HFRI 
Multiestratégia: posições com base na realização de um spread 
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entre instrumentos de rendimento relacionados; HFRI Macro: 
posições com base em movimentos de variáveis econômicas 
subjacentes e seu impacto em diferentes mercados; Índice 
Barclays Trader CTA: o desempenho composto de programas 
estabelecidos (Commodity Trading Advisors = Consultores de 
Negociações de Commodities), com mais de quatro anos de 
histórico de desempenho.

As características de Private Equity são guiadas por eles 
para Ações de empresas de pequeno capital em mercados 
desenvolvidos, ajustadas para falta de liquidez, concentração 
do setor e maior alavancagem.

O Índice do mercado imobiliário contém todos os  REIT de ações 
(REITs dos EUA e empresas imobiliárias de capital aberto) não 
designados como REITs de madeira ou REITs de infraestrutura: 
Índice REIT EUA NAREIT, Índice REIT Canadá NAREIT, Índice 
REIT Reino Unido NAREIT, Índice REIT Suíça NAREIT, Índice 
REIT da Zona do Euro NAREIT, Índice REIT Japão NAREIT, 
Índice REIT Hong Kong NAREIT, Índice REIT Cingapura NAREIT, 
Índice REIT Austrália NAREIT

Definições de índice

As ações europeias são representadas pelo Índice MSCI Europa, 
que capta a representação de ações de grande e médio capital em 
15 países com mercados desenvolvidos na Europa. Ele abrange 
aproximadamente 85% da capitalização de mercado ajustada 
pela livre flutuação (free-float) em todo o universo de ações dos 
Mercados desenvolvidos europeus.

O ouro é representado pelo preço de futuros de commodities para 
o ouro.

As ações do Japão são representadas pelo índice MSCI Japan, 
que foi criado para medir o desempenho dos segmentos de 
grande e média capitalização do mercado japonês. Ele abrange 
aproximadamente 85% da capitalização de mercado ajustada de 
forma flutuante livre no Japão.

O Índice mundial da MSCI representa o desempenho de mais de 
1600 ações de grande e média capitalização em 23 países de 
mercados desenvolvidos. O índice abrange aproximadamente 
85% da capitalização de mercado ajustada de forma flutuante 
livre em cada país.

O petróleo é representado pelo preço do Petróleo bruto 
intermediário do oeste do Texas.

O Índice Standard & Poor’s 500 é um índice ponderado por 
capitalização que inclui uma amostra representativa de 500 
empresas líderes em indústrias de ponta dos EUA. Embora o 
S&P 500 se concentre no segmento de maior capitalização do 
mercado, com cobertura de mais de 80% das ações dos Estados 
Unidos, ele também é um representante ideal para o mercado de 
ações como um todo.

Outras terminologias

Estratégia adaptativa de valoração é a metodologia proprietária 
de alocação estratégica de ativos do Citi Private Bank. Ela 
determina a composição adequada de longo prazo de ativos para 
a carteira de investimento de cada cliente.

Correlação é uma medida estatística de como dois ativos ou 
classes de ativos se movem em relação um ao outro. A correlação 
é medida em uma escala de 1 a -1. A correlação de 1 implica a 
correlação positiva perfeita, o que significa que dois ativos ou 
classes de ativos se movimentam na mesma direção o tempo 
todo. A correlação de -1 implica uma correlação negativa perfeita, 
de modo que dois ativos ou classes de ativos se movimentam na 
direção oposta um ao outro o tempo todo. Uma correlação de 0 
implica correlação zero, de tal modo que não há qualquer relação 
entre os movimentos dos dois ao longo do tempo.

A relação preço-lucro (P/L) mede o preço atual da ação de uma 
empresa ou de índice de empresas em relação ao seu lucro por 
ação. Um P/L baixo pode indicar uma empresa com valorização 
baixa, ao passo que um P/L alto pode indicar alta valorização.

Alocação estratégica de ativos é o processo de criação de um 
plano de investimento em longo prazo através da elaboração de 
uma combinação adequada de ações, renda fixa, alta liquidez e 
outros investimentos. Ela pode melhorar os retornos da carteira 
e ajudar a gerenciar o risco.

