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Caro Cliente, 

 

O mês de setembro foi marcado pela forte deterioração dos ati-
vos domésticos, reflexo principalmente de mudanças no cenário 
eleitoral. As pesquisas de opinião divulgadas ao longo do mês 
mostraram uma dinâmica desfavorável para Marina Silva, que até 
então vinha obtendo favoritismo em um eventual segundo turno.  

 

Do lado externo, tivemos um movimento relevante de fortaleci-
mento do dólar em âmbito global, explicado não só pela perspec-
tiva de normalização da política monetária dos EUA em 2015 co-
mo também pelo diferencial de crescimento americano frente à 
outras economias desenvolvidas, como Japão e Europa, que em 
setembro mostraram perda de vigor no processo de recuperação. 
A China também foi um destaque negativo, com impacto baixista 
nos preços das commodities, principalmente no preço do minério 
de ferro que atingiu o menor nível dos últimos quatro anos.  

 

O índice Bovespa fechou o mês com queda de quase 12%, a ta-
xa futura de juros nominal, com vencimento em janeiro 2021, 
apresentou abertura de 109 pontos base, fechando o mês em 
12,22% a.a., enquanto que a taxa de juros real precificada na 
NTN-B com vencimento em 2050 fechou o mês com abertura de 
69 pontos base, em 6,17% a.a. O real fechou o mês cotado a 
2,45 R$/US$, depreciação de 9,4%, refletindo o movimento global 
de fortalecimento do dólar e as pesquisas eleitorais menos favo-
ráveis à oposição. 
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Europa: Anúncio de mais estímulos monetários e 
novos sinais de moderação da recuperação econô-

mica 

 

Com relação à Europa, tivemos mais um mês de dados 
fracos e inflação baixa. Pelo sétimo mês consecutivo o 
indicador de confiança dos empresários alemães (IFO) 
apresentou queda das expectativas para a atividade 
econômica. Além disso, o índice dos gerentes de com-
pras (PMI) da Zona do Euro vem demonstrando desde 
junho arrefecimento do setor industrial. Essa perda de 
vigor na recuperação econômica, inclusive na principal 
economia europeia, colocou ao longo do mês riscos 
para baixo nas projeções de crescimento do terceiro 
trimestre deste ano. 

 

No campo da inflação, o índice de preços ao consumi-
dor desacelerou de 0,4% para 0,3% a/a, e o núcleo da 
inflação atingiu novamente o low (nível mais baixo) da 
série ao desacelerar de 0,9% para 0,7% a/a. Nesse am-
biente, o Banco Central Europeu (ECB) reduziu a taxa 
básica de juros de 0,15% a.a para 0,05% a.a, e anunci-
ou um programa de compra de ativos privados e bancá-
rios a ser detalhado na reunião de outubro. Foi declara-
do também que se necessário o ECB está preparado 
para adotar novas medidas não convencionais de políti-
ca monetária. Como destacamos em outras cartas, não 
descartamos a possibilidade de compra de títulos sobe-
ranos pelo ECB. Acreditamos que por se tratar de um 
programa polêmico nos aspectos legais, este instru-
mento seria utilizado apenas como recurso de última 
instância, depois de esgotadas outras opções de instru-
mentos de política monetária, condicionado a uma mu-
dança mais acentuada no cenário econômico e a riscos 
elevados de um processo deflacionário.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Japão e China: Destaques negativos pa-
ra atividade também reforçaram o ambi-
ente global de menor demanda e infla-

ção 

 

Japão e China também foram destaques 
negativos no que diz respeito à perda de 
momentum econômico. No Japão, a recu-
peração menos vigorosa do que anterior-
mente antecipada, aliada a dados de infla-
ção ainda incompatíveis com o atingimento 
da meta de 2% (no prazo de dois anos), 
promoveram especulações ao longo do 
mês de uma nova rodada de estímulos 
quantitativos.  

 

No caso da China, a desaceleração da pro-
dução industrial de 9% para 6,9% em ter-
mos anuais foi relevante para alterar não só 
as perspectivas de crescimento para este 
ano como também para 2015. Para 2014, a 
expectativa é que o crescimento fique pró-
ximo de 7,3%, um pouco abaixo da meta de 
7,5% estipulada pelo governo para este 
ano, e para 2015 as projeções foram altera-
das de 7,5% para 7%. Segue, portanto, a 
avaliação de um processo gradual de mo-
deração do crescimento chinês aliado a 
pequenas medidas de estímulo econômico 
que reduzam o risco de hard landing (isto é, 
uma desaceleração brusca da atividade). 
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EUA: Boas perspectivas de crescimento e 
debate intenso sobre o início do processo de 
normalização da política monetária marcaram 

o mês de setembro 

 

