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MARÇO 2014 

Caro cliente, 

Ao longo do mês de março, por conta de alguns fatores, tivemos uma reversão do sentimento com relação ao 

Real e à bolsa brasileira. Dentre eles, podemos destacar: a possibilidade de eleições presidenciais mais competiti-

vas, a menor volatilidade dos mercados globais (levando a maiores operações de carry-trade e procura por retor-

no),  sinais e rumores de afrouxamento de política fiscal na China,  alguma surpresa positiva com relação ao cres-

cimento de curto prazo da economia brasileira e a continuidade do ciclo de aperto monetário no Brasil.  

O Real apreciou 3,1% no mês, entre os melhores desempenhos no mundo, junto com dólar australiano, o peso 

colombiano e a rúpia indiana, enquanto o dólar americano, medido pelo DXY, apreciou 0,5% contra uma cesta de 

moedas. O índice Ibovespa subiu expressivos 7,1% em março, representando uma das melhores performances 

no mês, mas ainda permanecendo no vermelho em 2014 (-2,1% no acumulado do ano até março). A Bolsa Ame-

ricana, por sua vez, subiu 0,7% no mês e 1,3% no ano. O risco país, medido pelo CDS de 5 anos, ficou relativa-

mente de lado em março.  

A despeito dos bons desempenhos em moeda e bolsa no Brasil, a estrutura a termo dos juros futuros nominais e 

as taxas reais, medidas pelas NTN-Bs, tiveram desempenho ruins em março, com o contrato de DI futuro vencen-

do em janeiro de 2021 abrindo 13 pontos-base e a taxa real da NTN-B com vencimento em 2022 subindo sete 

pontos-base. As commodities, medidas pelo índice futuro (CRY), subiram 0,7% no mês, e 8,7% no ano, refletindo, 

em boa parte, a rápida elevação do segmento agrícola. Esse recente choque de preços agrícolas, em boa parte 

por motivos climáticos, tem trazido um maior desafio ao Banco Central Brasileiro no que se refere ao encerra-

mento do ciclo de aperto de juros.  

No entanto, a recente apreciação do Real, a fragilidade prospectiva da atividade (estoques elevados e confiança 

em patamares baixos) e a sinalização contida no comunicado da última reunião do Copom nos fazem crer que o 

ciclo de aperto das condições monetárias tende a ser encerrado com a taxa Selic em 11% (ou no máximo mais 

uma elevação de juros em maio, para 11,25%, no nosso cenário alternativo). 
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EUA 

Com relação aos Estados Unidos, o principal evento do mês 
foi a reunião do FOMC (Comitê de Mercado Aberto), princi-
palmente no que se refere às projeções de juros para 2015 e 
2016, as quais foram mais elevadas do que o mercado espe-
rava.  
 
A taxa de crescimento da economia americana foi ligeira-
mente reduzida, ficando em 2,9% em 2014, enquanto a mé-
dia das projeções para a taxa de inflação apontam um au-
mento gradual, alcançando 1,9% em 2016. No que diz respei-
to ao comunicado pós-reunião, o forward guidance de 6,5% 
para a taxa de desemprego desapareceu, como era consen-
sualmente esperado.  
 
Na determinação da politica monetária, agora mais qualitati-
va, o FOMC avaliará um amplo conjunto de informações, 
incluindo as condições do mercado de trabalho, indicadores 
de pressão inflacionária e expectativas de inflação e leituras 
sobre a evolução financeira. Baseado na avaliação desses 
fatores, o FOMC antecipa que será apropriado manter o nível 
corrente da taxa básica de juros por um período considerável 
de tempo após o fim do programa de compras de ativos do 
FED, especialmente se a inflação projetada continuar rodan-
do abaixo do objetivo de longo prazo de 2% e desde que as 
expectativas de inflação de longo prazo permanecem bem 
ancoradas. Nesse sentido, na conferência de imprensa pós-
reunião de março, vale mencionar a presidente Janet Yellen 
citando, quando questionada, a janela de seis meses como 
possibilidade para elevação de juros após o final do programa 
de compras de ativos, entendido por alguns analistas como 
uma postura mais dura. Entretanto, com o programa de com-
pras tendendo a ser encerrado no final de outubro ou em 
meados dezembro, a primeira elevação de juros tenderia a 
acontecer em meados de 2016, mais ou menos em linha com 
o cenário de juros do FOMC.   