Estimativas estratégicas de retorno são a previsão de retornos 
feita pelo Citi Private Bank para classes específicas de ativos ao 
longo de um horizonte de tempo de 10 anos. A previsão para cada 
classe específica de ativos é feita com base em uma metodologia 
própria que é apropriada para a classe de ativos em questão. 
As previsões de retornos para as classes de ativos de private 
equity são feitas utilizando uma metodologia própria com base 
no cálculo de níveis de avaliação com o pressuposto de que esses 
níveis de avaliação revertam para as suas tendências de longo 
prazo ao longo do tempo. As previsões de retornos para as classes 
de ativos de renda fixa são feitas utilizando uma metodologia 
própria baseada nos níveis de rendimento atuais. Outras classes 
de ativos têm outras metodologias específicas para  previsão de 
retornos. Note que os fundos de hedge, private equity, imobiliário, 
produtos estruturados e futuros administrados são geralmente 
investimentos sem liquidez e estão sujeitos a restrições de 
transferência e revenda. Cada SRE representa o valor bruto, sem 
desconto das despesas e taxas de clientes propriamente ditas. 
Os componentes da metodologia utilizada para criar os SREs 
incluem a taxa de retorno para diversas classes de ativos com 
base em índices. A cessação e substituição de investimentos 
podem sujeitar os investidores a encargos novos ou diferentes. O 
desempenho passado não é indicativo de resultados futuros. Não é 
possível prever as taxas futuras de retorno com um nível aceitável 
de certeza. Os investimentos que pagam taxas mais altas de 
retorno estão frequentemente sujeitos a um risco mais elevado e 
possivelmente a uma maior perda em um cenário extremo. A taxa 
real de retorno sobre os investimentos pode variar muito ao longo 
do tempo, especialmente para investimentos de longo prazo. Isso 
inclui a possível perda do principal no seu investimento. Não é 
possível investir diretamente em um índice.

A alocação tática de ativos tenta ajustar a alocação estratégica de 
ativos da carteira de investimentos de um cliente para incorporar 
perspectivas de curto prazo do mercado.
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Informações importantes (Contendo Isenções de responsabilidade) 

Sempre que a distribuição desta comunicação (doravante denominada “Comunicação”) estiver sujeita às regras da CFTC (Comissão 
Americana de Negociação de Futuros) dos EUA, esta comunicação constituirá um convite a considerar a participação em uma transação de 
derivativos nos termos dos Regulamentos da CFTC dos EUA, parágrafos 1.71 e 23.605, quando aplicável, mas não é uma oferta vinculativa 
para compra/venda de qualquer instrumento financeiro. 

A presente comunicação é preparada pelo Citi Private Bank ( “CEC”), uma empresa do Citigroup Inc. ( “Citigroup”), que oferece aos seus clientes 
acesso a uma ampla gama de produtos e serviços disponíveis através do Citigroup, o seu banco e filiais não bancárias em todo o mundo (coletivamente 
denominado “Citi”). Nem todos os produtos e serviços são fornecidos por todas as afiliadas, ou estão disponíveis em todos os locais. 

A presente comunicação é fornecida apenas para fins de informação e debate, a pedido do destinatário. O destinatário deve notificar 
imediatamente a CEC se, a qualquer momento, desejar parar de receber essas informações. Salvo indicação em contrário, qualquer referência 
a um relatório de pesquisa ou recomendação de pesquisa não pretende representar todo o relatório e não é em si mesma considerada um relatório 
de recomendação ou de pesquisa. 

A presente comunicação é fornecida apenas para fins de informação e debate, a pedido do destinatário. O destinatário deve notificar imediatamente a 
CEC se, a qualquer momento, desejar parar de receber essas informações. Salvo indicação em contrário, (i) não constitui uma oferta ou recomendação 
de compra ou venda de qualquer título, instrumento financeiro ou outro produto ou serviço, ou para atração de qualquer financiamento ou depósito, 
e (ii) não constitui uma solicitação se não estiver sujeita às regras da CFTC (mas veja a discussão acima em relação à comunicação sujeita às regras 
da CFTC) e (iii) que não pretende ser uma confirmação oficial de qualquer transação. 

