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         ABRIL 2014 

 

Caro Cliente, 

 

Assim como no mês anterior, os ativos brasileiros tiveram bom desempenho em abril, refletindo tan-
to  fatores internos quanto motivos externos. A piora das intenções de voto para Dilma Rousseff para a 
presidência e a recente melhora de Aécio Neves contribuiu para o bom desempenho dos ativos brasi-
leiros.  

 

No que se refere aos fatores externos, o patamar contido dos juros futuros de 10 anos nos Estados 
Unidos - encerrando abril em 2,65% por ano, por conta de um crescimento americano praticamente 
nulo no primeiro trimestre de 2014 e uma piora da percepção de avanço no setor imobiliário - e o au-
mento da probabilidade de afrouxamento monetário na Europa manteve certa tranquilidade na dinâmi-
ca dos ativos de risco.  

 

O Real apreciou 1,7% em abril, fechando o mês em R$2,23/US$, enquanto o índice da Bolsa brasileira, 
o Ibovespa, subiu 2,4%. A taxa de juros futura com vencimento em janeiro de 2021 fechou 26 pontos-
base no mês, enquanto a taxa real de juros implícita na NTN-B vincenda em 2050 caiu 21 pontos base 
no mesmo período.  O risco Brasil, medido pelo CDS de 5 anos, também teve boa performance, caindo 
de 170 pontos para 147.  
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EUA 

 

No que diz respeito aos Estados Unidos, 
os números de atividade foram mistos, 
em termos de surpresas, mas mostraram 
sinais de retomada na margem, após pe-
ríodo impactado pelo inverno mais rigoro-
so no país. O mercado de trabalho mos-
trou sinais favoráveis com a geração líqui-
da de emprego ficando próxima de 200 
mil. O consumo mostrou-se robusto no 
primeiro trimestre de 2014, crescendo 3% 
em termos anualizados, a despeito de um 
crescimento praticamente nulo do PIB.  

 

Por outro lado, o setor imobiliário e os 
investimentos têm frustrado na margem. 
Vale mencionar que a boa performance 
de investimentos está implícita no cenário 
de bom crescimento da economia nos 
próximos trimestres. No curto prazo, a 
despeito de uma boa percepção para 
economia americana, temos nos questio-
nado a respeito da assimetria de riscos 
para o crescimento econômico, em fun-
ção da recente frustração com ambos, o 
setor imobiliário e a formação bruta de 
capital fixo.  

 

Em termos de política monetária, a redu-
ção do ritmo de compras de títulos por 
parte do Banco Central Americano (FED) 
permaneceu em US$10 bilhões por reuni-
ão, enquanto a mensagem principal de 
política monetária não foi alterada, no 
sentido de que a elevação da taxa básica 
de juros está ainda distante, pois há con-
siderável folga no mercado de trabalho, 
embora reconheça melhora ao longo dos 
últimos trimestres, e a inflação continua 
rodando abaixo do objetivo de longo pra-
zo (de 2%).     

 

 

Zona Euro 

 

Na Zona do Euro não tivemos mudança 
relevante de cenário. Os dados de ativi-
dade e confiança continuaram apontando 
para uma trajetória de recuperação eco-
nômica ao longo de 2014, ainda que em 
ritmo modesto. Contudo, a inflação cor-
rente segue em patamares baixos, suge-

rindo que este comportamento talvez não seja transitório, 
mas algo que revela o grande slack ainda existente, prin-
cipalmente, nas economias periféricas.  

Sendo assim, segue a percepção no mercado da necessi-
dade de novas medidas de cunho monetário, sejam elas 
convencionais, como alterações nas taxas de juros, ou 
não convencionais, através de injeção direta de liquidez 
(compra de títulos). Declarações recentes de membros do 
Comitê de política monetária sugerem uma grande insa-
tisfação com o comportamento da inflação, além de reve-
larem preocupação com a apreciação recente do câmbio. 

