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Outubro/14 Icatu Vanguarda FIC OABPrev SP 
 
Não diferente de boa parte de 2014, tivemos mais um mês de intensos acontecimentos macro econô-
micos locais e internacionais que trouxeram bastante volatilidade durante o período. 
 
Para Brasil, tivemos destaque para reeleição da Presidente Dilma Rousseff  e em seguida a volta do 
aperto monetário surpreendendo todo o mercado logo na primeira reunião do COPOM após a deci-
são do segundo turno das eleições para presidente.  
 
Nos mercados internacionais, destacamos o encerramento do programa de compra de ativos do ban-
co central americano assim como a continua queda dos preços de commodities no mercado interna-
cional. Com exceção dos Estados Unidos, observamos na Europa uma intensa preocupação com a 
recuperação da atividade econômica (que se encontra em patamares extremamente baixos) além de 
uma preocupação global com os atuais níveis de inflação que também se encontram em patamares 
que merecem atuação. 
 
Em função dos acontecimentos acima, preferimos manter ao longo do mês uma posição mais conser-
vadora no fundo, priorizando os investimentos na parcela CDI. Vale lembrar que em um ambiente de 
alta de juros, os investimentos atrelados CDI, além de reduzirem a volatilidade do fundo, trazer retor-
nos expressivos (lembrando que atualmente a taxa SELIC se encontra em 11,25% a.a. com perspec-
tivas de elevação visto que estamos em um ciclo de alta de juros). Atualmente o fundo encontra-se 
com mais de 75% do patrimônio atrelado a CDI, cerca de 15% em inflação e cerca de 10% em bolsa. 
 
Em outubro, o fundo exclusivo da OABPREV SP teve uma rentabilidade de 1,00% contra um CDI de 
0,94% e a poupança com 0,60%. Em 2014, o fundo encontra-se com 8,75%, contra 8,85% do CDI e 
5,85% da poupança.  
 
Abaixo, encontra-se o texto macroeconômico mais completo, assim como comentários específicos de 
renda fixa e renda variável. 

Outubro 2014 
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Os ativos brasileiros tiveram forte volatilidade em outubro, refletindo a instabilidade das pesquisas de 

intenção de votos e os resultados eleitorais de primeiro e segundo turnos para presidente, além da sur-
preendente elevação da taxa Selic no final do mês. No cenário internacional, houve continuidade da 
queda dos preços do petróleo e da queda da inflação implícita de longo prazo, permitindo que as taxas 
de juros globais permaneçam em patamares baixos por mais tempo. O cenário de inflação global mais 
contida tem colocado viés de expansão monetária na Europa e no Japão, enquanto contrapõe o caso 
de antecipação da alta de juros nos EUA, criado pela rápida melhora no mercado de trabalho america-
no. 

 

A despeito da revisão para baixo no crescimento global, em especial na Europa, feita em outubro pelo 
FMI, a economia americana permanece mostrando relativa robustez em termos de crescimento econô-
mico, com o PIB do terceiro trimestre crescendo 3,5% em termos anualizados e após ajuste sazonal. A 
taxa de desemprego, por sua vez, continuou caindo e atingiu 5,9%, em setembro, acompanhada tam-
bém por sinais mais positivos de medidas mais amplas de ociosidade da mão-de-obra. No entanto, 
esses sinais de melhora no mercado de trabalho não se traduziram em pressões salariais adicionais, 
com os ganhos da hora de trabalho desacelerando para 2% ano/ano, de 2,1% anteriormente, o que 
tem levado economistas a discutir qual é a melhor medida de ociosidade no mercado de trabalho.  

 

Em relação à inflação, a recente queda dos preços das commodities, em particular o petróleo (queda 
de quase 11% em outubro), a rápida apreciação do dólar e a ausência de pressões salariais tiveram 
influência na queda da inflação implícita nos títulos de longo prazo nos EUA, embora não corroborada 
pelas expectativas contidas nas pesquisas de confiança ao consumidor. De qualquer maneira, esse 
cenário mais baixista de inflação nos EUA (e também global) trouxe um ingrediente a mais no processo 
de normalização da política monetária, cuja primeira alta de juros é esperada para meados de 2015. 
Se, por um lado, a redução mais rápida na folga do mercado de trabalho levaria a uma antecipação do 
ciclo de alta de juros, por outro lado, o cenário de inflação mais contida conduziria a uma postergação.  

