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Caro Cliente, 

]  

O início de 2014 trouxe fortes perdas aos ativos de risco globais. A bolsa americana apresentou queda de 3,6% 

em janeiro, enquanto as bolsas chinesa e brasileira caíram 3,9% e 7,5%, respectivamente.  

 

Nessa mesma linha (bearish com ativos de risco), a taxa americana de juros de 10 anos fechou 38 pontos-base, 

revertendo praticamente todo o movimento de elevação de taxa observado em novembro e dezembro de 2013, 

reflexo de uma mudança da percepção de crescimento nos EUA, antes excessivamente otimista.  

 

O dólar, na comparação a uma cesta de moedas (DXY), fortaleceu 1,6% no mês, refletindo fluxos de recursos para 

ativos considerados mais seguros. Nesse contexto, houve uma rápida deterioração na percepção de países emer-

gentes, com fortes depreciações cambiais, abrupta abertura nas taxas futuras de juros, principalmente no seg-

mento mais curto, e piora na percepção de risco. A reprecificação de crescimento e o risco de calote no shadow 

banking na China, problemas políticos na Turquia e Ucrânia, forte depreciação cambial na Argentina, rápidas 

aberturas de juros no Brasil, Rússia, Turquia, África do Sul, entre outros, fez aumentar significantemente o ceti-

cismo com relação aos países emergentes, o que refletiu na saída de capitais desses países.  

 

No Brasil, por exemplo, a taxa futura de juros do contrato com vencimento em janeiro de 2015 subiu 111 pontos 

base em um mês, enquanto o contrato vincendo em janeiro de 2017 teve uma abertura de 72 pontos base. Os 

juros reais da NTN-B, com vencimento em 2050, aumentaram 57 pontos base em janeiro. Além disso, no mês, o 

FOMC (comitê de mercado aberto americano) reduziu o ritmo de compras de títulos públicos e hipotecas em 

US$10bilhões, como esperado, e o Banco Central brasileiro elevou a Selic em 50 pontos base, para 10,50%p.a., 

surpreendendo para cima as expectativas de mercado e reagindo à surpresa para cima no IPCA de dezembro 

(divulgado no início de janeiro). 
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EUA 

Com relação aos Estados Unidos, os primeiros dias do ano 

trouxeram um bom número para o ISM (Institute for Supply 

Management) de manufaturados (em 57), mas a sequência 

de dados econômicos foi na média frustrante. O ISM de não 

manufaturados veio em patamar saudável, de 53, mas 

aquém das expectativas de mercado (54,7) e do mês anterior 

(53,9). Entretanto, a maior frustração veio com a geração de 

emprego (non-farm payrolls) de 74mil, bem abaixo do con-

senso de mercado de 197mil. Apesar disso, a taxa de desem-

prego caiu para 6,7% (de 7% anteriormente), em boa parte 

puxada pela queda na taxa de participação (de 63% para 

62,8%), sugerindo que a melhora do nível de emprego não 

foi tão saudável quanto o headline de desemprego mostrou.  

 

As vendas de veículos e a confiança do consumidor de Michi-

gan vieram piores do que o esperado e desacelerando-se em 

relação aos correspondentes anteriores. As encomendas de 

bens duráveis apresentaram queda na margem e ficaram 

aquém das estimativas.  
 

O PIB do último trimestre de 2013 subiu 3,2% (após ajuste 

sazonal e anualizado), em linha com o consenso, embora 

com qualitativo menos animador do que se esperava, com 

menos consumo e mais estoques, levando a alguma revisão 

para baixo no PIB do primeiro trimestre de 2014.  
 

No que diz respeito à inflação, indicadores salariais por hora 

trabalhada, inflação de importados e núcleos do PCE e do CPI 

têm apresentado níveis bastante modestos, o que tem cha-

mado mais atenção dos membros do FOMC 

recentemente. Por exemplo, o núcleo do PCE 

apresentou alta anualizada de 1,2%. As expec-

tativas de inflação embutidas nos títulos ameri-

canos de inflação (TIPS) para prazos mais lon-

gos também apresentaram alguma queda no 

mês, com a inflação implícita da TIPS de 10 

anos caindo 0,10p.p. em janeiro (para 2,13%). 
 

