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Novembro/14 Icatu Vanguarda FIC OABPrev SP 

O mês de novembro no Brasil foi marcado pela decisão da nova equipe econômica, decisão ampla-

mente aguardada pelo mercado. Conforme rumores passados, a equipe foi confirmada com a manu-

tenção de Alexandre Tombini como presidente do Banco Central, Joaquim Levy como Ministro da 

Fazenda e Nelson Barbosa no Planejamento. A decisão agradou o mercado, o que fez com que os 

juros longos brasileiros e as NTN Bs tivessem uma performance positiva ao longo do mês. 

 

Em termos de alocação, ainda em função de um cenário com muitas incertezas locais e internacio-

nais, preferimos não realizar nenhuma mudança significativa no fundo. O mesmo ainda se encontra 

com 75% do fundo alocado na classe CDI. 

Em outubro, o fundo exclusivo da OABPREV SP teve uma rentabilidade de 1,01% contra um CDI de 

0,84% e a poupança com 0,60%. Em 2014, o fundo encontra-se com 9,85%, contra 9,76% do CDI e 

6,49% da poupança.  

 

Abaixo, encontra-se o texto macroeconômico mais completo, assim como comentários específicos de 

renda fixa e renda variável. 
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Cenário Macroeconômico 

 

Em novembro, os maiores destaques no cenário local foram o anúncio da nova equipe econômica do 

segundo mandato do Governo Dilma e o debate acerca de uma possível aceleração no ritmo de ajuste 
da taxa básica de juros (SELIC). Com relação ao cenário externo, os principais determinantes para os 
preços dos ativos financeiros foram: (1) a queda do preço do petróleo, (2) a divergência em termos de 
crescimento e trajetória de política monetária nas principais economias desenvolvidas e (3) a contínua 
moderação do crescimento chinês.  

 

No ambiente doméstico, tivemos ao final do mês, e depois de muita especulação, a confirmação de: 
Joaquim Levy para o Ministério da Fazenda, Nelson Barbosa para o Planejamento e a manutenção de 
Alexandre Tombini no Banco Central. 

  

O anúncio foi bem recebido pelo mercado, não só pelo perfil mais ortodoxo de Joaquim Levy como 
também pelo seu bom histórico de execução fiscal no período em que atuou como secretário da Fa-
zenda no Governo Lula. 

  

Em coletiva à imprensa, Levy destacou a importância de se estabelecer metas de superávit primário 
que fossem compatíveis com uma estabilização, ou declínio da relação dívida da bruta do governo em 
percentual do PIB. Sendo assim, disse que irá perseguir uma meta de primário de 1,2% do PIB em 
2015 e de pelo menos 2% do PIB para 2016 e 2017. A dúvida que permanece é se o novo ministro da 
fazenda conseguirá implementar os ajustes necessários (por conta dos entraves políticos) e assim re-
verter a falta de confiança do mercado nos indicadores fiscais. 

 

 

Em termos de atividade, a economia brasileira apresentou crescimento de 0,1% no terceiro trimestre 
na comparação com o período imediatamente anterior, depois de dois trimestre consecutivos em con-
tração. Apesar da recuperação, a nossa perspectiva é de uma retomada moderada da atividade, tendo 
em vista: os baixos níveis de confiança, os elevados estoques, o ajuste fiscal esperado para o próximo 
ano e, por fim, o efeito contracionista da política monetária em curso. Para 2014 projetamos PIB de 
0,3% e para 2015 de 0,6%. 

 

No que diz respeito à política monetária, a deterioração dos determinantes da inflação (principalmente 
câmbio e expectativas de inflação) e a sinalização do Carlos Hamilton, diretor de política monetária do 
Banco Central do Brasil (BCB), que “se adequado, o BCB irá recalibrar a politica monetária”, intensifi-
caram as apostas para uma aceleração no ritmo de ajuste da taxa básica de juros, de 25 p.b para 50 
p.b na reunião de dezembro. Essa aceleração está contemplada no nosso cenário, que prevê mais 
dois novos ajustes no próximo ano, levando a meta da taxa SELIC para 12,5% a.a. em 2015. 

 

No cenário internacional, a forte queda do preço do petróleo observada nos últimos meses, em particu-
lar de 17,7% em novembro, tem revelado não só uma modesta demanda global como também um ex-
cesso de oferta desse bem. A manutenção do preço do petróleo nos níveis atuais tende a ter implica-
ções importantes no cenário global de inflação, crescimento e política monetária.  

 

No caso da inflação global, a perspectiva é de que nos próximos meses tenhamos leituras ainda mais 
brandas de preços ao consumidor. Esse impacto baixista nos índices de preços colocariam os países 
que vem operando com inflação muito baixa em situação bastante delicada, como é o caso da Europa, 
cuja inflação corrente é de 0,3% A/A.  
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Nesta conjuntura, vimos ao longo do mês aumentar a probabilidade de adoção de um programa mais 
abrangente de compra de ativos pelo Banco Central Europeu (BCE), que englobaria inclusive a compra 
de títulos soberanos. A perspectiva é que essa medida seja adotada no primeiro trimestre de 2015, 
depois de avaliados os impactos na economia das medidas até então adotadas pelo BCE (Ex: compra 
de títulos privados - ABS e Covered Bonds – e operações de liquidez de longo prazo a taxas fixas – 
TLTRO). 

 

Ainda no campo da inflação global, cabe destacar a intensificação da queda ao longo do mês das infla-
ções implícitas nos títulos públicos dos principais países desenvolvidos, causada pela decepção de 
curto prazo com o crescimento global (destaque para China e Japão). Para a economia americana, 
esse forte movimento nas inflações implícitas aumentam as incertezas com relação ao timing para o 
início do processo de normalização da taxa de juros no próximo ano. 