Com relação aos dados de atividade, no curto 
prazo ainda há dúvidas sobre a magnitude do 
impacto do frio e dos ajustes de estoques sobre 
a economia americana, mas se espera a reto-
mada para um crescimento próximo de 3% ao 
longo do ano.  
 
Dessa maneira, a despeito de nossa visão oti-
mista para economia americana, vemos uma 
assimetria nos próximos meses, no sentido que 
é mais fácil termos surpresas para baixo do que 
para cima com relação ao cenário-base do mer-
cado (de crescimento ao redor de 3% anualiza-
do para os últimos três trimestres de 2014).  
 
No que se refere à inflação, o núcleo do PCE 
tem ficado ligeiramente acima de 1% nos últi-
mos meses, o que tem permitido a política mo-
netária permanecer amplamente acomodatícia. 
Os salários têm subido próximo de 2% ao ano, 
nível ainda consideravelmente abaixo do pata-
mar de 3% a 3,5%, condizente (no padrão histó-
rico) com a inflação do núcleo do PCE de 2%. A 
ampla folga de vários indicadores do mercado 
de trabalho continua sugerindo que fortes pres-
sões salariais ainda estão longe de acontecer. 

Cenário Econômico 
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China 
 
 
Em março os dados de atividade da economia 
chinesa decepcionaram mais uma vez as ex-
pectativas do mercado. O índice de surpresa 
econômica do Citigroup, que mede o desvio 
das expectativas para os dados realizados, 
atingiu níveis comparáveis à crise de 2008. 
Com o crescimento caminhando para próxi-
mo de 7%, aumentaram-se os rumores com 
respeito a medidas de política monetária ou 
fiscal a serem adotadas pelo governo para 
assegurar a taxa de crescimento do PIB em 
patamares compatíveis com a meta para o 
ano, de 7,5%.  
 
Algumas medidas de cunho fiscal já foram 
anunciadas no final do mês, como antecipa-
ção de alguns projetos de infraestrutura que 
estavam programados para o segundo semes-
tre deste ano.  
 
Apesar da ação do Governo, não acreditamos 
que tais medidas tenham fortes impactos 
sobre o crescimento econômico, mas o sufici-
ente para garantir um processo mais suave de 
transição para uma economia cuja composi-
ção terá proporcionalmente mais consumo. 
Entretanto, os riscos de percurso relaciona-
dos ao sistema financeiro e à transição de 
modelo de crescimento pró-consumo perma-
necem no radar. 

Zona Euro 
 
 
A zona do Euro teve continuidade do proces-
so de recuperação gradual da atividade. Tan-
to os indicadores de confiança como os indi-
cadores da economia real, como produção 
industrial e vendas no varejo, sinalizaram que 
a recuperação moderada observada no se-
gundo semestre do ano passado se estendeu 
para o primeiro trimestre deste ano. Contu-
do, essa recuperação ainda é insuficiente pa-
ra fechar o hiato do produto,  permitindo que 
o ambiente de baixa inflação se estenda por 
um período prolongado.  
 
Períodos muito longos de inflação baixa au-
mentam as chances de desdobramentos de-
flacionários, seja por choques adversos ou 

por perda de ancoragem das expectativas. Na avaliação do Ban-
co Central Europeu (ECB), a Zona do Euro não corre esse risco. 
Todavia, a inflação corrente vem constantemente surpreenden-
do para baixo as projeções de mercado e do próprio Banco 
Central. Sendo assim, questionamentos sobre uma postura 
mais proativa do banco central, no sentido de mais estímulos 
monetários, tem se tornado o grande foco de debate entre os 
agentes de mercado.   
 
Nos bastidores especula-se a possibilidade que o ECB passe a 
adotar medidas não convencionais de política monetária, como 
compra de ativos financeiros, públicos ou privados, caso a infla-
ção continue rodando bem abaixo da meta (de 2%). No mês, o 
Euro depreciou apenas 0,2% contra o Dólar. Continuamos ven-
do a depreciação da moeda europeia como resultado desejado 
da expectativa de maior agressividade do ECB no que se refere 
ao combate ao risco de deflação. 
 