Em termos de política monetária, vários mem-

bros do FOMC minimizaram a surpresa para 

baixo na geração de desemprego (de 74 mil), 

citando que é apenas um dado e que precisari-

am ter evidências mais robustas antes de mu-

dar o plano de voo na política monetária. Em 

nossa opinião, os membros do FOMC tem mos-

trado preferência pela utilização do forward 

guidance como instrumento de política mone-

tária em comparação ao expansionismo mone-

tário. Citam que com o aumento do tamanho 

do balanço do FED (Banco Central Americano), 

os benefícios da expansão monetária vão fican-

do menores na margem vis-à-vis os custos. No 

final de janeiro, o FOMC anunciou mais um 

corte de US$10bilhões no ritmo de compras de 

títulos públicos e hipotecários do FED (agora 

em US$65bilhões por mês).  

 

Foi a última reunião do presidente Bernanke e 

também contou com a participação de novos 

membros votantes (mais hawkish na margem), 

por conta do rodízio anual dos representantes 

dos FEDs regionais no comitê votante.   

 

O FOMC mostrou um maior conforto com a 

atividade econômica, embora citando que mo-

nitorará cuidadosamente os desenvolvimentos 

no âmbito da inflação. O comitê sinalizou que 

se as informações vindouras vierem de acordo 

com as expectativas do FOMC, no que se refere 

à melhora do mercado de trabalho e à inflação 

convergindo para a meta de longo prazo, man-

terá a redução do ritmo de compras do FED, 

em passos comedidos (ou seja, cortes de 

US$10bilhões) nas próximas decisões de politi-
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ca monetária. Acreditamos que apenas uma 

grande frustação econômica colocaria uma 

pausa na redução do ritmo de compras do 

FED, lembrando que o FOMC condicionou o 

tapering às dinâmicas do mercado de traba-

lho e inflação.  

Além disso, uma elevação de juros não ocor-

reria mesmo após a taxa de desemprego ir 

bem além do patamar de 6,5%, especialmen-

te se a taxa de inflação estiver rodando abai-

xo de 2%. Recentemente, as expectativas do 

mercado de juros futuros americanos têm 

convergido para patamares próximos às pro-

jeções médias de taxas básicas de juros do 

FOMC. 

 

Europa 

 Na Zona do Euro os dados de confiança man-

tiveram a tendência de melhora observada no 

final do ano passado. São dados que sinalizam 

continuidade da recuperação econômica no 

primeiro trimestre deste ano, ainda que seja 

uma recuperação moderada e desigual entre 

os países membros. A queda relevante do 

risco de ruptura, os sinais melhores de ativi-

dade e perspectivas de novas medidas pelo 

Banco Central, tendo em vista a baixa inflação 

corrente, tiram a Europa do foco das preocu-

pações internacionais. Contudo, riscos políti-

cos ainda são elevados na região, que tam-

bém não está isenta de um contágio maior 

vindo  das fragilidades dos países emergen-

tes. 

 

China 

Já na China o tema desaceleração econômica 

voltou ao rol das grandes preocupações glo-

bais. Dados mais recentes sinalizam perda de 

vigor da atividade no início deste ano. O PMI 

(índice de gerentes de compras de produtos 

manufaturados), calculado pelo HSBC, apre-

sentou em janeiro a primeira leitura abaixo 

de 50 desde junho do ano passado, uma evi-

dência de perda de dinamismo da atividade 

industrial. Outro dado importante para a eco-

nomia chinesa e que vem apresentando taxas mais moderadas 

de crescimento são os investimentos em infraestrutura, um 

bom indicador de ciclo econômico no país.  