 

Apesar do efeito baixista na inflação, a queda do preço do petróleo tende a ter efeito positivo no cresci-
mento de algumas economias, exceto aquelas em que o crescimento do PIB é altamente dependente 
da exportação de petróleo, como é caso da Rússia e da Venezuela. Para a economia americana, por 
exemplo, o efeito líquido tende a ser positivo, via maior poder de compra das famílias frente ao aumen-
to da renda disponível. 

 

Renda Fixa 

A parte longa da curva de juros brasileira no decorrer do mês respondeu principalmente às especula-
ções acerca do anúncio da nova equipe econômica. O contrato futuro de DI com vencimento em janei-
ro de 2021, que no início do mês era precificado a 11,98% a.a., chegou a valer 12,80% a.a. e, com os 
rumores de que a nova equipe seria formada por profissionais que tratariam a política fiscal com maior 
austeridade, o que acabou se confirmando no final do mês, o ativo teve um forte fechamento, encerran-
do novembro em 11,63% a.a.  

 

Por outro lado, a parte curta da curva abriu ao longo do período. A continuidade da desvalorização do 
Real após a última reunião do COPOM e a fala do diretor de Política Econômica do Banco Central, 
Carlos Hamilton, já mencionada anteriormente, levaram os investidores a precificarem uma maior 
chance de o BC elevar a taxa SELIC em 50 bps na próxima reunião, acelerando o passo do ajuste na 
política monetária. 

 

O contrato de DI com vencimento em janeiro de 2016 abriu 24 bps, atingindo uma taxa de 12,46% ao 
final do mês. Já a taxa da NTN-B 2050 encerrou o mês em 5,78%, representando um fechamento de 
20 bps. Por fim, o real teve uma desvalorização de 3,54% frente ao dólar no período.  

 

Renda Variável 

A definição da nova equipe econômica, conforme colocado anteriormente, traz mais clareza quanto ao 
perfil da condução da política econômica nos próximos anos. Apesar da alta qualificação dos nomea-
dos, vale destacar que os desafios continuam elevados. Uma vez que o cenário base continua o mes-
mo, fizemos mudanças marginais em nossos portfólios. Dado o bom desempenho de alguns papéis e 
por não identificarmos novas oportunidades no momento, optamos por não realizar aquisições relevan-
tes nesse período. Acreditamos que isso nos permitirá a frente tirar proveito de novas distorções que 
venham a surgir nos preços de ações cujos fundamentos se alinham a nossa estratégia.  
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nov/14 Ano 12 M 24 M 36 M

FIC OABPREV-SP 1,01% 9,85% 10,22% 9,20% 24,67%

RENDA FIXA 0,87% 9,61% 10,28% 8,72% 21,67%

CDI 0,64% 6,41% 6,72% 9,23% 15,17%

INFLAÇÃO CURTA 0,05% 1,01% 1,24% 1,73% 4,57%

INFLAÇÃO LONGA 0,18% 2,19% 2,32% -2,24% 1,94%

RENDA VARIÁVEL 0,15% 0,37% 0,10% 0,73% 3,34%

TX ADM + DESPESAS -0,02% -0,14% -0,16% -0,25% -0,34%

Mês Ano 12 M 24 M 36 M

CDI

ICATU VANGUARDA CRÉDITO PRIVADO RF 0,88% 10,37% 11,31% 20,35% 31,44%

ICATU VANGUARDA GOLD FIRF 0,84% 9,98% 10,91% 19,61% 30,48%

INFLAÇÃO CURTA

ICATU VANGUARDA IPC GOLD PLUS RF 1,02% 11,35% 12,41% 15,82% 33,53%

INFLAÇÃO LONGA

ICATU VANGUARDA IPC GOLD RF 2,74% 19,85% 20,25% 2,00% 34,98%

ICATU VANGUARDA PROTEÇÃO REAL 1,09% 9,29% 10,33% 4,71% -

ICATU VANGUARDA CREDITO PRIVADO IPCA FI RF 2,08% 15,24% 15,96% - -

RENDA VARIÁVEL

ICATU VANGUARDA IBX FIA 0,21% 7,10% 4,59% 8,98% 17,06%

ICATU VANGUARDA FIA DIVIDENDOS 1,98% 8,39% 6,88% 11,22% 34,42%

ICATU VANGUARDA TOP AÇÕES 0,49% 1,71% -0,15% - -

Mês Ano 12 M 24 M 36 M

CDI 0,84% 9,76% 10,66% 19,31% 29,85%

IMA-B 2,14% 16,77% 17,45% 7,47% 34,30%

IBOVESPA 0,18% 6,25% 5,55% -3,21% -2,31%

IBX 0,31% 5,98% 3,93% 9,17% 18,67%

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

se
t-

1
4

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

33,4% 37,3%
64,5% 62,8% 61,6% 61,1% 66,0% 66,3% 65,0% 74,4% 73,9% 74,2%

22,1% 19,6%

10,8% 10,7% 10,5% 10,4% 7,3% 7,2% 7,1%
5,2% 5,1% 5,0%30,5% 29,1%

14,8% 17,5% 17,5% 17,9% 16,5% 16,3% 16,5% 10,8% 10,7% 10,6%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

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

BOLSA CDI INFLAÇÃO CURTA INFLAÇÃO LONGA



 

5 

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% 1,01% 9,85%

Cota 1,3071963 1,3329960 1,3487969 1,3666438 1,3869488 1,4001662 1,4172581 1,4491132 1,4369097 1,4513240 1,4659717

12 Meses 24 Meses 36 Meses Desde Início

6,20% 16,29% 31,51% 46,60%

Janelas de Rentabilidade