 
 
 
Brasil 
 
 
No que concerne a Brasil, os dados de atividade econômica 
trouxeram surpresas positivas ano longo de março. A produção 
industrial expandiu 2,9%m/m, após ajuste sazonal (versus me-
diana de mercado de 2,5%m/m), enquanto as vendas no varejo 
subiram 0,4%m/m, após ajuste sazonal (contra expectativa de 
queda de 0,3%m/m).  
 
O IBC-Br de janeiro, a proxy mensal do PIB, registrou cresci-
mento de 1,26% m/m, após ajuste sazonal (na comparação 
com a mediana de mercado de +0,94%m/m). O mercado de 
trabalho também mostrou robustez, com a geração líquida de 
empregos formais registrando saldo positivo de 261mil em fe-
vereiro, bem acima da mediana das expectativas de mercado 
de 118 mil postos de trabalho.  
 
Entretanto, esses bons números de atividade no curto prazo 
não mudam o nosso cenário de crescimento fraco em 2014 
(próximo de 1,5%). Estoques elevados na indústria, índices de 
confiança relativamente baixos, menores exportações de ma-
nufaturados para Argentina e efeitos defasados do ciclo de 
aperto das condições monetárias devem enfraquecer a ativida-
de econômica local.  
 
Com relação à inflação, houve uma piora do quadro de curto 
prazo, por conta do recente do choque de preços de commodi-
ties agrícolas. O IGP-M de março registrou alta expressiva de 
1,67%, puxado pela IPA agrícola (+6,2%). O IPCA-15 subiu 0,73% 
em março, liderado pela alta da alimentação e bebidas 
(+1,11%) e o forte reajuste da passagem aérea (+27,1%).  
 

Cenário Econômico 
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Ainda no que diz respeito ao choque agrícola, 
vale mencionar o discurso do presidente do 
Banco Central, Alexandre Tombini, no dia 18 
de março, no qual descreveu que boa parte 
da pressão veio de alimentos in natura, cujo 
choque é temporário e tende a se reverter 
nos próximos meses.  
 
Todavia, este passou uma mensagem um 
pouco mais dura na margem no sentido de 
que a politica monetária deve atuar de modo 
a garantir que os efeitos desse choque se 
circunscrevam ao curto prazo. Entretanto, o 
BC tem sinalizado que o fim do ciclo de aper-
to monetário está se aproximando. Argumen-
ta-se que o ciclo de aperto iniciou-se em abril 
de 2013 e que os efeitos das ações de política 
monetária sobre a inflação são cumulativos e 
se manifestam com defasagem. Dessa forma, 
de acordo com Tombini, parte significativa da 
resposta dos preços ao atual ciclo ainda está 
por se materializar.  

Cenário Econômico 
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CDI 

 

O mês de março foi marcado por fatores, até certo ponto, 
antagônicos. Pelo lado doméstico, tivemos o aumento de 
probabilidade de um racionamento de energia (oriunda da 
forte seca que atinge as regiões das principais bacias hidroe-
létricas do Brasil) afetando fortemente inflação no curto pra-
zo, gerando assim uma revisão relevante tanto dos partici-
pantes de mercado quanto do próprio Banco Central nas 
expectativas de IPCA para o ano. Somado a isso, o anúncio 
pouco esclarecedor quanto ao financiamento do setor elétri-
co e seus impactos fiscais no país contribuíram para a piora 
da percepção da conta fiscal da país. 
 
Por outro lado, o cenário externo continuou afetando positi-
vamente. Com níveis mais baixos da volatilidade global de 
moedas, e o mercado absorvendo bem as sinalizações do 
FED, o apelo por operações de “carrego” seguiram aumen-
tando. Este movimento, somado ao fato do Brasil ser um dos 
países com uma das maiores taxas de juros do mundo, fez 
com que a moeda brasileira tivesse uma performance positi-
va ao longo do mês, em função do grande fluxo de entrada 
de capitais no país (tal fato pôde ser observado nos dados de 
fluxo cambial divulgado pelo Banco Central). O movimento 
acima prevaleceu diante do rebaixamento (downgrade) da 
nota soberana do país, fato que aconteceu em março, mas 
teve efeito quase nulo sobre os ativos de risco do país. 
 