 Incertezas com relação à magnitude e velocidade dessa desa-

celeração não são novas, mas no contexto atual, de aversão às 

economias emergentes, esse tema vem ganhando cada vez 

mais relevância. Enquanto a normalização de parte da política 

monetária americana restringe o fluxo financeiro de capitais 

para os países emergentes, uma desaceleração mais intensa da 

economia chinesa teria impactos adversos no fluxo de recursos 

na conta comercial desses países, principalmente dos países 

exportadores de commodities.  

Outra questão de extrema importância é o impacto negativo 

que teria uma forte desaceleração da atividade econômica no 

sistema não bancário chinês, conhecido como shadow banking. 

Depois da crise de 2008, com o excesso de liquidez global, a 

política chinesa de repressão financeira intensificou a acelera-

ção do crédito privado através de instrumentos não regulamen-

tados pelo Governo. Em um prazo de 5 anos a relação crédito 

(bancários e não-bancários) como proporção do PIB apresentou 

elevação de 64 p.p. para 181% do PIB, o que potencializa os 

efeitos negativos de um possível  processo de desalavancagem 

do setor financeiro. O risco de uma crise financeira na China 

ganhou contornos mais notórios depois que a China Credit 

Trust, uma das maiores instituições de shadow banking, anunci-

ou uma renegociação de dívida de cerca de US$ 500 milhões 

em meados de janeiro. Esses recursos foram utilizados em 2010 

para financiar uma empresa de carvão, que em virtude da que-

da expressiva do preço deste mineral no mercado doméstico 

precisou declarar falência, sendo incapaz de honrar com suas 

obrigações.  

Cenário Econômico 



 

4 

Apesar dos riscos crescentes com relação ao crescimento da eco-

nomia chinesa, não acreditamos em um cenário de hard landing, 

isto é, uma desaceleração brusca da atividade, algo como 6% de 

crescimento no ano. Seguimos com a perspectiva de crescimento 

mais moderado, próximo de 7%, mas não podemos menosprezar 

os riscos vindos do setor financeiro não bancário chinês, estes 

deverão ser monitorados atentamente tendo em vista o alto grau 

de alavancagem desse setor e sua importância no fomento imo-

biliário do país. De qualquer maneira, os eventos recentes ten-

dem a reduzir em alguma magnitude a oferta de crédito na eco-

nomia e, consequentemente, contribuindo para a desaceleração 

da economia.  

Brasil 

A percepção de mercado com relação ao Brasil teve rápida dete-

rioração em janeiro, em um movimento global de aversão aos 

países emergentes. No primeiro terço do mês houve uma signifi-

cativa surpresa para cima no IPCA de dezembro, que ficou em 

0,92%, 0,10p.p. acima do consenso de mercado.  

Em seguida, o Banco Central publicou um comunicado dizendo 

que a inflação tem mostrado resistência ligeiramente acima da-

quela que se antecipava, aumentando a probabilidade de manu-

tenção do ritmo de alta de juros em 0,50p.p. na reunião de janei-

ro. De fato, o Banco Central elevou a taxa de juros para 10,50%

p.a., de 10,0% anteriormente, surpreendendo a maioria dos eco-

nomistas. O comunicado pós-reunião citou que o Banco Central 

decidiu, “neste momento”, elevar a taxa Selic em 0,50p.p. O 

“neste momento” nos levou a crer que o IPCA de dezembro foi 

fato relevante na manutenção do ritmo de elevação de juros. De 

fato, a ata citou que a inflação tem mostrado resistência ligeira-

mente superior daquela que vinha se antecipando pelos agentes 

econômicos.  

Além da surpresa com a manutenção do 

ritmo de elevação da Selic, o mercado de 

juros doméstico, principalmente o segmen-

to mais curto da estrutura a termo, sofreu 

com a piora da percepção de emergentes e 

com a reunião extraordinária na Turquia 

para a elevação de juros, que foi bem maior 

do que se esperava.  