A menos que indicado de outra forma expressamente, a presente comunicação não leva em conta os objetivos de investimento, perfil de risco 
ou situação financeira de qualquer pessoa em particular e, como tal, os investimentos mencionados neste documento podem não ser adequados 
para todos os investidores. O Citi não está atuando como um consultor, fiduciário ou agente de investimentos ou de outro tipo. As informações 
contidas neste documento não abrangem todas as discussões das estratégias ou conceitos aqui mencionados, e não representam orientações 
fiscais ou jurídicas. Os destinatários da presente comunicação deverão obter aconselhamento com base em suas próprias circunstâncias individuais 
de seus próprios consultores financeiros, jurídicos, fiscais etc. sobre os riscos e os méritos de qualquer transação antes de tomar uma decisão de 
investimento, e só tomar tais decisões com base em seus próprios objetivos, experiência, perfil de risco e recursos. 

As informações contidas nesta comunicação são baseadas em informações geralmente disponíveis e, embora obtidas de fontes que o Citi considere 
como sendo confiáveis, a sua exatidão e integridade não podem ser asseguradas, e essas informações podem estar incompletas ou condensadas. As 
suposições ou informações contidas na presente comunicação constituem um julgamento feito apenas na data deste documento ou em quaisquer 
datas especificadas e estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. Visto que a presente comunicação pode conter informações históricas e futuras, o 
desempenho passado não é uma garantia nem uma indicação de resultados futuros, e os resultados futuros podem não atender às expectativas 
devido a uma variedade de fatores econômicos, de mercado e outros. Além disso, todas as projeções de risco ou retorno em potencial são ilustrativas 
e não devem ser tomadas como limitações da perda ou ganho máximo possível. Quaisquer preços, estimativas ou valores apresentados na presente 
comunicação (exceto os que sejam identificados como sendo históricos) são apenas indicativos, podem mudar sem aviso prévio e não representam 
ofertas concretas quanto ao preço ou tamanho, nem refletem o valor que o Citi pode atribuir a um ativo em seu inventário. As informações relativas 
ao futuro não indicam um nível no qual o Citi está preparado para fazer uma negociação e podem não levar em conta todos os pressupostos 
relevantes e condições futuras. As condições reais podem variar substancialmente de estimativas que podem ter um impacto negativo sobre o valor 
de um instrumento. 

As opiniões e estimativas aqui expressas podem ser diferentes das opiniões expressas por outras empresas ou afiliadas do Citi, e não constituem 
uma previsão de eventos futuros, garantia de resultados futuros, ou recomendação de investimento, e estão sujeitas a alterações sem aviso prévio 
com base no mercado e outras condições. O Citi não é obrigado a atualizar este documento e não aceita qualquer responsabilidade por qualquer 
perda (seja direta, indireta ou consequencial) que possa ocorrer devido ao uso das informações contidas na presente comunicação ou derivadas dela.

Os investimentos em instrumentos financeiros ou outros produtos possuem risco significativo, incluindo a possível perda do valor principal investido. 
Os instrumentos financeiros ou outros produtos denominados em moeda estrangeira estão sujeitos a flutuações cambiais, que podem ter um 
efeito adverso sobre o preço ou o valor de um investimento em tais produtos. A presente comunicação não pretende identificar todos os riscos ou 
considerações substanciais que podem estar associadas à participação em qualquer transação. 

As opiniões expressas neste documento pelo Comitê de investimento global não constituem pesquisa, consultoria de investimento ou recomendação 
de negociação, e não estão adaptadas para atender às circunstâncias individuais de investimento ou os objetivos de qualquer investidor. Os 
destinatários deste documento não devem se basear nas opiniões expressas ou nas informações incluídas neste documento como sendo a principal 
base para qualquer decisão de investimento. Os investidores deverão consultar seus consultores financeiros antes de comprar ou vender títulos 
mobiliários.

Os títulos são afetados por uma série de riscos, incluindo flutuações nas taxas de juros, risco de crédito e risco de pré-pagamento. Em geral, quando 
as taxas de juros prevalecentes sobem, os preços dos títulos de renda fixa caem. Os títulos possuirão o risco de crédito se uma queda na classificação 
de crédito ou de solvabilidade de um emissor fizer com que o preço de um título caia. Títulos de “high yield”  estão sujeitos a riscos adicionais, tais 
como o aumento do risco de inadimplência e maior volatilidade por causa da menor qualidade de crédito das emissões. Finalmente, os títulos podem 
estar sujeitos ao risco de pagamento antecipado. Quando as taxas de juros caem, o emissor pode optar por pedir dinheiro emprestado a uma taxa 
de juro mais baixa, pagando antecipadamente pelos seus títulos emitidos anteriormente. Como consequência, os títulos subjacentes perderão os 
pagamentos de juros do investimento e serão obrigados a reinvestir em um mercado onde as taxas de juros vigentes são inferiores àquelas de 
quando o investimento inicial foi feito.