Diante deste cenário, o Banco Central segue sinalizando que 
o ciclo de altas da Selic se encontra perto do fim, mas ajustes 
mais finos ainda dependem de dados econômicos. 
 
Com isso, optamos por aumentar o risco pré-fixado dos fun-
dos ao longo do mês na parte curta da curva, tanto via DI 
futuro quanto via estratégias de opções.  
 
 
Proteção Real 

 
Devido aos choques domésticos gerados pela menor incidên-
cia de chuvas, observamos ao longo do mês uma forte revi-
são das expectativas inflacionárias, principalmente em um 
prazo mais curto. 
 
No início do mês tais fatos acabaram por gerar certas especu-
lações de volta ao passo de 50 bps de alta de juros, sendo 
prontamente descartadas pelos dirigentes do Banco Central 
em seus comentários e reuniões com participantes de merca-
do.  
 
Somando-se a isso, o mês foi marcado por relevante aprecia-
ção do real, reforçado por fluxos externos em busca das cha-
madas operações de “carrego”, ficando tais fatos evidencia-
dos em dados de fluxo cambial divulgados pelo Banco Central 

e mercadologicamente pela boa performance 
dos ativos brasileiros mesmo com a redução da 
nota brasileira por parte da agencia Standard & 
Poor`s. 
 
Diante do ocorrido, optamos por aumentar o 
risco pré-fixado na parte curta da curva ao lon-
go do mês, tanto via DI futuro quanto via estra-
tégias de opções. Além disso, optamos também 
por aumentar a parcela indexada do fundo em 
inflação, através das NTN Bs mais curtas. 
 
 
Inflação 

 
A crise energética que atinge o país e as medi-
das adotadas pelo governo para socorrer as 
distribuidoras foram os principais fatores do-
mésticos que fizeram com que as taxa de juros 
reais abrissem. No exterior, o imbróglio da ane-
xação da região da Criméia ao território russo e 
a percepção de um possível aumento da taxa de 
juros americana mais cedo que o previsto tam-
bém contribuíram para a abertura da taxa. No 
entanto, no final do mês, com piora da avalia-
ção do governo Dilma e a entrada de fluxo es-
trangeiro em busca de mais yield no Brasil, as 
taxas das NTN-Bs deram um alívio. 
 
A abertura nas taxas das NTN-Bs, porém, não 
foi suficiente para que as rentabilidades dos 
fundos de inflação curta e longa fossem negati-
vas no mês. A explicação vem do IPCA que con-
tinua pressionado e já passa dos 2% no ano. 
Diante disso,o melhor desempenho no mês foi 
da NTN-B com vencimento em 2014, que ren-
deu 1,27%. 
 
O quadro abaixo ilustra o comportamento de 
algumas NTNBs em Março.  

Os fundos de inflação curta fecharam o mês de 
março com uma duration de 2,05 anos e yield 
médio de 5,27%. Já os fundos de inflação longa, 
fecharam o mês com uma duration de 10,32 
anos e yield médio de 6,55%. 

Fev-14 Mar-14 Variação

NTN-B 2016 5,51% 5,72% 21bps

NTN-B 2022 6,28% 6,35% 7bps

NTN-B 2050 6,67% 6,73% 6bps

Taxa de Juros do Final do Mês

Gestão Renda Fixa 



 

6 

Crédito CDI 

 
Março foi mais um mês fraco para o mercado de crédito privado 
em emissões primárias, seguindo a tônica dos dois primeiros me-
ses do ano. Somando-se a este fato, houve recentemente um 
forte fluxo de amortizações, com destaque para o vencimento de 
R$ 4 bilhões em debêntures da Vale no fim do ano passado, além 
do vencimento de R$ 1,8 bilhões em debêntures da OI que está 
programado para o mês de abril. Diante deste cenário, a deman-
da por crédito privado indexado ao CDI continua bastante forte 
no mercado secundário, o que ajuda a explicar a compressão dos 
spreads. 
 
Deste modo, foi mais um mês que optamos por atuar de forma 
conservadora no mercado secundário, adquirindo ativos com 
duration mais curta, evitando comprar papéis com vencimentos 
muito distantes a taxas muito baixas.  
 
