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Prezado Cliente, 

 

Estar alinhado com as necessidades de nossos clientes sempre 

foi um dos lemas da casa. Acreditamos que a gestão ideal para 

qualquer tipo de investimento é fortemente vinculada à comuni-

cação entre o gestor e o cliente, adequando a estratégia ao obje-

tivo. Foi com esse approach, como sempre fizemos, que em um 

ano difícil como este que passou, acreditamos ter conseguido 

fomentar relações de maior confiança com nossos investidores. 

 

O patrimônio sob gestão da Icatu Vanguarda vem aumentando 

considerável e consistentemente. Este ano chegamos a R$10 bi, 

um marco importante em uma estrada ainda longa de formação 

de confiança, relacionamento e gestão alinhada de recursos. 

 

2015 promete também ser um ano desafiador, de cenários 

econômicos e políticos incertos. Enxergamos esse futuro próxi-

mo como uma oportunidade de demonstrar mais uma vez que a 

formação de parcerias verdadeiras faz parte da genética da Icatu 

Vanguarda, e que cenários de incerteza podem nos levar a uma 

aproximação gestor / cliente ainda maior, gerada a partir do ali-

nhamento de necessidades e objetivos.  

 

Atenciosamente, 

Marcio Moreira Lima Simas 
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EUA: Nosso cenário-base contempla elevação de 

juros em 2015  

Em 2015, esperamos que a economia americana cres-
ça entre 2,5% e 3%. Projetamos que a recente queda 
dos preços internacionais do petróleo tenderá a favore-
cer a expansão do PIB e que terá impactos transitórios 
sobre a taxa de inflação americana. Dessa maneira, 
esperamos que o Banco Central americano inicie o pro-
cesso de ajuste na taxa de juros em junho ou no tercei-
ro trimestre do ano. A nosso ver, o cenário de posterga-
ção da primeira alta de juros para 2016 depende de 
uma perda relevante de confiança na trajetória de con-
vergência da inflação para o objetivo de longo prazo do 
Fed, de 2%. Para que isso ocorra seria necessário que 
a economia europeia ou outras regiões relevantes do 
mundo fragilizassem ainda mais, contaminando a eco-
nomia americana e frustrando a recuperação do merca-
do de trabalho nos EUA ou ainda um expressivo desa-
pontamento com crescimento americano por algum mo-
tivo doméstico. O nosso cenário base contempla gradu-
alismo e cautela na estratégia de elevação de juros, 
mas reconhecemos que há riscos do processo não ser 
orquestrado, impactando os preços de ativos internacio-
nais. 

 

 

China: Transição do modelo de crescimento sugere 
manutenção da desaceleração observada recente-

mente. 

  

Compatível com os planos do Governo de obter um 
crescimento de médio prazo mais sustentável, a China 
dará prosseguimento à agenda de reformas estruturais 
em 2015. Todavia, acreditamos que esse processo será 
executado de forma progressiva, com o Governo atuan-
do através de ajustes finos para evitar uma desacelera-
ção brusca da atividade. Nossa expectativa para este 
ano é de crescimento próximo de 7%, desacelerando-se 
em relação ao esperado pelo consenso para 2014, de 
7,4%. Como riscos, destacamos os relacionados ao 
sistema financeiro e ao mercado imobiliário local.  

 

 

 

 

 

Zona do Euro: Baixa inflação e perspec-

tiva de novos estímulos 

  

Para 2015 esperamos que a Zona do Euro 
siga em ritmo lento, mas em contínua traje-
tória de recuperação econômica. Sendo 
assim, esperamos crescimento de 1,1% do 
PIB para este ano, levemente superior ao 
baixo crescimento esperado para o ano 
passado, de 0,8%. Esse baixo crescimento 
é reflexo do atrasado processo de ajuste do 
balanço das empresas, da elevada taxa de 
desemprego, dos riscos geopolíticos 
(Rússia, importante parceiro comercial) e 
das incertezas políticas na região. Cabe 
destacar que em 2015 teremos eleições 
parlamentares e gerais em alguns países 
periféricos, como: Grécia, Espanha e Portu-
gal. Apesar de não ser o nosso cenário ba-
se, um resultado adverso dessas eleições 
tem o potencial de reverter ou atrasar os 
ajustes estruturais implementados pelas 
economias periféricas. 