As reuniões de diretores do Banco Central 

com agentes de mercado não corroboraram 

o cenário de aceleração do ritmo de alta de 

juros, mas há ainda uma preocupação razo-

ável com o cenário de inflação no Brasil. As 

recentes (e surpreendentes) leituras mais 

baixas de inflação e os sinais de atividade 

mais fraca na margem são elementos que 

embaralham as expectativas de elevação de 

juros na reunião de fevereiro, entre manter 

o ritmo de 0,50p.p. ou reduzir o passo para 

0,25p.p. de alta. 

 

 

Emergentes 

O Banco Central da África do Sul também 

surpreendeu as expectativas de mercado, 

subindo a taxa básica de juros em 0,50p.p. 

Também ocorreram fortes depreciações 

cambiais em vários países emergentes, des-

tacando-se a Argentina, um dos maiores 

destinatários das exportações brasileiras 

(principalmente em manufaturados), o que, 

por sua vez, aumentou o pessimismo com a 

balança comercial brasileira e com o cresci-

mento da indústria local.  

A Rússia também sofreu uma rápida depre-

ciação cambial e um abrupto aumento nas 

taxas futuras de juros. Os elementos acima 

mencionados contribuíram para a rápida 

abertura das taxas curtas de juros no Brasil 

e, em certo momento, cogitando-se uma 

aceleração do ritmo de alta de juros para 

0,75p.p. na próxima decisão.  
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CDI 

O primeiro mês de 2014 foi marcado por grande volatilidade 

nos mercados de renda fixa. No campo doméstico o IPCA de 

dezembro acima da expectativa de mercado fez com que o 

Banco Central agisse conservadoramente, optando pela ma-

nutenção de alta da Selic em 50bps. Como resultado dessa 

postura mais hawk a curva de juros acabou por perder incli-

nação. No campo internacional o agravamento da crise dos 

países emergentes acabou por exacerbar os movimentos nos 

mercados locais.  

 

Ao longo do mês aumentamos a posição pré-fixada na parte 

curta da curva de juros. A decisão do COPOM e a deteriora-

ção dos mercados emergentes foram fatores importantes 

para o mercado passar a precificar uma política monetária 

mais restritiva. 

 

Acreditamos que a correção de política econômica não pode 

ser estritamente via juros, tendo o Banco Central antecipado 

parte relevante do movimento subindo a Selic em 325 pon-

tos base para 10,50% ao ano. Assim sendo, diante dos prê-

mios embutidos, optamos por manter as posições aplicadas 

na parte curta da curva. 

 

Crédito CDI 

As debêntures indexadas ao CDI seguem apresentando com-

pressão de spreads, fruto principalmente do maior volume 

de vencimentos e amortizações em relação às emissões ao 

longo de 2013. No ano, foram amortizados R$ 23,5 bilhões, 

contra R$ 20,4 bilhões distribuídos em ativos indexados ao 

CDI.  

 

Diante desse descompasso entre novas emissões e demanda 

dos fundos, temos procurado encontrar boas oportunidades 

no mercado secundário.  

A principal mudança na carteira em janeiro foi o aumento da 

posição em TNLE15 (OI). O papel vence em abril deste ano e 

foi adquirido, em média, a CDI + 0,87%. A OI passou a repre-

sentar 3,55% do patrimônio do fundo. A companhia vem 

sendo questionada devido a sua alta necessidade de financia-

mento para a realização dos investimentos necessários para 

o crescimento de seu negócio. No entanto, considerando o 

forte controle acionário, a alta geração de receita, o caixa 

elevado e o prazo da operação, consideramos o 

prêmio atrativo. 

 

O fundo fechou o mês de janeiro com 81% do 

seu patrimônio alocado em crédito privado. 

Destes, 41% em debêntures, 17% em Letras 

Financeiras, 15% em CDB, e 8% em FIDCs.  