Um investimento em investimentos alternativos (Private Equity e Mercado imobiliário) pode ter uma liquidez extremamente baixa, é especulativo 
e não é adequado para todos os investidores. Investir em investimentos alternativos (Private Equity e Mercado Imobiliário) é para os investidores 
mais experientes e sofisticados que estão dispostos a assumir os riscos econômicos elevados associados a tal investimento. Os investidores devem 
analisar cuidadosamente e considerar os possíveis riscos antes de investir. Alguns desses riscos podem incluir:

• perda da totalidade ou de uma parte substancial do investimento devido a alavancagem, venda a descoberto ou outras práticas especulativas;
• falta de liquidez, pois pode não haver qualquer mercado secundário para o fundo e não se espera o desenvolvimento de qualquer mercado;
• volatilidade dos retornos;
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• restrições sobre a transferência de participações no Fundo;
• possível falta de diversificação e maior risco devido à concentração da autoridade de negociação quando um único orientador é utilizado;
• ausência de informações sobre as avaliações e preços;
• estruturas tributárias complexas e atrasos na apresentação de relatórios fiscais;
• menos regulamentação e taxas mais elevadas do que a dos fundos de investimento; e
• risco do gestor. Os fundos individuais terão riscos específicos relacionados aos seus programas de investimento que variam de fundo a fundo.

Os investimentos internacionais podem não ser adequados para todos. Pode existir um risco adicional associado a investimentos internacionais, 
que inclui fatores externos, econômicos, políticos, monetários e/ou jurídicos, variação nas taxas de câmbio, impostos estrangeiros e as diferenças 
nos padrões financeiros e contábeis. Existe a possibilidade de que eventos adversos políticos, problemas financeiros ou desastres naturais em um 
país ou região façam com que os investimentos nesse país ou região venham a perder valor. Os riscos de investir em mercados emergentes ou em 
desenvolvimento podem ser substancialmente maiores do que os riscos de investir em mercados desenvolvidos.

Um investidor não pode investir diretamente em um índice. Eles são mostrados apenas para fins ilustrativos. O desempenho passado não é garantia 
de retornos futuros. Os resultados reais podem variar. 

Os produtos estruturados podem ser altamente ilíquidos e não são adequados para todos os investidores. Informações adicionais podem ser 
encontradas nos documentos de divulgação do emissor para cada produto estruturado aqui descrito. Investir em produtos estruturados é para 
investidores mais experientes e sofisticados que estão dispostos e podem assumir os riscos econômicos elevados desse tipo de investimento. Os 
investidores devem analisar cuidadosamente e considerar os possíveis riscos antes de investir. 

As transações de derivativos de OTC envolvem riscos e não são adequadas para todos os investidores. Os produtos de investimento não são 
segurados, não incluem qualquer garantia bancária ou de governo e podem perder valor. Antes de investir nessas transações, você deve: (I) garantir 
que você obteve e analisou informações relevantes de fontes fidedignas independentes sobre as condições financeiras, econômicas e políticas 
dos mercados relevantes; (ii) determinar que você tem o conhecimento, sofisticação e experiência necessários em assuntos de negócios e de 
investimento financeiro que lhe capacitam a avaliar os riscos envolvidos, e que você é financeiramente capaz de assumir tais riscos; e (iii) determinar, 
após considerar os pontos precedentes, que as operações de mercado de capitais são adequadas e apropriadas para seus objetivos de investimento 
financeiro, fiscal e de negócios. 