 

Ainda sim, destacamos alguns vetores po-
sitivos para o crescimento este ano. A co-
meçar pela desvalorização do câmbio no 
ano passado (12% em relação ao dólar), o 
fechamento das taxas longas de juros, o 
efeito favorável da queda do preço do pe-
tróleo no PIB (Zona do Euro é importadora 
líquida de petróleo) e, por fim, a redução do 
impulso fiscal contracionista, tendo em vista 
que em alguns países boa parte do ajuste 
fiscal já foi realizado.  

 

Com relação à inflação, a principal fonte de 
preocupação no momento é o risco cres-
cente de termos uma taxa de inflação bem 
próxima de zero esse ano, ou até mesmo 
negativa, caso tenhamos uma intensifica-
ção adicional e duradoura na queda do pre-
ço do petróleo. Como consequência, espe-
ramos medidas adicionais de natureza mo-
netária para este ano, inclusive que o Ban-
co Central anuncie um programa de com-
pra de títulos soberanos, algo até alguns 
anos atrás inimaginável dado o perfil con-
servador do Banco Central Europeu (BCE).  
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Levando em consideração o nosso cenário-base 
de normalização da politica monetária nos EUA e 
o viés de expansão monetária na Europa (que 
também existe em outras localidades no mundo, 
como no Japão, por exemplo), esperamos que 
haja nova elevação no diferencial de juros entre 
ambas as regiões, sugerindo mais um ano de 
fortalecimento do Dólar vis-à-vis o Euro.  

 

Como potencial fonte de surpresa para o nosso 
cenário base, destacamos uma possível intensifi-
cação do movimento de abertura dos spreads de 
crédito corporativo no mundo, a qual traria sérias 
consequências para o crescimento global, em 
um ambiente de inflação bastante baixa no mun-
do.  

 

 

O que esperamos para economia brasileira 

em 2015? 

 

Com relação a 2015, trabalhamos com um cená-
rio de ajustes na economia brasileira, tanto no 
lado monetário, quanto no fiscal e parafiscal. Es-
peramos uma significativa melhora no gerencia-
mento da política econômica, pelo menos na pri-
meira metade do segundo mandato da Dilma, 
especialmente com a nomeação da nova equipe 
econômica. Prevemos que o crescimento da 
economia brasileira seja ligeiramente negativo (-
0,2%), com queda de investimentos e desacele-
ração do consumo. Mesmo com hiato do produto 
em campo desinflacionário, o relevante ajuste 
nos preços relativos (em administrados e câm-
bio) deve manter a taxa de inflação pressionada 
em 2015, inclusive superando o teto da meta no 
ano. Dessa maneira, esperamos que o BC conti-
nue elevando a taxa Selic, atingindo 13%p.a. em 
abril. A magnitude do ciclo de juros e a retomada 
da trajetória de melhora na dinâmica do endivi-
damento público dependem do sucesso do go-
verno federal em executar o programa de ajuste 
fiscal. Nesse sentido, há riscos como: o Con-
gresso Nacional dificultar a vida do poder Execu-
tivo (por exemplo, não aprovar medidas que me-
lhorem o resultado fiscal) e/ou o crescimento do 
PIB frustrar as receitas projetadas pelo governo. 

 

Esperamos que a taxa de crescimento do PIB 

seja negativa em 2015 

 