Na direção oposta, temos a economia americana 
com boas perspectivas de crescimento e sinais 
alentadores do mercado de trabalho. Neste sen-
tido, cresceu ao longo do mês o debate a cerca 
do início do ciclo de alta de juros. Em particular 
foi especulado pelo mercado a possibilidade de 
retirada do termo “considerable time” do comuni-
cado da decisão de política monetária. Este ter-
mo ganhou destaque após uma conferência de 
imprensa do FOMC em que Janet Yellen o asso-
ciou, de forma talvez inadequada, a ideia de que 
após o fim do programa de compra mensais de 
ativos (em outubro), o Banco Central levaria algo 
como seis meses para dar início ao processo de 
normalização da taxa básica de juros. Contudo, 
diante dos dados melhores de atividade e merca-
do de trabalho, o mercado passou a discutir que 
a utilização do termo “considerable time” poderia 
não ser compatível com a percepção de que o 
FOMC iniciaria o ciclo de alta de juros em mea-
dos de 2015. Nesse processo, tivemos na pri-
meira metade do mês de setembro abertura de 
quase 30 bps da taxa longa de juros (10 anos), 
alta que foi parcialmente revertida na segunda 
metade do mês, conforme os dados globais de 
atividade foram decepcionando, o dólar fortale-
cendo e perspectivas crescentes de um cenário 
global mais desinflacionário.  

 

Em termos da decisão do FED, o comitê optou 
pela manutenção da frase “considerable time”, 
no comunicado pós reunião do FOMC, por julgar 
ser um desafio a sua alteração sem que houves-
se ruídos desnecessários na comunicação do 
comitê com o mercado. Contudo, a presidente do 
FED, Janet Yellen, destacou que o termo 
“considerable time” deveria ser interpretado à luz 
dos dados econômicos e que estes sim irão de-
terminar o primeiro aumento de juros. Além dis-
so, a presidente do FED argumentou que o mer-
cado não deveria se ater mecanicamente a um 
tempo específico, tentando desfazer qualquer 
tipo de confusão com suas declarações passa-
das acerca do tema. Sendo assim, cabe desta-
car que apesar da recuperação do mercado de 
trabalho, a inflação se encontra abaixo de 2%, 
objetivo de longo prazo do FED. Mais recente-
mente, a apreciação do dólar, a queda do preço 
das commodities e a queda das expectativas de 
inflação podem tornar a convergência da inflação 
para meta de forma mais lenta do que a projeta 

 

 

 

 

da pelo FED. Portando, seguimos com nossa 
perspectiva de que o processo de normalização 
de juros ocorrerá de forma lenta e gradual. Um 
agravamento no cenário econômico global, dólar 
mais forte e queda adicional do preço das com-
modities podem interferir no início deste proces-
so.  

 

 

 

 

 

Economia global: Perda de ímpeto na recupe-
ração econômica de economias desenvolvi-
das criam cenário de inflação mais baixa no 

mundo 

 

Em resumo, no que se refere ao cenário global, 
observamos em setembro uma perda de ímpeto 
no processo de recuperação de algumas das 
principais economias desenvolvidas. E apesar 
dos sinais claros de recuperação da economia 
americana, principalmente do mercado de traba-
lho, a inflação ainda se encontra abaixo do dese-
jável e seu cenário prospectivo vem se tornando 
desafiador, em termos de convergência para me-
ta, diante do fortalecimento do dólar e da desace-
leração da demanda global. 
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Brasil: Aumento das incertezas com o cenário 

eleitoral 

 

No Brasil, as atenções ficaram todas voltadas às 
pesquisas eleitorais. Depois da abrupta mudança 
no cenário eleitoral ocasionada pela morte do 
condidato a presidente Eduardo Campos e sua 
substituição por Marina Silva, as pesquisas de 
opinião divulgadas no início de setembro apre-
sentaram um cenário de favoritismo para a can-
didata do PSB no segundo turno das eleições 
contra a Dilma Roussef. Todavia, ao longo do 
mês o empate técnico que era observado entre 
as duas candidatas no primeiro turno foi sendo 
revertido para uma vantagem mais expressiva de 
Dilma Roussef, além de desenhar um cenário de 
segundo turno mais incerto, no sentindo de quem 
concorrerá com a atual presidente (Marina ou 
Aécio). As pesquisas de segundo turno que che-
garam a mostrar vantagem de quase 10 p.p de 
Marina Silva sobre a atual presidente Dilma Ro-
ussef foi sendo revertida a favor de Dilma, que 
ao final do mês ficou à frente de Marina nas in-
tenções de votos. 