 

A carteira de crédito do fundo é composta por 

46 empresas de 13 setores distintos, sendo os 

mais representativos o de Bancos, com 32%, e 

Elétrico, com 17%. Itaú e Bradesco são os gru-

pos com maior participação no portfólio, com 

5,50% cada. O yield médio da carteira de crédi-

to do fundo fechou o mês em 0,92% acima do 

CDI, com o prazo médio em 1,76 anos.  

 

 

Crédito IPCA 
 

Os investidores ainda adotam uma postura 

mais cética perante a capacidade do Governo 

em efetuar um aperto fiscal que ajudaria o BCB 

na tarefa de controlar os preços da economia. 

Desta forma, a curva de juros vem precificando 

um ciclo de aumento de juros maior do que o 

inicialmente projetado. 

 

Diante deste cenário, iniciamos o mês de janei-

ro com a duration do fundo mais curta do que o 

seu benchmark (IMAB). À medida que a curva 

de juros foi abrindo, fomos, aos poucos, dei-

xando o fundo mais perto da neutralidade com 

relação ao IMA-B. 

 

Em um primeiro movimento aumentamos mar-
ginalmente a nossa alocação na NTN-B 2050 e 
posteriormente, quando o contrato de DI futu-
ro com vencimento em janeiro de 2017 já pas-
sava de 12,60%, optamos pela compra da NTN-
B 2030. Para financiar essa compra, reduzimos 
a nossa alocação em debêntures da Taesa, pois 
o prêmio de risco com relação à NTN-B equiva-
lente já não justificava a posição.  

 

Renda Fixa 
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Com as debêntures da Taesa oferecendo prêmio em torno de 85 
pontos acima da NTN-B equivalente (neste caso, a NTN-B 2018), 
continuamos o movimento de redução. Trocamos parte da posi-
ção por debêntures das Lojas Renner, com prêmio de 1,05% aci-
ma da B18, outra parte por debêntures da BR Malls, com prêmio 
de 1,20% acima da B15 e, por fim, alocamos uma parte na NTN-B 
2016. No fim do movimento, a exposição do Fundo à Taesa saiu 
de 3,00% para 0,30% do patrimônio. 

 

Abaixo, o quadro resume a posição do Fundo com relação ao seu 
yield médio e duration, bem como da carteira de crédito e do 
benchmark.O Fundo fechou o mês de janeiro com 66% do Patri-
mônio Líquido alocado em crédito privado. Destes, 50,62% em 
Debêntures e 15,58% em Letras Financeiras. As NTN-Bs represen-
tavam 33,80% do P.L. 

 

Os setores mais representativos da carteira no mês foram Elétri-

co, com 15,75% do P.L., e Bancos, com 15,63%. Em relação à alo-

cação por emissor, destaque para BR Malls, que após o aumento 

de posição realizado no mês, passou a representar 7,30% do 

portfólio, sendo a empesa mais representativa.  

 

 

 

Inflação 
 

No mês de janeiro a abertura nos juros reais impactou negativa-
mente os fundos de inflação. Esse movimento na curva de juros é 
justificado, dentre outros motivos, pelo dado de inflação (IPCA) 
de dezembro, que surpreendeu as expectativas dos economistas 
e do Banco Central (0,92% vs. a mediana das projeções de 
0,82%). O Banco Central optou por responder a inflação mais 
resistente adotando uma política monetária mais restritiva, im-
pactando o juro real esperado pelo mercado.  

 

Outro fator importante foi o receio de uma crise mais severa nos 
países emergentes. Dois eventos marcaram essa preocupação: a 
forte desvalorização do peso argentino e, o mais impactante, o 
choque de juros que o Banco Central da Turquia adotou em reu-
nião extraordinária. Esses episódios contribuíram para que o mer-
cado embutisse um maior prêmio na curva de juros, principal-
mente, dos países emergentes.  

O quadro abaixo ilustra o comportamento de algumas NTN-Bs em 
Janeiro.  