 

 Não descartamos, portanto, o anúncio de novas medidas 
no curto prazo, mas ainda vemos como pouco provável o 
anúncio de compra de títulos soberanos pelo Banco Cen-
tral, este recurso será utilizado apenas em último caso, 
em um cenário claro de deterioração econômica e defla-
ção, o que por enquanto não é o nosso cenário base. 

 

 

China 

 

Em linha com o esperado, o PIB chinês apresentou desa-
celeração em sua taxa de crescimento anual no primeiro 
trimestre de 2014, de 7,7% para 7,4%, ligeiramente abai-
xo da meta de 7,5% estabelecida para este ano. Segundo 
o governo chinês essa moderação econômica faz parte 
do processo de transição para um modelo de crescimento 
pró-consumo e sustentável no longo prazo, tanto em ter-
mos econômicos quanto ambientais. Deste modo, o go-
verno vem intensificando, desde o final do ano passado, 

Cenário Econômico 
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as políticas de combate à poluição e à redução de ca-
pacidade ociosa das grandes indústrias, principalmente 
as siderúrgicas, metalúrgicas e as cimenteiras. Contu-
do, os dados sugerem, na margem, que a desacelera-
ção econômica ora vigente possa ser mais intensa do 
que a desejada pelo Governo, colocando em risco a 
meta oficial de crescimento para o ano. Sendo assim, 
algumas medidas localizadas e de baixo potencial finan-
ceiro estão sendo utilizadas para garantir a estabilidade 
do crescimento este ano, como: redução de compulsó-
rio para bancos rurais, liberalização adicional de recur-
sos para importantes projetos de infraestrutura e supor-
te para investimentos em habitação social. Todavia, 
segue-se ainda no mercado um ceticismo acerca da 

velocidade dessa desaceleração e, também, a avalia-
ção de um governo com menor propensão em adotar 
medidas abrangentes de estímulo econômico. 

 

Ainda seguimos com a perspectiva de crescimento mo-
derado da atividade, algo próximo de 7%. Não temos 
como cenário base a alteração do viés da política mo-
netária, de cautelosa para frouxa. De todo modo, even-
tos recentes tendem a colocar um risco para baixo em 
nosso cenário de crescimento para a China. 

 

Brasil 

 

Com relação a Brasil, o Banco Central elevou em 0,25 
ponto percentual a taxa Selic, para 11%p.a., na reunião 
do começo de abril. O comunicado trouxe mudanças no 
sentido de sinalizar o fim do ciclo de elevação de juros 
iniciado em abril de 2013. Excluiu-se do comunicado o 
trecho “dando prosseguimento” e introduziu a frase: “O 
Comitê irá monitorar a evolução do cenário macroeco-

nômico até sua próxima reunião, para en-
tão definir os próximos passos na sua es-
tratégia de política monetária”, que na nos-
sa leitura trouxe um viés de pausa na próxi-
ma reunião. A ata do Copom, divulgada na 
semana seguinte, reforçou nosso cenário. 
Destacamos o trecho no qual o BC substi-
tuiu a frase “apropriada a continuidade do 
ajuste das condições monetárias ora em 
curso” por “o Copom entende ser apropria-
do ajustar as condições monetárias”. Ou-
tros pontos na linha mais dovish na ata fo-
ram que o Copom trocou o “especialmente 
vigilante” por “vigilante” e incluiu a frase “é 
plausível afirmar que, na presença de ní-
veis de confiança relativamente modestos, 
os efeitos das ações de política monetária 
tendem a ser potencializados”.  

 

No cenário político, houve continuidade na 
tendência de queda das intenções de votos 
da Dilma e, também, queda de aprovação 
de seu governo. No entanto, as maiores 
novidades foram a elevação da preferência 
do eleitorado por Aécio Neves e maior  pro-
babilidade de segundo turno das eleições 
presidenciais, com o empate técnico, den-
tro da margem de erro, entre o percentual 
dos votos válidos para Dilma e os outros 
candidatos à presidência somados. Conse-
quentemente, houve uma leitura positiva 
por parte do mercado, refletida na elevação 
dos ativos locais.  