 

  

 

Brasil: Ativos domésticos refletem o ambiente 

de incertezas sobre o cenário eleitoral  

 

Como temos destacados em outras cartas, a in-
definição eleitoral e, portanto, a indefinição de 
qual será a diretriz econômica nos próximos 
anos criam um ambiente de incertezas que afe-
tam negativamente os ativos de risco domésti-
cos. Sendo assim, o mês de setembro apresen-
tou forte abertura das taxas nominais e reais de 

Cenário Econômico 

juros, e o real depreciou cerca de 9,4% frente ao 
dólar, que também refletiu o cenário externo de 
fortalecimento da moeda americana. 

 

 

Do lado da atividade e inflação não tivemos alte-
ração de cenário. Seguimos pessimistas com o 
crescimento econômico para este ano. Nossa 
projeção de PIB é de 0,3%, ainda inferior à proje-
ção do Banco Central (0,7%). E do lado da infla-
ção temos um número um pouco abaixo do teto 
da meta de 6,5%.  

 

Olhando à frente 

 

Apesar dos riscos associados ao cenário eleito-
ral terem se intensificado ao longo do mês, ainda 
vislumbramos um cenário construtivo para os 
ativos financeiros brasileiros. Dentre os argu-
mentos para esse cenário temos: (1) perspecti-
vas de um processo gradual e ordenado de nor-
malização da política monetária nos EUA, com 
taxa terminal de juros inferior aos ciclos anterio-
res; (2) fragilidade da economia global e viés 
expansionista de algumas economias desenvol-
vidas (Europa e Japão), (3) atividade fraca da 
economia brasileira ainda favorecendo o desem-
penho do mercado de juros locais e, por fim, (4) 
a queda recente das commodities agrícolas favo-
recendo o cenário inflacionário. Como riscos pa-
ra esse cenário destacamos: (1) um processo 
abrupto e desordenado da normalização da taxa 
de juros americana, promovido por surpresa in-
flacionária e crescimento econômico bem acima 
do esperado e (2) um cenário político brasileiro 
menos favorável a reformas estruturais e corre-
ções dos excessos recentes, principalmente em 
relação à política fiscal. 
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Renda Fixa CDI e Total Return 

 IV Renda Fixa FI Plus LP  

  (Benchmark: CDI)  

 IV FIC de FI Renda Fixa Plus  

  (Benchmark: CDI)  

 

No mês de setembro, podemos destacar alguns 
fatores que afetaram o mercado de juros local. 
No cenário internacional, o receio do mercado 
quanto a antecipação da normalização de políti-
ca monetária nos EUA pressionou as taxas de 
juros globais. 

 

No âmbito nacional, a recuperação de Dilma Ro-
usseff nas pesquisas eleitorais gerou abertura 
relevante na parte longa da curva de juros brasi-
leira. A NTNB 2050, por exemplo, oscilou de 
5,48% no fechamento de agosto para 6,17% no 
final de setembro. Devemos destacar também o 
movimento no DI Jan 2021, oscilando de 11,13% 
para 12,22%. 

 

A parte curta da curva também operou com alto 
nível de volatilidade, mostrando sensibilidade à 
alta do dólar, imputando, inclusive, possibilidade 
de elevação da Selic ainda em 2014. 

 

Diante desse cenário, nos fundos CDI houve al-
ternância relevante de posições. Ao longo do 
mês optamos por abrir operações aplicadas em 
juros nominais, principalmente via DI Jul 2015 e 
em menor escala via DI Jan 2017. Adicionamos 
também a venda de inclinação DI Jan 2016/DI 
Jan 2017. Além disso, mantivemos posição apli-
cada em juros reais curtos (via NTN-B 2016) e 
longos (via NTN-B 2050). Vale destacar, que ao 
fim do mês a maior parcela de risco se encontra-
va na parte curta e média da curva de juros no-
minais.  

 

A composição do portfólio é fruto da percepção 
que: 1) a parte curta e média da curva de juros 
(DI) tem prêmio atrativo se considerarmos o ce-
nário de manutenção de juros e 2) a parte longa 
da curva de juro real está operando em níveis 
atrativos. 

 

 

 

 IV Proteção Real FIRF Crédito Privado  

 

No fundo Total Return, a relação de utilização de 
risco entre a parte curta/média da curva de juros 
e a parcela de juro real longo (composta por títu-
los soberanos e privados) está mais equilibrada. 
Tal posicionamento baseia-se no horizonte de 
investimento mais longo que esse produto pos-
sui.  

Gestão Renda Fixa 
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Credito CDI 

 IV Crédito Privado FIRF LP  

  (Benchmark: CDI)  

 

Em setembro participamos de duas emissões 
públicas de debêntures –Multiplan e Via Oeste - 
e duas de letras financeiras –bancos Ford e 
Daycoval.  