No final do mês, o FED encerrou o seu programa de compras de títulos públicos e papéis imobiliários, 
sem maiores surpresas. No entanto, o mercado se frustrou com a maior ênfase dada pelo FOMC à 
redução da folga no mercado de trabalho vis-à-vis à queda das expectativas de inflação de longo pra-
zo. Consequentemente, houve abertura das taxas futuras de juros pós-reunião do FOMC, embora a 
taxa futura de 10 anos permaneça em patamar relativamente contido (2,34% no final de outubro). 

 

Com relação à Europa, as frustrações com o nível contido de inflação corrente (0,3%a/a), a queda nas 
expectativas de inflação de longo prazo e com a retomada do crescimento têm mantido o viés expansi-
onista no âmbito da política monetária pelo Banco Central Europeu, ainda que relativamente longe de 
um QE de títulos soberanos. Consequentemente, as taxas futuras de juros de longo prazo na Europa 
têm declinado para patamares baixíssimos, exercendo influência baixista sobre as taxas americanas. 

 

As pesquisas de intenção de votos e as eleições presidenciais de primeiro e segundo turnos no Brasil 
trouxeram maior volatilidade no mercado financeiro local. No começo do mês, houve inversão de qual 
candidato iria para o segundo com a presidente Dilma Rousseff (de Marina Silva para Aécio Neves). O 
resultado da eleição presidencial de primeiro turno trouxe uma surpreendente votação para Aécio Ne-
ves. Além disso, houve oscilação no favoritismo para presidente nas pesquisas de intenção de voto 
para o segundo turno, trazendo volatilidade nos preços dos ativos. Com a vitória da Dilma, no final de 
outubro, ficou menos provável um cenário de ajustes mais abruptos da economia brasileira, o qual po-
deria levar a um ambiente mais construtivo para os ativos brasileiros. De fato, a presidente reeleita tem 
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discursado a favor de um maior gradualismo dos ajustes macroeconômicos. Além disso, a presidente 
reeleita tem incrementado a ansiedade dos agentes do mercado financeiro, postergando a nomeação 
dos membros da equipe econômica, em especial do Ministério da Fazenda.  

 

Por fim, no final do mês, o Banco Central brasileiro surpreendeu o mercado ao elevar a taxa Selic de 
11% para 11,25%, justificando que a intensificação dos ajustes nos preços relativos (leia-se taxa de 
câmbio) tornou o balanço de riscos para inflação menos favorável. Ao antecipar o ciclo de alta de juros, 
o Banco Central estaria procurando, a um menor custo, trazer a inflação para um cenário mais benigno 
em 2015 e 2016.  

 

Renda Fixa 

Diante deste cenário, os ativos de risco brasileiros operaram com bastante volatilidade, seguindo a di-
nâmica eleitoral. A NTN-B 2050 foi negociada em um range de 5,54% até 6,26% e o contrato futuro de 
DI com vencimento em janeiro de 2021 operou entre 11,17% e 12,38%. 

 

O Comitê de Politica Monetária (COPOM) no final do mês surpreendeu o mercado, que precificava um 
início de ciclo de aumento de juros apenas em dezembro. Com a antecipação do ajuste, a parte curta 
da curva teve uma forte abertura e as inclinações caíram.   

 

O contrato de DI com vencimento em janeiro de 2016 abriu 27 bps, atingindo uma taxa de 12,22% ao 
final do mês. Já a taxa da NTN-B 2050 encerrou o mês em 5,98%, representando um fechamento de 
20 bps. Por fim, o real teve uma valorização de 0.90% frente ao dólar no período.  