Os fundos de inflação curta no final do mês 
de janeiro estavam com uma duration de 
2,2 anos e yield médio de 6,05%. Já os fun-
dos de inflação longa, fecharam o mês com 
uma duration de 10,06 anos e yield médio 
de 7,02%. 

 

Proteção Real 
 

O primeiro mês de 2014 foi marcado por 
grande volatilidade nos mercados de renda 
fixa. No campo doméstico o IPCA de de-
zembro acima da expectativa de mercado 
fez com que o Banco Central agisse conser-
vadoramente, optando pela manutenção 
de alta da Selic em 50bps. Como resultado 
dessa postura mais hawk a curva de juros 
acabou por perder inclinação. No campo 
internacional o agravamento da crise dos 
países emergentes acabou por exacerbar os 
movimentos nos mercados locais.  

 

Ao longo do mês aumentamos a posição 
pré-fixada na parte curta da curva de juros 
em detrimento da parte longa de tal manei-
ra que a duration do fundo ficou constante. 
Dentre outros fatores, o movimento ocorri-
do ao longo do mês já precifica uma postu-
ra mais firme do Banco Central Brasileiro 
no combate à inflação e acreditamos que, 
apesar do esforço do governo em mostrar 
um comprometimento fiscal maior, o mer-
cado ainda tende a questionar. 

Renda Fixa 
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Visão Geral 

Em função do cenário macroeconômico do-

méstico apresentar uma perspectiva desfavo-

rável, com baixo crescimento econômico e 

elevada inflação, priorizamos nossos investi-

mentos em ativos que não estejam direta-

mente ligados ao crescimento da economia 

brasileira ou que possuam baixa  correlação 

com a atividade econômica. Além disso, esti-

mamos que o nível da taxa de cambio Real / 

Dólar americano acima de 2,40 será bastante 

favorável às empresas exportadoras ou que 

vendam produtos cujos preços estejam base-

ados nos preços internacionais. 

 

Continuamos priorizando o “stock picking” 

em detrimento a investimentos “top / down”. 

Acreditamos que a escolha de bons ativos, 

que possuam boa previsibilidade independen-

te do cenário macroeconômico (por exemplo 

através de ganhos de market share, incorpo-

ração de sinergia em aquisições, racionaliza-

ção de custos) seja a estratégia que trará re-

tornos consistentes ao longo dos próximos 

trimestres. 

 

 

Estratégia Dividendos 
 

Em Janeiro, o mercado brasileiro foi forte-

mente impactado por um movimento de 

aversão a risco em mercados emergentes. O 

IBX-100 apresentou queda de 8,15%. No mes-

mo período, o fundo Icatu Vanguarda Divi-

dendos FIA caiu 7,05%, tendo gerado um al-

pha positivo de 1.10%. As principais contribui-

ções positivas vieram dos investimentos em 

Vivo e Klabin. Pelo lado negativo, destaque 

para os investimentos em BMFBovespa, Vale 

e CCR.  

No mês passado observou-se um movimento 

de forte aversão a risco, com as principais 

bolsas apresentando performances negativas. 

Dados mais fracos de atividade na China, na 

Europa e nos Estados Unidos foram mal rece-

bidos pelo mercado. As bolsas dos mercados 

emergentes foram destaques de queda. Alguns países emer-

gentes precisaram subir juros para proteger suas moedas e, 

embora ainda não tenhamos a convicção de que este movi-

mento veio para ficar, é certo que o cenário se tornou ainda 

mais desafiador.  

No campo doméstico, tivemos dados muito fracos de Produção 

Industrial e um IPCA-15 abaixo das expectativas. A confiança da 

indústria e do consumidor também estão em níveis muito bai-

xos. Acreditamos que, à luz desses dados, o crescimento brasi-

leiro deverá ser revisado para baixo pelos agentes econômicos 

nos próximos meses. Além disso, importante ressaltar que, 

dada a situação preocupante dos reservatórios, as térmicas 

continuam sendo utilizadas em larga escala e o preço da ener-

gia no mercado Spot superou os R$ 800,00 / MWh. 