 

A Multiplan, uma das maiores empresas do setor 
de shopping centers no Brasil, com 18 unidades 
em operação, realizou a sua 3ª emissão pública 
de debêntures. A companhia emitiu R$ 400 mi-
lhões a uma taxa equivalente a CDI + 0,87%, 
tendo mais de R$ 1 bilhão de demanda pelo ati-
vo, refletindo a sua qualidade de crédito. 

 

Decidimos adquirir o ativo a esta taxa por estar-
mos focando em ativos que julgamos ter melhor 
qualidade neste momento de compressão geral 
dos spreads de crédito e pelo fato de a compa-
nhia representar uma boa alternativa de diversifi-
cação setorial – das 23 emissões que participa-
mos ao longo deste ano em ativos de crédito in-
dexados ao CDI, apenas 2 foram de empresas 
do setor de shopping centers. 

 

A Via Oeste, concessão rodoviária do Grupo 
CCR, também emitiu dívida no período, captando 
R$ 290 milhões a uma taxa equivalente a 
106,10% do CDI. Adicionamos o ativo à carteira 
por fazer sentido dentro da nossa estratégia re-
cente de focar em ativos de curta duração de 
forma a nos protegermos de uma eventual aber-
tura dos spreads de crédito. O ativo tem prazo de 
3 anos e realiza pagamento de juros trimestrais. 

 

Tecnicamente, entendemos que a queda recente 
dos spreads não é resultado de uma melhor per-
cepção dos investidores acerca dos fundamentos 
microeconômicos das empresas, mas é explica-
da pelo forte fluxo de demanda por ativos de cré-
dito indexados ao CDI e uma oferta mais fraca, 
fato em parte explicado pelo calendário eleitoral 
e pelo desaquecimento da economia.  

 

Como este fluxo pode mudar rapidamente, com 
investidores voltando a aplicar em fundos com 
mais risco e reduzindo a sua demanda por fun-
dos indexados ao CDI ou com companhias vol-

tando a investir mais pesado após as eleições 
(aumentando consequentemente a oferta de cré-
dito), por exemplo, temos optado por encurtar a 
carteira e aguardar melhores oportunidades. Ain-
da em ativos curtos, adquirimos letras financeiras 
do Banco Daycoval a uma taxa equivalente a 
112,30% do CDI e do Banco Ford, que veio a 
mercado pela primeira vez, emitindo R$330 mi-
lhões a uma taxa de 110,80% do CDI.  

 

O Banco Daycoval está no nosso radar há bas-
tante tempo. Destacamos sua capacidade de 
crescer a carteira de crédito mantendo os indica-
dores de saúde financeira da instituição em pata-
mares adequados. Já o Banco Ford tem um forte 
controlador e trabalha basicamente com financia-
mento do floor plan das concessionárias no Bra-
sil, de modo que, sem financiar empréstimos a 
pessoa física, a inadimplência de sua carteira é 
muito baixa. Além disso, os automóveis adquiri-
dos pelas concessionárias são alienadas em no-
me do Banco até que a dívida seja paga. 

 

No mercado secundário, a principal operação 
realizada no mês foi a redução da posição em 
debêntures LAME29. Adquirimos o ativo em ju-
nho deste ano por acreditar que tinha um risco-
retorno bastante atrativo. Compramos o ativo, 
que tinha à época 3,5 anos de duration, a uma 
taxa equivalente a 113% do CDI. Reduzimos a 
posição a uma taxa de 112,20% do CDI. Desta 
forma, diminuímos a exposição ao grupo Lojas 
Americanas, que era de quase 4%, para aproxi-
madamente 3,1% do patrimônio do fundo, além 
de termos marginalmente encurtado a duration 
do fundo. 

 

No fechamento do mês, o fundo tinha 91% do 
patrimônio em crédito privado, sendo 30% e Le-
tras Financeiras; 12% em CDBs; 41% em debên-
tures; e 8% em FIDCs. As maiores exposições a 
um mesmo emissor são Itaú e Bradesco, com 
5,20% do patrimônio cada.  

 

A carteira de crédito do Fundo fechou o mês com 
um yield de 1,13% acima do CDI e duration de 
1,92 anos. 

Gestão Renda Fixa 



 

7 

Crédito Inflação 

 

No mercado internacional, a recuperação gradual 

da economia americana e a perspectiva do au-

mento dos juros pelo FED, a queda dos preços 

das commodities e a preocupação com o cresci-

mento na China fizeram com que o dólar se 

apreciasse frente às moedas de países emer-

gentes, inclusive em relação ao Real.  