 

 

 

Renda Variável 

Após a reeleição da presidente Dilma Rousseff, independente da condução da política econômica, nos-
sa percepção ainda vislumbra um cenário desafiador e incerto. Desta forma, mantemos uma postura 
defensiva, optando por investimentos em ativos que conheçamos a fundo e que apresentem distorções 
relevantes entre seu preço e valor justo. 
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Quadro de Rentabilidade 

out/14 Ano 12 M 24 M 36 M

FIC OABPREV-SP 1,00% 8,75% 7,43% 8,67% 24,03%

RENDA FIXA 0,91% 8,66% 7,99% 8,06% 21,51%

CDI 0,71% 5,71% 6,16% 8,76% 14,95%

INFLAÇÃO CURTA 0,05% 0,95% 1,22% 1,77% 4,74%

INFLAÇÃO LONGA 0,15% 1,99% 0,61% -2,47% 1,82%

RENDA VARIÁVEL 0,11% 0,21% -0,40% 0,84% 2,85%

TX ADM + DESPESAS -0,01% -0,12% -0,15% -0,24% -0,33%

Mês Ano 12 M 24 M 36 M

CDI

ICATU VANGUARDA CRÉDITO PRIVADO RF 0,99% 9,41% 11,09% 19,91% 31,33%

ICATU VANGUARDA GOLD FIRF 0,95% 9,06% 10,70% 19,20% 30,42%

INFLAÇÃO CURTA

ICATU VANGUARDA IPC GOLD PLUS RF 0,91% 10,22% 11,49% 15,41% 33,62%

INFLAÇÃO LONGA

ICATU VANGUARDA IPC GOLD RF 2,76% 16,66% 11,29% -0,87% 33,66%

ICATU VANGUARDA PROTEÇÃO REAL 0,54% 8,10% 8,22% 3,75% -

ICATU VANGUARDA CREDITO PRIVADO IPCA FI RF 1,86% 12,90% 11,24% - -

RENDA VARIÁVEL

ICATU VANGUARDA IBX FIA 0,86% 6,88% 1,75% 8,75% 11,74%

ICATU VANGUARDA FIA DIVIDENDOS 1,73% 6,29% 2,44% 11,97% 30,58%

ICATU VANGUARDA TOP AÇÕES -0,77% 1,21% -2,26% - -

Mês Ano 12 M 24 M 36 M

CDI 0,94% 8,85% 10,48% 18,90% 29,77%

IMA-B 2,08% 14,32% 11,66% 5,40% 33,36%

IBOVESPA 0,95% 6,06% 0,69% -4,28% -6,36%

IBX 0,95% 5,65% 0,33% 8,47% 14,68%

Atribuição de Performance

Evolução da Alocação por Estratégia

Rentabilidades dos Fundos

Evolução de Patrimônio (R$/1.000.000)

Rentabilidades Indicadores

40

90

140

190

240

290

340

390

d
e
z-

1
0

m
a
r-

1
1

ju
n
-1

1

se
t-

1
1

d
e
z-

1
1

m
a
r-

1
2

ju
n
-1

2

se
t-

1
2

d
e
z-

1
2

m
a
r-

1
3

ju
n
-1

3

se
t-

1
3

d
e
z-

1
3

m
a
r-

1
4

ju
n
-1

4

15,0% 15,2% 14,3% 9,8% 10,2% 10,1% 9,8% 10,0% 10,0% 10,4% 9,4% 10,0%

33,1% 33,4% 37,3%
64,5% 62,8% 61,6% 61,1% 66,0% 66,3% 65,0% 74,4% 73,9%

23,4% 22,1% 19,6%

10,8% 10,7% 10,5% 10,4% 7,3% 7,2% 7,1%
5,2% 5,1%29,8% 30,5% 29,1%

14,8% 17,5% 17,5% 17,9% 16,5% 16,3% 16,5% 10,8% 10,7%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

nov-13 dez-13 jan-14 fev-14 mar-14 abr-14 mai-14 jun-14 jul-14 ago-14 set-14 out-14

BOLSA CDI INFLAÇÃO CURTA INFLAÇÃO LONGA



 

5 

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% 1,00% 8,75%

Cota 1,3071963 1,3329960 1,3487969 1,3666438 1,3869488 1,4001662 1,4172581 1,4491132 1,4369097 1,4513240

12 Meses 24 Meses 36 Meses Desde Início

5,14% 15,13% 30,20% 45,13%

Janelas de Rentabilidade
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Obrigado, 

 Icatu Vanguarda 