Este material pode mencionar opções reguladas pela SEC (Securities and Exchange Commission = Comissão de valores mobiliários) dos EUA. Antes 
de comprar ou vender opções, você deve obter e analisar a versão atual do folheto da Corporação de compensação de opções, características e 
riscos de opções padronizadas. Uma cópia do folheto pode ser obtida mediante solicitação ao Citigroup Global Markets Inc., 390 Greenwich Street, 
3rd Floor, New York, NY 10013, ou clicando no seguinte link,

http://www.theocc.com/components/docs/riskstoc.pdf ou 
http://www.theocc.com/components/docs/about/publications/november_2012_supplement.pdf 

Se você comprar opções, a perda máxima será o prêmio. Se você vender opções de venda, o risco será todo o valor nocional abaixo do preço de 
exercício da opção. Se você vender opções de compra, o risco será ilimitado. O lucro ou a perda real de qualquer negociação vai depender do 
preço pelo qual as negociações são executadas. Os preços usados aqui são históricos e poderão não estar disponíveis quando o seu pedido for 
feito. Comissões e outros custos de transação não são considerados nestes exemplos. As negociações de opções em geral e essas negociações, 
em particular, podem não ser apropriadas para todos os investidores. Salvo disposição em contrário, a fonte de todos os gráficos e tabelas neste 
relatório é o Citi. Por causa da importância das considerações fiscais para todas as operações com opções, o investidor que estiver considerando 
opções deve consultar seu consultor fiscal sobre a forma como a sua situação fiscal é afetada pelo resultado das operações de opções contempladas. 

Nenhum dos instrumentos financeiros ou outros produtos mencionados na presente comunicação (a menos que expressamente indicado de outra 
forma) é segurado (i) pela FDIC (Federal Deposit Insurance Corporation) ou qualquer outra autoridade governamental, ou (ii) depósitos ou outras 
obrigações do Citi, ou garantidos pelo Citi, ou qualquer outra instituição depositária segurada. 

O Citi muitas vezes age como um emissor de instrumentos financeiros e outros produtos, atua como formador de mercado e negocia como agente 
principal em muitos instrumentos financeiros diferentes e outros produtos, e pode atuar como banco de investimentos e realizar outros serviços 
para o emissor de tais instrumentos financeiros ou outros produtos. O autor da presente comunicação pode ter discutido as informações nela 
contidas com outras pessoas dentro ou fora do Citi, e o autor e/ou o outro pessoal do Citi podem já ter agido com base nessas informações (inclusive 
negociando em nome das contas de propriedade do Citi ou repassando as informações aqui contidas a outros clientes do Citi). O Citi, o pessoal do Citi 
(incluindo aqueles que o autor pode ter consultado durante a elaboração da presente comunicação) e outros clientes do Citi podem estar comprados 
ou vendidos com relação aos instrumentos financeiros ou outros produtos citados na presente comunicação, podem ter adquirido tais posições com 
base em preços e condições de mercado que não estão mais disponíveis e podem ter interesses diferentes ou adversos aos seus interesses.  

Divulgação da Circular 230 do IRS (Autoridade Tributária dos EUA): O Citi e seus funcionários não fornecem orientações tributárias, fiscais ou 
jurídicas para qualquer contribuinte fora do Citi. As declarações sobre assuntos tributários contidas na presente comunicação não devem ser usadas 
por qualquer contribuinte como base para evitar sanções fiscais. Esse contribuinte deve procurar aconselhamento com base nas circunstâncias 
específicas do contribuinte junto a um consultor tributário independente.

Nem o Citi nem qualquer uma de suas afiliadas pode aceitar a responsabilidade pelo tratamento fiscal de qualquer produto de investimento, quer 
o investimento tenha sido comprado por um truste ou empresa administrada por uma afiliada do Citi. O Citi supõe que, antes de assumir qualquer 
compromisso de investimento, o investidor e (se aplicável, os seus proprietários beneficiários) seguiu eventuais orientações jurídicas, tributárias 
etc. que o investidor/proprietário beneficiário julgue necessárias e providenciou a contabilização de qualquer imposto legalmente devido sobre os 
rendimentos ou ganhos decorrentes de qualquer produto de investimento fornecido pelo Citi. 

A presente comunicação é para uso único e exclusivo dos destinatários e pode conter informações de propriedade da Citi que não podem ser 
reproduzidas ou distribuídas, no todo ou em parte, sem o consentimento prévio do Citi. O modo de circulação e distribuição pode ser restringido 
por lei ou regulamento em certos países. As pessoas que tomarem posse deste documento deverão obrigatoriamente buscar informações sobre 
essas restrições e seguir tais restrições. O Citi não aceita qualquer responsabilidade pelas ações de terceiros a este respeito. Qualquer utilização, 
duplicação ou divulgação não autorizada deste documento é proibida por lei e pode resultar em um processo penal. 