 

Esse movimento no câmbio, somado às pesqui-

sas eleitorais divulgadas, que apontaram para 

uma maior probabilidade da vitória da candidata 

Dilma Rousseff, resultaram em um mau desem-

penho dos ativos de risco no Brasil. 

 

O contrato futuro de DI com vencimento em ja-

neiro de 2017 teve uma abertura de 101 bps e o 

Índice Ibovespa desvalorizou 11,70% no período. 

Além disso, o risco-país, medido pelo CDS de 5 

anos, subiu 49 bps. 

 

 

 IV Crédito Privado IPCA  

  (Benchmark: IMA-B)  

 

Setembro foi mais um mês em que não participa-

mos de nenhuma emissão primária de ativos in-

dexados ao IPCA, seguindo a dinâmica deste 

ano. A oferta de crédito indexado ao CDI tem 

predominado, pois o prêmio que os emissores 

pagam hoje é consideravelmente menor que em 

IPCA. Além disso, das emissões em IPCA, par-

cela considerável foram debêntures incentivadas, 

que preveem isenção fiscal para investidores 

pessoa física, reduzindo drasticamente o prêmio 

oferecido.  

 

No mercado secundário, neste mês marcado 

pela forte abertura da curva de juros brasileira, 

as debêntures tiveram um bom desempenho, 

com suas taxas ficando mais estáveis que as das 

NTNBs, de maneira que os prêmios de crédito 

caíram. 

Gestão Renda Fixa 

Diante deste movimento, optamos por trocar par-

te da posição que tínhamos em debêntures da 

Taesa (TAEE33) por NTN-B 2022, quando o 

spread entre estes ativos era de 120 bps.  

 

Além disso, trocamos parte da posição em 

TAEE33 e em caixa por NTN-B 2016 e por de-

bêntures mais curtas, em especial a CSMG26 

(Copasa), que foi adquirida com o prêmio de 135 

bps acima da NTN-B 2017, de forma a nos bene-

ficiarmos da inflação mais alta prevista a frente. 

 

No final do mês, a posição em debêntures da 

Taesa representava 4% do patrimônio do fundo, 

contra 9.75% do mês anterior.  

 

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 crédi-

to e do benchmark. 

 

O Fundo fechou o mês de setembro com 56% do 

Patrimônio Líquido alocado em crédito privado 

(contra 61% do mês anterior). Destes, 46% em 

Debêntures e 10% em Letras Financeiras. As 

NTN-Bs representavam 43% do P.L., estando o 

restante no caixa (1% do Patrimônio). 

 

Os setores mais representativos da carteira no 

mês foram Elétrico, com 13,60% do P.L., e Ban-

cos, com 10%. A carteira de crédito conta com 

ativos de 18 emissores de 9 setores distintos. 
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 IV IMA-B 5 Crédito Privado  

  (Benchmark: IMA-B 5)  

 

Com o fechamento dos spreads de crédito, trocamos a 

nossa posição em debêntures TAEE23 (Taesa) por 

NTN-B 2016, que, por ser mais curta que a debênture, 

nos permitiu reduzir o caixa do fundo. Havíamos monta-

do a posição no ativo a um prêmio médio de 140 bps 

acima da NTN-B equivalente a reduzimos com 120 bps, 

em média. 

 

Além disso, zeramos a nossa posição em debêntures 

ECCR22 e aumentamos a alocação em debêntures 

ECPT31. Ambas as debêntures têm risco da empresa 

Ecorodovias e duration muito similar. A ECPT31, no 

entanto, tem menor liquidez que a ECCR22. Apesar 

disso, acreditamos que o diferencial de 50 bps de prê-

mio que ganhamos na operação mais do que compensa 

o maior risco de liquidez. 

 

Além disso, em termos absolutos, consideramos o prê-

mio de compra da ECPT31 de 150 bps acima da NTN-B 

2018 atrativo, considerando o risco de crédito da emis-

sora, que possuí operações concentradas em rodovias 

pedagiadas, obtendo uma forte e previsível geração de 

caixa, além de ter baixa alavancagem e bom acesso ao 

mercado de dívidas.  

 

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.  

 

 

Gestão Renda Fixa 

O Fundo fechou o mês de abril com 51% 

do Patrimônio Líquido alocado em crédito 

privado (contra 53% no mês passado). 

Destes, 32% em Debêntures e 19% em 

Letras Financeiras e CDBs. As NTNBs re-

presentavam 46% do P.L., estando o saldo, 

3%, em caixa (contra 4,50% no mês anteri-

or). 