 

Renda Variável 

Face ao exposto, continuamos convictos que a melhor estraté-

gia é apostar nos setores defensivos domésticos, diversificando 

setorialmente, bem como em empresas menos correlacionadas 

com o cenário econômico. Achamos que há boas opções de 

investimentos em muitos setores defensivos domésticos, espe-

cialmente após a correção acentuada do mercado em janeiro. 

Também continuamos firmes com nosso investimento em Vale, 

que deve se beneficiar da depreciação do Real e da resiliência 

do preço do minério de ferro. Além disso, a empresa acabou de 

anunciar 6% de Dividend Yield mínimo, reforçando nossa tese 

de apostar em empresas que tenham boa capacidade de distri-

buição de resultados. 

Por fim, vale ressaltar que momentos de alta volatilidade nos 

mercados podem proporcionar oportunidades de investimento 
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em ativos que apresentem distorções relevan-

tes entre seu preço e valor justo. Consequente-

mente, estamos especialmente vigilantes à ma-

nifestação de tais oportunidades e preparados 

para investir em ativos que conheçamos a fun-

do e que consideramos estar com preço abaixo 

de seu valor intrínseco, mesmo ajustando para 

eventual  cenário econômico desfavorável no 

Brasil em 2014.  

As principais alterações em nossa carteira no 

mês foram as reduções em Light e CCR e a in-

clusão de BB Seguridade. 

Estratégia IBX Ativo 
 

Nesse mês Klabin (KLBN4)  e Suzano (SUZB5) , 

despontaram como umas das nossas melhores 

apostas no período. Junto com a tendência de 

alta no movimento de câmbio, veio também 

uma melhora nas expectativas de crescimento 

global. Este melhor sentimento foi reforçado 

com a revisão mais otimista do crescimento por 

parte do Banco Mundial. 

Nossa posição under em CSN garantiu o aproveitamento 

positivo com a queda do papel no mês. Após uma sequência 

de alta, o papel parece ter reagido a um movimento de reali-

zação de lucros. Dados mais fracos que o esperado para a 

economia chinesa também ajudaram a pressionar o papel. 
 

Estratégia Retorno Absoluto 
 

Assim como na estratégia IBX Ativo, as principais contribui-

ções positivas para o fundo nesse mês vieram de Klabin e 

Suzano (pelos motivos já comentados acima). Do lado nega-

tivo, os principais destaques foram BR Foods (BRFS3), Cosan 

(CSAN3) e Vale (VALE3).  

Seguindo a tendência de queda desde o anúncio dos resulta-

dos do terceiro trimestre, BR Foods amargou queda no mês 

de dezembro. Devido às expectativas de um fraco resultado 

no mercado interno, algumas corretoras sell side revisaram 

os números da empresa para baixo. Continuamos posiciona-

dos na empresa acreditando que exista um grande potencial 

de ganho de eficiência e redução de custo não precificados 

no valor atual da BR Foods. 

Já Cosan, permanece sofrendo com o imbróglio jurídico en-

volvendo a empresa de logística ALL e sua controlada Rumo. 

Mesmo após uma possível fusão entre as empresas ter sido 

cogitada, o que teoricamente resolveria o problema, a em-

presa ainda sofre com a falta de visibilidade em relação ao 

fim do processo que corre na justiça. Ações da mineradora 

Vale foram impactadas pelos recentes dados de atividade da 

China. Um dos dados que reforçaram o sentimento que 2014 

pode ser um ano mais difícil do que o previsto para a econo-

mia chinesa foi o flash PMI de dezembro. O número veio 

abaixo das expectativas do mercado. Somado a isso, a queda 

do preço do minério na China também prejudicou a perfor-

mance do papel. 

Renda Variável 
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Obrigado, 

 Icatu Vanguarda 