 

No que se refere à atividade econômica, 
mantemos o nosso cenário de crescimento 
fraco, próximo de 1,5% em 2014, refletindo, 
no curto prazo, índices de confiança baixos, 
estoques elevados e efeitos defasados do 
ciclo de aperto da política monetária. Em 
relação à inflação, as recentes surpresas 
para baixo trouxeram algum alívio, mas a 
dinâmica da inflação permanece desfavorá-
vel, refletindo algum desalinhamento de 
preços administrados, resiliência na infla-
ção de serviços, mercado de trabalho ainda 
apertado e, no curto prazo, o elevado nível 
de difusão (percentual dos itens com varia-
ção positiva de preços). No entanto, vemos 
um período mais calmo para as leituras 
mensais de inflação, devido à sazonalidade 
mais favorável de alimentos no meio de 
ano, embora a Copa possa trazer algum 
ruído.  

Cenário Econômico 
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Gestão Renda Fixa 

CDI 

 

Mês com mudança relevante na percepção de risco no 
Brasil. Pelo lado doméstico as eleições vêm cada vez 
mais afetando os preços dos ativos, mostrando queda 
da popularidade do governo e consequentemente avan-
ço, ainda que marginal, da oposição. 

 

Cenário externo seguiu exibindo baixo nível de volatili-
dade, principalmente cambial, e juntamente com dados 
até certo ponto decepcionantes de crescimento dos 
Estados Unidos tivemos mais um mês positivo para o 
real, impactando positivamente a curva de juros brasi-
leira. 

 

No campo de política monetária, como esperado tive-
mos mais uma alta da SELIC, ficando a surpresa no 
comunicado da reunião sinalizando um provável fim do 
ciclo de altas. Com isso, ao longo do mês, reduzimos as 
posições aplicadas em juro nominal via DI futuro 2015. 

Crédito CDI 

 

Após um início de ano relativamente fraco em emissões 
primárias, o mês de abril contou com algumas grandes 
colocações.  As emissões indexadas ao CDI mais uma 
vez foram marcadas por um excesso de demanda em 
relação à oferta. 

Por este motivo, as companhias conseguiram emitir a 
taxas baixas e dos processos de bookbuilding que parti-
cipamos, obtivemos sucesso apenas na aquisição de 
cotas da segunda emissão de FIDC (Fundo de Investi-
mento em Direitos Creditórios) da Renner. 

O Fundo aumentou a sua exposição ao grupo ao adqui-
rir cotas do FIDC, cujos lastros são recebíveis oriundos 
do parcelamento de clientes via cartões Renner, a uma 
taxa equivalente a CDI + 1,08%. 

Além disso, tanto no mercado primário como no secun-
dário voltamos a investir na aquisição de ativos de insti-
tuições financeiras com prazos curtos, levando a expo-
sição do Fundo ao setor de Bancos ao maior nível em 
um longo período. 

Este resultado advém, conforme mencionado anterior-
mente, da cautela que temos tido na aquisição de de-
bêntures devido à baixa remuneração frente aos prazos 
relativamente longos. Nos CDBs adquiridos no primário 
e através de LFs compradas via mercado secundário, 
temos conseguido encontrar boa oportunidades para 
manter a carteira relativamente curta enquanto as taxas 
das debêntures seguem muito comprimidas.  

O fundo fechou o mês de janeiro com 87% 
do seu Patrimônio alocado em crédito priva-
do. Destes, 37,50% em debêntures, 26% 
em Letras Financeiras, 16,50% em CDB, e 
7% em FIDCs.  

A carteira de crédito do fundo é composta 
por 49 empresas de 14 setores distintos, 
sendo os mais representativos o de Ban-
cos, com 42,50%, e Elétrico, com 15%. Ca-
be destacar que, apesar da alta exposição 
ao setor financeiro, a carteira é composta 
por 13 bancos diferentes e o a maior expo-
sição – Itaú – representa 5,33% do patrimô-
nio do Fundo. 