 

O setor mais representativo da carteira é o 

de Bancos, com 18,80% do P.L. e as maio-

res exposições a um mesmo emissor são 

Itaú e Lojas Renner, com 6,80% e 6,40%, 

respectivamente. 
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Renda Fixa Índices  

 IV Inflação Curta Renda Fixa  

  (Benchmark: IMA-B 5)  

 IV FIC Inflação Curta Renda Fixa  

  (Benchmark: IMA-B 5)  

 IV Inflação Longa Renda Fixa  

  (Benchmark: IMA-B 5+)  

 IV FIC Inflação Longa Renda Fixa  

  (Benchmark: IMA-B 5+)  

 

Nesse mês, os movimentos da curva de juros 
real brasileira podem ser explicados por dois 
eventos principais. O primeiro foi a preocupação 
com a antecipação do aumento de juros pelo 
FED e o segundo foram as pesquisas eleitorais, 
mostrando que a candidata Marina Silva estava 
perdendo força.  

 

No que tange a parte curta da curva, podemos 
focar no cenário externo. O receio com o aumen-
to de juros americanos antes do previsto, acabou 
fortalecendo o dólar frente às moedas emergen-
tes. Dessa forma, o real desvalorizado poderia 
impactar a inflação e conseqüentemente obrigar 
o BCB a aumentar os juros. Além disso, os pre-
ços administrados também incomodam, pois se 
forem corrigidos afetarão de forma relevante o 
IPCA. Assim, as inflações implícitas aumentaram 
nesse mês. Por exemplo, a inflação implícita da 
NTN-B 2016 aumentou 49 bps e fechou o mês 
em 6,73%. 

 

Já a parte longa da curva foi principalmente afe-
tada pelas pesquisas eleitorais. A tendência de 
queda de Marina Silva nas pesquisas, insinuando 
que Dilma ganharia as eleições preocupou o 
mercado. Dessa forma, a curva de juros real au-
mentou inclinação e as NTN-Bs longas abriram 
de maneira relevante. Podemos citar como 
exemplo a inclinação NTN-B 22 x NTN-B 50 que 
subiu 24 bps, com a NTN-B 2050 abrindo 69 bps, 
atingindo 6,17% no final do mês. 

 

 

 

 

Gestão Renda Fixa 

 

O quadro abaixo ilustra o comportamento de al-
gumas NTNBs em Setembro.  

 

 

Os fundos de inflação curta no final do mês de 
setembro estavam com uma duration de 2.24 
anos e yield médio de 5.55% Já os fundos de 
inflação longa, fecharam o mês com uma dura-
tion de  10.65 anos e yield médio de 6.11%. 
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Dividendos  

 IV Dividendos FIA  

 IV FIC Dividendos FIA  

 

Os principais índices de mercado apresentaram forte 
recuo em setembro. O IBX-100 caiu 11,25% e o fundo 
Icatu Vanguarda Dividendos FIA caiu 9,31%. No ano de 
2014, nosso fundo acumula alta de 4,48% contra alta de 
4,66% do IBX-100. 

 

As principais contribuições positivas em agosto vieram 
dos investimentos em Vivo e Klabin. Pelo lado negativo, 
os destaques foram Taesa, Ambev, Cosan, Vale, BM&F 
Bovespa e Itaúsa. Veja a seguir a atribuição de desem-
penho para o fundo no mês passado de cada um dos 
papeis citados: 

 

 

No cenário externo, o destaque foi China. Os principais 
dados de atividade de agosto vieram abaixo do espera-
do e continuaram a mostrar arrefecimento do cresci-
mento na margem. Embora o mercado acredite que o 
avanço de 7,5% do PIB deverá ser alcançado em 2014, 
os dados sugerem que os estímulos do governo via cré-
dito contribuem cada vez menos para o crescimento e 
intensificam os desequilíbrios no país, o que aumenta o 
desafio dos policy makers em manter o atual nível de 
crescimento para os próximos anos. Nas últimas sema-
nas esse sentimento vem contribuindo negativamente 
para a queda dos preços das commodities, principal-
mente, as mais relacionadas à atividade do setor imobi-
liário, como o minério de ferro. 

 

No cenário doméstico, o destaque foi o Relatório Tri-
mestral de Inflação do Banco Central (BCB). A autorida-
de monetária manteve em linhas gerais o seu discurso: 
dado o atual patamar da taxa Selic, a inflação tenderá a 
convergir para a meta nos trimestres finais do horizonte 

relevante de projeção (3T16) . Dentre as 
revisões de suas projeções a principal ocor-
reu no PIB: o crescimento projetado para o 
ano de 2014 foi reduzido de 1,6% para 
0,7%, acompanhando na mesma direção, 
ainda que em menor magnitude, as revi-
sões do mercado. 

