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Sao Paulo, May 27, 2011 -- A Moody's América Latina atribuiu um rating de qualidade de gestor de investimentos MQ1 à Franklin Templeton
Investimentos (Brasil) Ltda. (FTIB), uma subsidiária integral da Franklin Resources, Inc., uma companhia global de gestão de investimentos,
que opera como Franklin Templeton Investments. O rating MQ1 reflete a visão da Moody's em relação ao alto grau de integração com e
suporte da Franklin Resources com a FTIB, compartilhando avançados ambiente de controle e capacidade de. O rating MQ1 da Moody's é
atribuído a gestoras que apresentam excelente ambiente de gestão e controle.
FTIB, atualmente com ativos totais sob gestão de R$1,0 bilhão, iniciou suas operações no Brasil em 1997, através de uma joint venture com o
Bradesco, chamada Bradesco Templeton Asset Management. Com o fim desta parceira, em 2006, a FTIB se estabeleceu no Brasil como uma
gestora de ativos independente, expandindo suas estratégias de investimentos e carteira de produtos voltados, principalmente, para fundos de
retorno absoluto. A FTIB tem buscado intensamente novos parceiros de distribuição e também oferece expertise de investimentos locais para
alguns fundos offshore da Franklin Resources. Através desses canais de distribuição recém-estabelecidos, a companhia tem sido capaz de
alcançar investidores locais e está estabelecendo uma base de operações sustentável no mercado brasileiro.
FUNDAMENTOS DO RATING
De acordo com a Moody's, o rating MQ1 atribuído à FTIB é baseado, sobretudo, na integração da empresa com o grupo Franklin Resources
(ratings da Moody's de longo e curto prazos de A1 e Prime-1, respectivamente), bem como na supervisão rigorosa do controlador no processo
geral de gestão de investimentos da FTIB. "Os vínculos operacionais são fortes", de acordo com Rodolfo Nobrega, Vice Presidente e Analista
Sênior da Moody's, "e o rating MQ1 de qualidade de gestor reflete os principais pontos fortes da companhia, incluindo: definição da estratégia
de investimentos, processos de alocação de ativos, controle operacional, assim como gestão de risco e compliance", disse o analista. O
rating também considera a gestão de carteiras disciplinada da FTIB e o ambiente de desenvolvimento de produtos ligado a diversas atividades
realizadas pela gestora, bem como uma opinião sobre a extensão a qual essas funções estão integradas de maneira coordenada. A agência
de rating acrescentou que, apesar dos sólidos resultados dos investimentos da FTIB, o histórico relativamente curto de desempenho sob a
atual estrutura organizacional e modelo de negócios limitam o rating, até certo ponto.
Dos 27 funcionários da FTIB, 13 estão envolvidos diretamente nas atividades de gestão de investimento. A equipe utiliza uma intensiva
abordagem analítica "bottom-up" para direcionar suas decisões sobre investimentos em ações. Os analistas e gestores dos fundos utilizam
modelos de valuation para identificar oportunidades de investimentos, buscando ações com alto potencial de crescimento e com distorções
entre o preço de suas ações em relação a seus valores intrínsecos. O estilo de investimento da FTIB favorece a tomada de decisões de
médio para longo prazo, aplicadas igualmente a todos os fundos de caráter semelhantes. Ao passo que a carteira de ações da FTIB é
baseada em uma profunda análise fundamentalista e "bottom-up", sua estratégia de investimentos para fundos balanceados e de renda fixa
começa com uma avaliação dos ambientes econômico e político locais e globais -- onde a FTIB se beneficia da experiência e presença global
do grupo.
A equipe da companhia é organizada de maneira eficiente, de acordo com as linhas funcionais, apresentando uma clara segregação de
responsabilidades entre as atividades de gestão de investimentos, compliance, gestão de riscos e vendas. Além de se reportarem ao
Presidente local da FTIB para fins administrativos, os profissionais locais envolvidos na gestão de investimentos, gestão de riscos, compliance
e operações se reportam diretamente aos seus respectivos executivos globais. A Moody's vê positivamente esta estrutura matricial de
administração, uma vez que aumenta a independência das responsabilidades e facilita o acesso da FTIB à experiência global do grupo.