Em Hong Kong, este documento é emitido pela CEC operando através do Citibank, NA, agência de Hong Kong, que é regulada pela Autoridade 
monetária de Hong Kong. Quaisquer perguntas relacionadas ao conteúdo deste documento deverão ser direcionadas para representantes 
registrados ou licenciados da entidade acima referida. 
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Em Cingapura, este documento é emitido pela CPB operando através do Citibank, NA, agência de Cingapura, que é regulada pela Autoridade 
monetária de Cingapura. Quaisquer perguntas relacionadas ao conteúdo deste documento deverão ser direcionadas para representantes registrados 
ou licenciados da entidade acima referida. 

Citibank N.A., Agência de Londres (agência registrada sob o número BR001018), Citigroup Centre, Canada Square, Canary Wharf, London, E14 5LB, é 
autorizado e regulado pelo Gabinete do Controlador da Moeda (EUA) e é autorizado pela Prudential Regulation Authority. Sujeito a regulamentação 
pela Autoridade de conduta financeira e regulamentações limitadas pela Prudential Regulation Authority. Os detalhes sobre a extensão da nossa 
regulamentação pela Prudential Regulation Authority serão disponibilizados mediante solicitação. O número de contato para o Citibank NA, Agência 
de Londres é +44 (0) 20 7508 8000. 

O Citibank Europe plc é autorizado pelo Banco Central da Irlanda e pela Prudential Regulation Authority. Ele está sujeito à supervisão do Banco 
Central da Irlanda e sujeito à regulamentação limitada pela Autoridade de conduta financeira e Prudential Regulation Authority. Os detalhes sobre 
a extensão da nossa autorização e regulamentação pela Prudential Regulation Authority e regulamentação pela Autoridade de conduta financeira 
serão disponibilizados mediante solicitação. 

O Citibank Europe plc, Agência do Reino Unido, está registrado como uma agência no registro de empresas para a Inglaterra e País de Gales sob 
o número BR017844. Seu endereço registrado é Citigroup Centre, Canada Square, Canary Wharf, London E14 5LB. VAT No.: GB 429 6256 29. O 
Citibank Europe plc está registrado na Irlanda sob o número 132781, com sede registrada no endereço de 1 North Wall Quay, Dublin 1. O Citibank 
Europe plc é regulado pelo Banco Central da Irlanda. Pertencente em última instância ao Citigroup Inc., New York, EUA. 

O Citibank AG (da Suíça), sediado em Prime Tower, Hardstrasse 201, P.O. Box, 8010 Zurich, é autorizado e regulado pelo FINMA. 

O Citibank NA Sioux Falls, Agência de Genebra, localizado em 16 Quai du General Guisan, PO Box 3946, CH-1211 Geneva 3 é autorizado e regulado 
pela FINMA. 

O Citibank NA Sioux Falls, Agência de Zurique, localizado em Prime Tower, Hardstrasse 201, P.O. Box, 8010 Zurich é autorizado e regulado pela FINMA. 

Em Jersey, este documento é apresentado pelo Citibank NA, Agência de Jersey, cuja sede social está localizada no PO Box 104, 38 Esplanade, 
St. Helier, Jersey JE4 8QB. O Citibank NA, Agência de Jersey, é regulado pela Comissão de Serviços Financeiros de Jersey. A Agência de Jersey 
do Citibank N.A. é participante do Esquema de Compensação dos Depositários Bancários de Jersey. O Esquema oferece proteção para depósitos 
elegíveis de até £ 50.000. O montante máximo total da compensação é limitado a £ 100 milhões em um período de 5 anos. Os detalhes completos 
sobre o Esquema e os grupos bancários abrangidos estão disponíveis no site dos Estados de Jersey www.gov.je/dcs, ou mediante solicitação. 

Nos Emirados Árabes Unidos e no Bahrein, o Citi Private Bank opera como parte do Citibank, NA 

Na África do Sul, Financial Service Provider, FSP 30513. 