No mercado primário, adquirimos Letras Financeiras do Banco 
Panamericano, RCI e CNH, sendo estas duas últimas via emissão 
pública. RCI é o braço financeiro do Grupo Renault na concessão 
de empréstimos para veículos, enquanto CNH (Case New Holand) 
é o vetor da FIAT destinado à concessão de empréstimos para 
compra de maquinas e tratores.  Adquirimos estes ativos para 
prazos de 3 e 2 anos e taxas equivalentes a 112,40% do CDI e 
116,70% do CDI ao ano, respectivamente. 
 
Neste contexto de prêmios menores no mercado de debêntures, 
ainda temos conseguido encontrar boas oportunidades junto aos 
bancos. A participação de ativos de instituições financeiras vem 
crescendo e hoje já responde por aproximadamente 39% do Pa-
trimônio do Fundo. Cabe destacar que, deste percentual, 11% 
estão alocados em bancos com rating AAA pelas Agências Inter-
nacionais de Classificação de Risco. 
 
O fundo fechou o mês de março com 85% do seu Patrimônio alo-
cado em crédito privado. Destes, 38% em debêntures, 24% em 
Letras Financeiras, 15% em CDB, e 8% em FIDCs. O aumento da 
alocação em crédito privado frente ao mês anterior (85% contra 
76% em fevereiro) se justifica em maior parte pela aquisição das 
Letras Financeiras no mercado primário. 
 

A carteira de crédito do fundo é composta por 49 empresas de 14 
setores distintos, sendo os mais representativos o de Bancos, 
com 39%, e Elétrico, com 14%. Itaú e Bradesco são os grupos com 
maior participação no portfólio, com 5% cada. 

 

Passamos a ter exposição, ainda pequena (0,40% do Patrimônio), 
ao setor de Óleo e Gás ao adquirirmos debêntures da companhia 
Comgás, distribuidora de gás natural canalizado no estado de São 
Paulo, no mercado secundário.  

 

O yield médio da carteira de crédito do fun-
do fechou o mês em 1,25% acima do CDI, 
com o prazo médio em 2,15 anos.  

 
 
Crédito IPCA 

 
O mês de março foi marcado pelo downgra-
de dado pela Agência de Rating S&P ao Bra-
sil, que viu sua nota soberana sair de BBB 
para BBB-. Além disso, a baixa incidência de 
chuva, combinada com os baixos níveis dos 
reservatórios, aumentaram o risco de racio-
namento no país. A seca ainda exerceu 
pressão sobre o preço de alimentos no cur-
to prazo, levando os participantes do mer-
cado a revisarem as suas expectativas de 
IPCA para o ano. 
 
A despeito de todas as notícias negativas, 
março foi marcado por forte fluxo de entra-
da de capital no país, levando a uma apreci-
ação dos ativos de risco brasileiros. O real 
se apreciou 3% no período e a IBOVESPA 
subiu 7,1% (em reais).  
 
À medida que a volatilidade no mercado de 
câmbio foi caindo e os investidores foram 
entendendo que um novo rebaixamento da 
nota soberana do país – que o faria perder 
o seu nível de “grau de investimento” – não 
viria no curto prazo, o fluxo foi aumentando 
e os vértices mais longos das curvas pré-
fixada tiveram boa performance. A taxa do 
contrato de CDI futuro com vencimento em 
janeiro de 2017, que chegou a bater 
12,84%, fechou o mês em 12,47%. No juro 
real, a NTN-B com vencimento em 2050 
saiu de 7,03% para 6,72%. 
 
Diante do crescente fluxo de aplicação em 
ativos brasileiros, evidenciado pelos dados 
de fluxo cambial divulgados pelo BC e pela 
alta demanda nos leilões de títulos públi-
cos, ao longo do mês optamos por aumen-
tar a nossa exposição na parte mais longa 
da curva. Procurando nos manter com a 
duration próxima a do benchmark do fundo 
(IMA-B) – apesar do fluxo favorável, ainda 
existem muitos fatores de risco, anterior-
mente mencionados, como o racionamen-

Gestão Renda Fixa 
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to, o comportamento da inflação no curto prazo e a capacidade 
do Governo em cumprir a meta de superávit fiscal – deixamos o 
fundo com caixa maior para balancear este alongamento. 
 