As funções de gestão de risco e compliance da FTIB são constituídas para monitorar e controlar os riscos associados às atividades da
empresa e para replicar, de maneira efetiva, os padrões globais da Franklin Resources, os quais provaram ser bem-sucedidos. Ainda que haja
uma percepção geral de todos os profissionais da companhia em relação à importância da gestão dos riscos, a monitoração rigorosa das
áreas de risco e compliance permite que os gestores das carteiras e analistas fiquem voltados fundamentalmente à sua função principal, que
é gerir investimentos e identificar oportunidades para maximizar os objetivos de risco/retorno.
A FTIB tem demonstrado um sólido desempenho dos investimentos ajustados ao risco, com resultados geralmente acima de seus pares
locais e dos benchmarks globais da Moody's. A agência de rating observa que, embora a FTIB tenha apresentado fortes resultados de
investimentos, a atual estrutura organizacional e de gestão de investimentos é relativamente nova. Consequentemente, os fundos de
investimentos da FTIB têm um histórico curto para permitir uma avaliação mais abrangente do desempenho de longo prazo e da capacidade
de sustentar resultados ajustados ao risco robustos, durante diferentes ciclos de mercado.
A Moody's observou que a força financeira da FTIB é boa, principalmente devido ao suporte de sua financeiramente forte controladora global,
Franklin Resources (NYSE: FT). A agência de rating acrescentou que o comprometimento do grupo Franklin Resources com mercados
emergentes em geral, e especificamente com o Brasil, deve beneficiar as atividades da FTIB, na medida em que a companhia busca uma
maior penetração no mercado em um ambiente altamente competitivo.
A Moody's comentou que o rating MQ1 da FTIB poderia ser rebaixado caso os resultados de investimentos ajustados ao risco deteriorarem de
maneira significativa; os níveis de ativos sob gestão caírem consideravelmente, reduzindo, assim, a posição competitiva da FTIB no mercado
brasileiro; e/ou se a empresa expandir para outros segmentos sem consolidar, concomitantemente, sua capacidade de gestão de
investimentos e de gestão de riscos, o que poderia potencialmente resultar em uma maior exposição a riscos operacionais e de
investimentos.
Sediada em São Paulo, Brasil, FTIB é uma gestora de ativos independente, oferecendo, principalmente, estratégias de investimentos de
retorno absoluto. Em 30 de abril de 2011, seu total de ativos sob gestão era de R$1,1 bilhão (US$658 milhões). A FTIB é uma subsidiária
integral da Franklin Resources Inc., estabelecida em San Mateo, CA, com mais de US$733 bilhões em ativos sob gestão em 30 de abril de
2011.

O rating de Qualidade de Gestor de Investimentos MQ1, atribuído pela Moody's, indica um excelente ambiente de gestão e controle. Os
ratings, que são expressos através de uma escala de MQ1 a MQ5, consideram a avaliação da Moody's sobre as atividades de gestão de
recursos de uma entidade e outras características de gestão, incluindo, quando aplicáveis, o desempenho de sua carteira de produtos, seu
perfil financeiro e atividades de serviço aos clientes.
A principal metodologia utilizada na ação de rating da Franklin Templeton Investimentos (Brasil) Ltda. foi a "Moody's Approach to Evaluating and
Assigning Investment Manager Quality Ratings to Asset Management Companies", publicada em agosto de 2005.
NOTA: Os ratings de 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. Os ratings 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 Moody´s adota todas as medidas necessárias para que as informações utilizadas na atribuição de ratings seja de qualidade suficiente e
proveniente de fontes que a Moody´s considera confiáveis incluindo, quando apropriado, fontes de terceiros. No entanto, a Moody´s não realiza
serviços de auditoria, e não pode realizar, em todos os casos, verificação ou confirmação independente das informações recebidas nos
processos de rating.
Consulte a aba de ratings na página do emissor/entidade no Moodys.com para visualizar o histórico e a última ação de rating deste emissor.
A data em que alguns Ratings de Crédito foram atribuídos pela primeira vez diz respeito a uma época em que os ratings da Moody's Investors
Service não eram integralmente digitalizados e pode ser que os dados precisos não estejam disponíveis. Consequentemente, a Moody's
Investors Service fornece uma data que acredita ser a mais confiável e precisa com base nas informações disponíveis. Consulte a página de
divulgação de ratings em nosso website www.moodys.com para obter maiores informações.
Consulte a página de Política de Crédito (Credit Policy) no moodys.com para ter acesso às metodologias utilizadas na determinação dos
ratings, mais informações sobre o significado de cada categoria de rating e a definição de default e recuperação.
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