Crédito IPCA 

 

No mês de abril as expectativas em relação 

às eleições presidências exerceram forte 

influência sobre o mercado de juros. As 

principais pesquisas (Ibope, Datafolha e 

Vox Populi) mostraram a popularidade do 

Governo Dilma caindo ao longo do mês e o 

candidato Aécio Neves crescendo na dispu-

ta. 

A parte longa da curva reagiu muito bem 

por entender que com a eventual mudança 

de poder viriam ajustes necessários ao pa-

ís, em especial uma revisão na política fis-

cal que ajudaria no combate à inflação. O 

contrato de DI futuro com vencimento em 

2017 saiu de 12,46% a.a. no fim de março 

para 12,26% no dia 30 de abril e a NTN-B 

com vencimento em 2050 teve valorização 

de 4,34% no mês. 

Outro fator relevante para o comportamento 

dos juros futuros e das NTN-Bs no mês foi 

o COPOM. Apesar de o BC ter decidido, 

por unanimidade, elevar o juros básico da 

economia em mais 0,25%, chegando a 11% 

a.a., o mercado entendeu uma sinalização 

de fim de ciclo na leitura do comunicado e 

da ata da reunião.  

Ao longo do mês alongamos marginalmente 

a duration do fundo, através da compra de 

debêntures da Taesa com vencimento em 
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2024 e de NTN-B com vencimento em 2035. Financiamos o 

alongamento vendendo debênture de Lojas Renner 

(vencimento em 2019), que é mais curta que ambos os ati-

vos, e utilizando parte do caixa que o Fundo tinha. 

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. 

Cabe destacar que, apesar do fechamento acentuado das 

NTN-Bs de vértices mais longos (os ativos com vencimento 

em 2040, 2045 e 2050 fecharam 21 bps), a forte abertura 

do vértice mais curto da curva, a NTN-B com vencimento 

em agosto deste ano – que teve uma abertura de 85 bps na 

taxa – fez com que o yield médio do IMA-B fechasse ape-

nas 3 bps no mês. 

O Fundo fechou o mês de abril com 61,70% do Patrimônio 

Líquido alocado em crédito privado (contra 60% no mês 

passado). Destes, 48% em Debêntures e 13,70% em Le-

tras Financeiras. As NTN-Bs representavam 38% do P.L., 

estando o restante no caixa (0,30% do Patrimônio). 

Os setores mais representativos da carteira no mês foram 

Bancos, com 13,90% do P.L., e Elétrico, com 12,76%. Em 

relação à alocação por emissor, Itaú é a maior exposição 

do Fundo, com 8,35% do patrimônio.  

Inflação 

 

No início do mês de abril ocorreu a reunião do Copom em 
que o Banco Central sinalizou que iria finalizar o ciclo de 
aperto monetário. Posteriormente, a ata da reunião corrobo-
rou essa percepção do mercado contribuindo para o fecha-
mento dos juros mais curtos. Além disso, o IPCA, que já 
passa dos 3% no ano, também contribuiu para a rentabili-
dade dos fundos de inflação. No entanto, a inflação conti-
nua sendo a principal preocupação dos economistas quanto 
às perspectivas da política monetária no curto prazo.  

 

Já a parte mais longa da curva foi, principalmente, afetada 
pelas pesquisas eleitorais que mostraram uma queda na 
intenção de votos em Dilma. Outro fato que vale destacar 

foi o fluxo de estrangeiros na compra de 
papéis de longo prazo da dívida brasi-
leira que também impactaram a curva. 
O destaque das NTN-Bs no mês foi a 
de vencimento em 2050 que rendeu 
4,34%.  