Para tal, vendemos parte da nossa posição em Letras Financeiras 
Subordinadas do Bradesco com vencimento em agosto de 2017 e 
voltamos a reduzir a nossa exposição à Taesa. Com o dinheiro, 
deixamos parte no caixa e aumentamos a posição em NTN-B com 
vencimento em 2045. 

 

A escolha das LFs do Bradesco para fazer caixa foi pelo tamanho 
da posição: tínhamos mais de 5% do patrimônio do fundo em 
Bradesco e fomos para 2,64%. Já a Taesa, temos operado o papel 
diante do conflito fundamento versus fluxo. O ativo tem tido um 
fluxo forte de venda por estar muito concentrado nas mãos de 
alguns investidores, que tem buscado diminuir a sua exposição a 
ativos indexados ao IPCA. Por outro lado, os fundamentos da 
companhia permanecem bastante sólidos. Desta maneira, defini-
mos um nível de prêmio acima da NTN-B equivalente – a NTN-B 
com vencimento em 2022, neste caso – ao qual desejamos ter o 
papel na carteira. Havíamos aumentado a nossa exposição a um 
prêmio de 140 pontos acima da NTN-B equivalente e reduzimos 
desta vez a um prêmio de 120 pontos. Após a redução, o fundo 
passou a deter 0,30% do P.L. em exposição à transmissora. 

 

Abaixo, o quadro resume a posição do Fundo no início e final do 
mês com relação ao seu yield médio e duration, bem como da 
carteira de crédito e do benchmark. 

 

 

O Fundo fechou o mês de março com 60% do Patrimônio Líquido 
alocado em crédito privado (contra 65% no mês passado). Destes, 
47% em Debêntures e 13% em Letras Financeiras. As NTN-Bs re-
presentavam 38,50% do P.L., estando o restante no caixa (1,50% 
do Patrimônio). 

Os setores mais representativos da carteira no mês foram Bancos, 
com 13,35% do P.L., e Elétrico, com 11,70%. Em relação à aloca-
ção por emissor, Itaú é a maior exposição do Fundo, com 8% do 
patrimônio.  

Carteira de Crédito Fundo IMA-B

Yield Médio Início 6,87% 6,65% 5,98%

Duration Início (anos) 4,27 6,99 7,00

Yield Médio Fim 6,76% 6,61% 6,04%

Duration Fim (anos) 4,1 6,92 6,94

Gestão Renda Fixa 
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Estratégia Dividendos 

 

Em março, os principais índices de mercado apresenta-

ram forte valorização. O IBX-100 subiu 6,89% e o fundo 

Icatu Vanguarda Dividendos FIA subiu 6,23%. 
As principais contribuições positivas vieram dos investi-
mentos no setor financeiro (BMF Bovespa, Itausa, Ban-
co do Brasil, Bradesco, BB Seguridade e Cielo). Pelo 
lado negativo, apenas Sabesp se destacou no período. 
Veja a seguir a atribuição de performance para o fundo 
no mês passado de cada um dos papeis citados: 

 

 

 

O mês passado foi bastante movimentado e achamos 
oportuno fazer um breve resumo sobre os principais 
acontecimentos: (i) A Standard and Poors rebaixou o 
rating soberano brasileiro e de várias outras empresas 
no país; (ii) Pesquisas eleitorais mostraram a presiden-
te Dilma ainda na liderança das intenções de voto, po-
rém com queda na popularidade; (iii) Pressões inflacio-
nárias continuaram e a média das estimativas dos ana-
listas para o IPCA de 2014 voltou a subir para 6,30%; 
(iv) Tensões na Criméia se exacerbaram resultando em 
forte saída de capital estrangeiro da Rússia; e (v) O ris-
co de racionamento de energia se manteve em pata-
mar elevado e a confiança da Indústria permaneceu em 
baixa, podendo impactar negativamente o crescimento 
do PIB em 2014. 