 

Embora tal mudança sinalize para um ce-
nário prospectivo ainda fraco e incerto, con-
tinuamos vislumbrando um declínio dos 
prêmios de risco no Brasil ao longo dos 
próximos anos, resultando em taxas de ju-
ros mais baixas e em um custo de capital 
menor para as empresas. 

 

No mês passado resolvemos montar uma 
estrutura de opções de Petrobras de forma 
a proteger o fundo no caso de uma eventu-
al alta do papel. Fizemos isso porque te-
mos dois cenários distintos para a empresa 
e não sabemos qual dos dois cenários pre-
valecerá em 2015. No primeiro cenário, 
vislumbramos a continuidade do que acon-
teceu nos últimos anos, com pouca clareza 
na política de repasse de preços, elevado 
Capex e, por conseguinte, fluxo de caixa 
negativo por mais vários anos. No segundo 
cenário, vislumbramos uma empresa mais 
eficiente tanto na política de alinhamento 
com os preços internacionais quanto com 
relação à execução de Capex, o que pode-
ria tornar a Petrobras uma empresa gera-
dora de caixa positivo em um futuro próxi-
mo. Adicione-se a isso o crescimento de 
produção previsto para os próximos anos, 
que potencializaria tal geração de caixa. 

 

O investimento na compra de uma estrutura 
de opções (um seguro) em vez de simples-
mente comprar o papel se deve ao fato de 
não termos confiança suficiente para proje-
tar os fluxos de caixa da empresa neste 
momento. Não está clara qual será a estra-
tégia adotada pela empresa nos próximos 
anos, o que torna o seu fluxo de caixa bas-
tante imprevisível. 

 

Gestão Renda Variável 
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Em setembro não houve alterações relevantes em nos-
sa carteira. As principais delas ocorreram no setor elé-
trico, com a retirada de Cemig e o retorno de Taesa. 

 

Gestão Renda Variável 
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Valor 

 IV Top Ações  

 

 

Os principais índices de mercado apresentaram 
forte recuo em setembro. O IBX-100 caiu 
11,25%, o Ibovespa caiu 11,70% e o fundo Icatu 
Vanguarda Top Ações FIA caiu 11,30%. No ano 
de 2014, nosso fundo acumula alta de 1,99% 
contra alta de 4,66% do IBX-100 e de 5,06% do 
Ibovespa. 

 

O principal destaque positivo no mês de setem-
bro foi nossa posição comprada em Klabin 
(KLBN11). As ações da empresa apresentaram 
alta impulsionada pela elevação de taxa de cam-
bio BRL / USD.  

 

Do lado negativo, Petrobras (PETR3), Itausa 
(ITSA4) e Cosan (CSAN3) concentraram nossas 
perdas em função do tamanho de nossas posi-
ções e da forte queda observada nas cotações 
dessas empresas, em linha com a desvaloriza-
ção do Índice IBX. Segue abaixo fotografia da 

IBX Ativo  

 IV IBX FIA  

              (Benchmark: IBX)  

 

Os principais índices de mercado apresentaram 
forte recuo em setembro. O IBX-100 caiu 11,25% 
e o fundo Icatu Vanguarda IBX FIA caiu 11,51%. 
No ano de 2014, nosso fundo acumula alta de 
5,97% contra alta de 4,66% do IBX-100. 

 

O principal destaque positivo no mês de setem-
bro foi nossa posição comprada em Klabin 
(KLBN11). As ações da empresa apresentaram 
alta impulsionada pela elevação de taxa de cam-
bio BRL / USD. Além disso, nossa posição em 
caixa também contribuiu de forma positiva para a 
rentabilidade do fundo.  

 

Do lado negativo, Oi e Santander Brasil (OIBR4 e 
SANB11) – ativos que não possuímos em nossa 
carteira – apresentaram forte valorização em fun-
ção de eventos específicos, não correlacionados 
com os fundamentos de suas operações. Se-
guem abaixo os principais overs e unders do fun-