 

O quadro abaixo ilustra o comportamen-
to de algumas NTNBs em Abril: 

Os fundos de inflação curta no final do 
mês de abril estavam com uma duration 
de 1.99 anos e yield médio de 5,56%. 
Já os fundos de inflação longa, fecha-
ram o mês com uma duration de 10,50 
anos e yield médio de 6,47%. 

 

 

Proteção Real 

 

Mês em que as eleições presidenciais 
intensificaram sua influência na forma-
ção de preços dos ativos brasileiros, 
com pesquisas mostrando queda de 
popularidade do governo e consequente 
avanço da oposição. Além disso, no 
comunicado por parte do Banco Cen-
tral, o mesmo sinalizou que o ciclo de 
alta juros pode ter chegado ao fim. 

 

Esses fatores fizeram que ao longo do 
mês a curva de juros (nominal e real) 
perdesse prêmio, favorecendo as posi-
ções do fundo. 

 

Ao longo do mês, fizemos operações 
(compras e vendas) táticas na compra 
de inclinação de juros Janeiro 2017 e 
Janeiro 2021, além da redução da posi-
ção aplicada no Janeiro 2015. 

Gestão Renda Fixa 
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Gestão Renda Variável 

Visão Geral 
 
No mercado doméstico, verificou-se mais 
um mês de mercado volátil, influenciado 
pelas pesquisas eleitorais, que mostraram 
uma maior probabilidade de ocorrência de 
um 2º turno nas eleições presidenciais em 
outubro. Desta forma, as empresas esta-
tais (Petrobrás, Eletrobrás e Banco do 
Brasil) seguiram apresentando perfor-
mance positiva.  
 
O risco de racionamento/apagão de ener-
gia segue presente e tivemos no final de 
Abril o término do “período molhado”. Os 
níveis dos reservatórios preocupam bas-
tante e já pode ser verificada a movimen-
tação de players do setor elétrico questio-
nando a postura do governo. Dados de 
importante consultoria especializada no 
setor apontam que seria prudente um ra-
cionamento de 6%, já a partir de maio/14, 
de forma a mitigar os riscos de um colap-
so do sistema durante o “período seco”, 
que começa em maio e vai até novembro.  
 
Já nos Estados Unidos, dados recentes 
mostraram arrefecimento da atividade 
com o PIB no 1º trimestre de 2014 ficando 
abaixo das expectativas de mercado. Tal 
fato fez com que o mercado postergasse 
suas expectativas quanto à data em que 
o FED iniciará o processo de aumento da 
taxa de juros. Na reunião de abril, o 
FOMC manteve o ritmo de redução de 
compra de ativos. Na Europa, merece 
destaque o retorno da Grécia ao mercado 
após 4 anos de exclusão e a continuidade 
do clima tenso entre a Ucrânia e a Rús-
sia, o que gera apreensão em relação à 
possíveis conflitos na região. 

Estratégia Dividendos 
 
 
Em abril, os principais índices de mercado apresentaram 
valorização, com o IBX-100 subindo 2,71% e o fundo Ica-
tu Vanguarda Dividendos FIA subindo 1,87%. 
 
 
As principais contribuições positivas vieram dos investi-
mentos no setor financeiro (Itausa, Bradesco, BB Seguri-
dade e Cielo). Pelo lado negativo, merece destaque a 
performance da Vale, influenciada pelas incertezas em 
relação a demanda de minério de ferro, valorização do 
Real e resultado no 1T14 aquém das expectativas. Veja a 
seguir a atribuição de performance para o fundo no mês 
passado de cada um dos papeis citados: 

 
Do ponto de vista fundamentalista, não observamos mu-
danças em relação à visão que tínhamos no mês passa-
do. Nesse tocante, serão necessários dados econômicos 
melhores, tanto no ambiente doméstico quanto no externo 
para que possamos atribuir maior probabilidade de recu-
peração mais consistente e generalizada.  
 