 

Face aos acontecimentos citados, a bolsa brasileira 
recuperou as perdas do início do ano subindo forte em 
março, com fluxo importante vindo do exterior. De 
fato, o mercado deu pouca ou nenhuma importância 
ao rebaixamento do rating soberano brasileiro, bem 
como ignorou a continuidade das pressões inflacioná-
rias e do risco de racionamento de energia. Vale desta-
car a boa performance das ações de empresas estatais 
(Petrobras, Eletrobras e Banco do Brasil), puxadas pela 
queda da popularidade da presidente Dilma nas pes-

quisas. Além disso, é possível inferir que fundos glo-
bais que investem em mercados emergentes te-
nham realocado parte dos investimentos na Rússia 
para o Brasil. 

 
Do ponto de vista fundamentalista, olhando para 
frente, não achamos prudente apostar em um mer-
cado de alta e com baixa volatilidade. Uma recupe-
ração mais consistente e generalizada do mercado 
de ações doméstico dependerá de dados econômi-
cos melhores no Brasil e no Exterior. Muitas incerte-
zas ainda pairam no ambiente doméstico e algumas 
perguntas precisam ser respondidas, tais como, (i) 
Teremos racionamento de energia?; (ii) Pressões 
inflacionárias cederão?; e (iii) Compromisso fiscal do 
governo será cumprido?. Enfim, nos parece cedo 
apostar que tudo vai caminhar sem sustos na dire-
ção correta e, por isso, continuamos convictos que a 
melhor estratégia é apostar nos setores defensivos 
domésticos, diversificando setorialmente, bem co-
mo em empresas menos correlacionadas com o ce-
nário econômico. 

 
Por outro lado, olhando especificamente para fluxo, 
não dá para negar que o movimento de entrada de 
recursos verificado em março foi muito pequeno 
face às saídas de recursos dos últimos anos. Ou seja, 
sob esta ótica, ainda temos um mercado "leve" e 
com muitos participantes under alocados em Brasil. 
Continuaremos atentos a este movimento. 

 

Ao longo do mês zeramos nossos pequenos investi-
mentos em Sabesp e Br Properties e aumentamos 
exposição ao setor de bancos. Além disso, reduzi-
mos posição em BMF Bovespa e aumentamos em BB 
Seguridade. Para maiores detalhes, favor conferir 
racional de nossas alocações anexo. 
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Estratégia  IBX Ativo 

 

IBX (Índice) subiu 6,9% - IBX FIA perdeu 0,84% em 
relação ao IBX. 

 

Neste mês não tivemos ativos que se destacaram 
em relação a performance positiva para o fundo. 
Os ganhos foram bastante dispersos em vários 
ativos como OIBR4, SBSP3, CSNA3 (ativos que não 
possuímos em nossa carteira e tiveram perfor-
mance inferior ao IBX) e ITSA4 e BVMF3 (duas de 
nossas apostas no setor financeiro e que consegui-
ram superar o índice IBX nesse mês de alta gene-
ralizada). 

 

Do lado negativo, os principais destaques foram 
Suzano (SUZB5) e Embraer (EMBR3). O movimen-
to de apreciação do câmbio impactou negativa-
mente as empresas mencionadas acima. Além 
disso, nossa posição de caixa, ainda que num pa-
tamar abaixo da média da indústria, trouxe impac-
to negativo em função da forte alta do Índice. 

Estratégia Retorno Absoluto 

 

IBX (Índice) subiu 6,9% - TOP Ações subiu 3,2%. 

 

Em retorno absoluto, este mês merecem destaques nos-
sas apostas compradas em Itaú (ITSA4), Bradesco (BBDC3) 
e BB Seguridade (BBSE3). O setor financeiro foi beneficia-
do pelo forte fluxo de compra observado na bolsa nas 
ultimas duas semanas de março. Os bancos negociam a 
múltiplos atrativos se comparados a média da bolsa e 
mantém perspectivas favoráveis mesmo com o cenário de 
crescimento baixo da economia e inflação elevada. Isso se 
deve ao efetivo controle de custos implementado ao lon-
go dos últimos anos e a inadimplência em níveis baixos e 
estáveis. 

 

Do lado negativo, os principais destaques foram Suzano 
(SUZB5), Vale (VALE3) e Embraer (EMBR3). O movimento 
de apreciação do câmbio impactou negativamente todas 
as empresas mencionadas acima. 
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Obrigado, 

 Icatu Vanguarda 