Gestão Renda Variável 
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Quadro de Rentabilidade 

set/14 Ano 12 M 24 M 36 M

FIC OABPREV-SP -0,84% 7,67% 7,74% 9,67% 25,11%

RENDA FIXA 0,15% 7,68% 7,82% 9,25% 21,49%

CDI 0,64% 4,95% 5,72% 8,43% 14,84%

INFLAÇÃO CURTA 0,00% 0,90% 1,28% 2,01% 4,86%

INFLAÇÃO LONGA -0,49% 1,82% 0,81% -1,19% 1,79%

RENDA VARIÁVEL -1,03% 0,10% 0,08% 0,66% 3,94%

TX ADM + DESPESAS 0,04% -0,11% -0,16% -0,23% -0,32%

Mês Ano 12 M 24 M 36 M

CDI

ICATU VANGUARDA CRÉDITO PRIVADO RF 0,95% 8,35% 10,92% 19,51% 31,26%

ICATU VANGUARDA GOLD FIRF 0,88% 8,03% 10,55% 18,83% 30,32%

INFLAÇÃO CURTA

ICATU VANGUARDA IPC GOLD PLUS RF -0,02% 9,23% 10,96% 16,43% 33,28%

INFLAÇÃO LONGA

ICATU VANGUARDA IPC GOLD RF -5,43% 13,52% 9,62% 1,61% 33,12%

ICATU VANGUARDA PROTEÇÃO REAL -3,74% 7,52% 7,81% 5,70% -

ICATU VANGUARDA CREDITO PRIVADO IPCA FI RF -3,37% 10,84% 10,08% - -

RENDA VARIÁVEL

ICATU VANGUARDA IBX FIA -11,51% 5,97% 6,09% 7,00% 22,05%

ICATU VANGUARDA FIA DIVIDENDOS -9,31% 4,48% 3,79% 9,42% 37,37%

ICATU VANGUARDA TOP AÇÕES -11,30% 1,99% 2,35% - -

Mês Ano 12 M 24 M 36 M

CDI 0,90% 7,83% 10,32% 18,50% 29,69%

IMA-B -3,53% 11,99% 10,38% 7,17% 32,67%

IBOVESPA -11,70% 5,06% 3,40% -8,55% 3,42%

IBX -11,25% 4,66% 4,72% 6,30% 23,64%

Atribuição de Performance

Evolução da Alocação por Estratégia

Rentabilidades dos Fundos

Evolução de Patrimônio (R$/1.000.000)

Rentabilidades Indicadores
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Quadro de Rentabilidade 

jan-10 fev-10 mar-10 abr-10 mai-10 jun-10 jul-10 ago-10 set-10 out-10 nov-10 dez-10 2010

Rentabilidade 1,26% 0,00% 0,14% 0,11% 2,15% 0,33% 1,66% 1,00% 0,24% 1,27% 8,47%

Cota 1,0128740 1,0128879 1,0143383 1,0154523 1,0372373 1,0407000 1,0579681 1,0685764 1,0711704 1,0847311

31/12/2010 jan-11 fev-11 mar-11 abr-11 mai-11 jun-11 jul-11 ago-11 set-11 out-11 nov-11 dez-11 2011

Rentabilidade 0,12% 1,00% 1,36% 0,26% 0,60% 0,57% 0,20% 1,32% 0,31% 1,89% 0,98% 1,01% 10,03%

Cota 1,0860355 1,0969188 1,1118092 1,1147095 1,1213809 1,1277536 1,1299927 1,1449332 42,0000000 1,1701382 1,1815656 1,1935273

30/12/2011 jan-12 fev-12 mar-12 abr-12 mai-12 jun-12 jul-12 ago-12 set-12 out-12 nov-12 dez-12 2012

Rentabilidade 1,75% 1,58% 1,14% 1,04% -0,28% 0,27% 2,05% 0,87% 0,98% 1,94% 0,89% 1,91% 15,05%

Cota 1,2143661 1,2336008 1,2476146 1,2606412 1,2571655 1,2605607 1,2863828 1,2975105 1,3101637 1,3355771 1,3474329 1,3731313

31/12/2012 jan-13 fev-13 mar-13 abr-13 mai-13 jun-13 jul-13 ago-13 set-13 out-13 nov-13 dez-13 2013

Rentabilidade 0,53% -0,41% -0,70% 1,12% -2,01% -2,48% 1,09% -1,08% 1,10% 1,29% -1,73% 0,53% -2,81%

Cota 1,3803784 1,3746897 1,3651091 1,3804199 1,3526287 1,3191325 1,3335053 1,3191122 1,3336562 1,3509051 1,3274927 1,3345493

31/12/2013 jan-14 fev-14 mar-14 abr-14 mai-14 jun-14 jul-14 ago-14 set-14 out-14 nov-14 dez-14 2014

Rentabilidade -2,05% 1,97% 1,19% 1,32% 1,49% 0,95% 1,22% 2,25% -0,84% 8,58%

Cota 1,3071963 1,3329960 1,3487969 1,3666438 1,3869488 1,4001662 1,4172581 1,4491132 1,4369097

12 Meses 24 Meses 36 Meses Desde Início

4,09% 13,98% 28,90% 43,69%

Janelas de Rentabilidade
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Obrigado, 

 Icatu Vanguarda 