Como citamos nos parágrafos anteriores, alguns pontos 
importantes deixam o ambiente com baixa visibilidade, 
tais como: possibilidade de racionamento de energia, in-
flação pressionada e dúvidas quanto ao cumprimento do 
resultado fiscal pelo governo. Desta forma, mantemos o 
racional de alocação do fundo via escolha de companhias 
que sejam pouco afetadas pelas incertezas que vislum-
bramos, diversificando setorialmente e apostando em em-
presas com bons fundamentos e que se alinham com a 
estratégia definida para o fundo.  
 
Achamos importante mencionar o aumento dos impostos 
sobre bebidas frias (cerveja e refrigerante), que será efeti-
vo a partir de 1º de junho de 2014 e surpreendeu negati-
vamente o mercado. Além do possível impacto em preços 
e volumes comercializados pela Ambev, tal medida gera 
uma preocupação de modo mais abrangente, tendo em 
vista a possibilidade de uma postura mais agressiva do 
governo em relação a futuros aumentos de impostos para 
os demais setores da economia, com intuito de socorrer o 
resultado fiscal. 
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Em relação às alterações da carteira em abril, destacamos 
o retorno de Ecorodovias (ECOR3), tendo em vista que, na 
nossa visão, a empresa apresenta bons fundamentos e pre-
cificação atrativa. Acreditamos que as empresas de conces-
sões rodoviárias poderão apresentar performance positiva 
caso ocorra um fechamento das taxas de juros, e achamos 
prudente diversificar nossa posição no setor incluindo Eco-
rodovias ao invés de aumentar nossa posição em CCR. 
Além disso, aumentamos nossa posição em commodities, 
via Klabin e fizemos uma pequena redução do investimento 
em BMF Bovespa. 

Gestão Renda Variável 
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Estratégia IBX Ativo 

 

IBX (Índice) subiu 2,71% - IBX FIA ga-
nhou 0,27% em relação ao IBX. 

 

Merece destaque nossa posição compra-
da em BRFoods (BRFS3), que obteve 
excelente performance em abril em fun-
ção das perspectivas favoráveis em rela-
ção aos ganhos de sinergia potencias 
apresentadas no resultado do primeiro 
trimestre. Além disso, iniciamos uma po-
sição comprada em Bradesco (BBDC3) 
durante o mês de abril, o que nos gerou 
retorno positivo em função do bom ponto 
de entrada. 

 

Do lado negativo, os principais destaques 
foram Suzano (SUZB5) e Santander Bra-
sil (SANB11). O movimento de aprecia-
ção do câmbio impactou negativamente a 
Suzano. Em relação a SANB11, nossa 

posição vendida no banco foi prejudicada pelo anuncio da 
intenção de aquisição das ações do Banco pelo seu acio-
nista controlador pagando um premio de 20% em relação 
a cotação de mercado. 

Gestão Renda Variável 

Estratégia  Retorno Absoluto 

 

IBX (Índice) subiu 2,71% - TOP Ações 
subiu 2,18%. 

 

Merece destaque, assim como na estra-
tégia IBX, nosso investimento em BRFo-
ods (BRFS3), que obteve excelente per-
formance em abril em função das pers-
pectivas favoráveis em relação aos ga-
nhos de sinergia potencias apresentadas 
no resultado do primeiro trimestre. Outra 
empresa que merece destaque é Cosan 
(CSAN3) que foi beneficiada pela expec-
tativa de sucesso na proposta de fusão 
de sua empresa de logística Rumo com a 
empresa do mesmo setor ALL. Além dis-
so, nosso investimento em Itausa (ITSA4) 
continua trazendo bom retorno em função 
do forte fluxo de compra observado na 
bolsa nos últimos meses. 

Do lado negativo, o principal também em destaque foi 
Suzano (SUZB5). O movimento de apreciação do câmbio 
e a expectativa de um resultado ruim (no primeiro trimes-
tre) impactaram negativamente as ações da empresa. 
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Quadro de Rentabilidade 
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Quadro de Rentabilidade 
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Obrigado, 

 Icatu Vanguarda 