No Canadá, o Citi Private Bank é uma divisão do Citibank Canada, um banco canadense do Esquema II. Certos produtos de investimento são 
disponibilizados através do Citibank Canada Investment Funds Limited ( “CCIFL”), uma subsidiária totalmente pertencente ao Citibank Canada. Os 
produtos de investimento estão sujeitos a riscos de investimento, incluindo uma possível perda do montante de capital investido. Os produtos de 
investimento não são segurados pelo CDIC, FDIC ou regime de seguro de depósito de qualquer jurisdição e não são garantidos pelo Citigroup ou 
qualquer uma de suas afiliadas. 

Este documento é apenas para fins informativos e não constitui uma oferta de venda ou uma solicitação de uma oferta para comprar quaisquer 
títulos, a qualquer pessoa em qualquer local. As informações aqui contidas podem estar sujeitas a atualizações, conclusões, revisões, verificações e 
alterações e essas informações podem mudar substancialmente. 

O Citigroup, suas afiliadas e qualquer um dos administradores, diretores, funcionários, representantes ou agentes não serão responsabilizados por 
quaisquer danos diretos, indiretos, incidentais, especiais ou consequenciais, incluindo lucros cessantes, decorrentes da utilização das informações 
aqui contidas, incluindo através de erros, tenham eles sido causados por negligência ou de outra forma. 

A CCIFL não é atualmente um membro, e não tem a intenção de se tornar um membro da Mutual Fund Dealers Association of Canada (“MFDA”); 
consequentemente, os clientes da CCIFL não terão à sua disposição os benefícios de proteção dos investidores que derivariam da adesão do CCIFL 
à MFDA, incluindo a cobertura sob qualquer plano de proteção dos investidores para os clientes dos membros da MFDA. 

O Citi Private Bank é uma empresa do Citigroup Inc. ( “Citigroup”), que oferece aos seus clientes acesso a uma ampla gama de produtos e serviços 
disponíveis através dos banco e afiliadas não bancárias do Citigroup. Nem todos os produtos e serviços são fornecidos por todas as afiliadas, ou 
estão disponíveis em todos os locais. Nos EUA, os produtos e serviços de corretagem são fornecidos pelo Citigroup Global Markets Inc. ( “CGMI”) 
SIPC membro. Contas realizadas pela Pershing LLC, membro da FINRA, NYSE, SIPC. CGMI e Citibank, NA são empresas afiliadas sob o controle 
comum do Citigroup. Fora dos EUA, os produtos e serviços de corretagem são fornecidos por outras afiliadas do Citigroup. Os serviços de gestão de 
investimentos (incluindo a gestão de carteiras) estão disponíveis através do CGMI, Citibank, NA e outras empresas de assessoria filiadas. 

Citi Trust é o nome comercial utilizado para uma ampla gama de serviços de administração de imóveis e de agente fiduciário fornecidos pelo 
Citigroup Inc. ou suas afiliadas para indivíduos, famílias e entidades de caridade em todo o mundo. Nem todos os produtos e serviços são fornecidos 
por todas as afiliadas, ou estão disponíveis em todos os locais. Para clientes dos EUA, os serviços de fideicomisso são fornecidos por uma das 
seguintes entidades: Citibank, N.A., Citicorp Trust South Dakota ou Citicorp Trust Delaware, N.A. Para clientes que não sejam residentes ou cidadãos 
dos EUA, os serviços de fideicomisso são prestados por uma das seguintes entidades: Cititrust Private Trust (Caimã) Limited, Cititrust Private Trust 
Zurich GmbH, Cititrust (Bahamas) Limited, Cititrust (Cayman) Limited, Cititrust (Jersey) Limited, Cititrust (Cingapura) Limited, Cititrust (Suíça) 
Limited ou Citicorp Trust Delaware, N.A. Os prestadores de serviço são coletivamente denominados de Citi Trust. Cititrust (Jersey) Limited, cujos 
detalhes de contato são P.O. Box 728, 38 Esplanade, St. Helier, Jersey JE4 8ZT, Channel Islands, número de telefone +44 1534 608000, é licenciado 
pela Comissão de Serviços Financeiros de Jersey para administração do Negócio da Empresa de Fideicomisso (Trust Company Business). 

© 2017 Citigroup Inc. Todos os Direitos Reservados. Citi, Citi e Arc Design e outras marcas usadas aqui são marcas de serviço do Citigroup Inc. ou de 
suas afiliadas, utilizadas e registradas em todo o mundo.