A nossa expectativa de crescimento do PIB ligei-
ramente negativo em 2015, leva em considera-
ção a continuidade do ciclo de redução de esto-
ques, os níveis de confiança dos empresários e 
consumidores relativamente deprimidos (embora 
com alguma recuperação ao longo do ano), as 
contrações no âmbito fiscal e quasi-fiscal e os 
efeitos defasados da política monetária. Por outro 
lado, esperamos que a contribuição do setor ex-
terno atenue os fatores contracionistas anterior-
mente mencionados, pois tanto a depreciação do 
câmbio quanto o pior desempenho da economia 
brasileira versus o crescimento global devem fa-
zer com que as nossas exportações cresçam 
mais rápido que as importações. Os riscos baixis-
tas para o nosso cenário de crescimento são: (1) 
racionamento de água e de energia, (2) uma pa-
rada súbita no mercado de crédito para empre-
sas, por conta dos desdobramentos da 
“Operação Lava-Jato” e/ou de uma intensificação 
da abertura dos spreads globais de crédito corpo-
rativo, (3) nenhuma retomada ou deterioração 
nos níveis de confiança, (4) aumento da taxa de 
desemprego mais rápido do que o esperado, re-
duzindo a taxa de crescimento da massa salarial, 
(5) a combinação das políticas monetária, fiscal e 
quasi-fiscal para o mesmo lado terem mais po-
tência do que estimamos e (6) maior deterioração 
dos termos de troca. No lado de riscos positivos 
destacamos: (1) contribuição do setor externo 
maior do que o esperado, (2) os níveis de confi-
ança subirem mais rapidamente e (3) mercado 
de trabalho arrefecer menos e, consequentemen-
te, a taxa de crescimento do consumo superar a 
nossa expectativa. 
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Investimentos em contração e consumo em 

desaceleração 

 

A respeito da composição do PIB, prevemos que 
os investimentos terão desempenho pior que o 
consumo em 2015. Vale lembrar que a formação 
bruta de capital fixo é o componente mais volátil 
da demanda doméstica nos ciclos econômicos, 
tendo taxas de crescimento bem superiores ao 
consumo em períodos de expansão e significati-
vamente inferiores em contrações. Não espera-
mos que seja diferente esse ano. Os atuais ní-
veis de confiança dos empresários (e em especi-
al a confiança da indústria da FGV) são condi-
zentes com taxas de crescimento ano/ano de 
investimentos significativamente negativas pelo 
menos até o primeiro trimestre de 2015. Na nos-
sa visão, a trajetória da confiança da indústria 
será de recuperação apenas gradual. No lado do 
setor público, as sinalizações de ajuste fiscal e 
parafiscal para os próximos meses sugerem im-
pulsos contracionistas nos investimentos públi-
cos e nos privados relacionados aos emprésti-
mos do BNDES. Em resumo, assim como em 
2014, projetamos queda dos investimentos em 
2015. Como não trabalhamos com o cenário de 
abrupto aumento da taxa de desemprego e de 
queda dos rendimentos reais não esperamos 
que a taxa de crescimento do consumo das famí-
lias seja negativa no ano. 
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Realinhamento de preços relativos deve levar 
ao estouro do teto da meta de inflação em 

2015 

 

Embora a atividade econômica tenda a ter pe-
quena contração no ano corrente, vislumbramos 
um cenário de inflação acelerando em 2015 ver-
sus 2014 (de 6,4% para 7%) e superando visivel-
mente o teto da meta de inflação de 6,5%. Esse 
cenário contempla: (1) o realinhamento de pre-
ços administrados e recomposição de impostos e 
(2) a depreciação projetada para o Real, de 11%. 
Para administrados, esperamos inflação de 9% 
em 2015, considerando reajuste de energia elé-
trica próximo de 30% e aumento de transportes 
públicos de 12,5%. No que diz respeito ao câm-
bio, projetamos que o Real deprecie para 
R$2,95/US$ no final de 2015, refletindo: o nosso 
cenário de juros americanos subindo em junho 
ou no terceiro trimestre do ano, da taxa Selic de 
juros subindo para 13% ao ano, de preços de 
commodities contidos, de risco Brasil, medido 
pelo CDS, um pouco abaixo dos patamares atu-
ais (refletindo alguma melhora adicional na per-
cepção do gerenciamento da política econômica 
no Brasil) e um déficit em transações correntes 
de 3,8% do PIB. A recomposição de impostos 
em alguns setores (por exemplo, automóveis) e 
as elevações das alíquotas de impostos em ci-
garros e bebidas devem impedir que a fraqueza 
da atividade econômica leve a uma maior desa-
celeração da taxa de inflação no segmento de 
preços livres.  

 

 

Riscos para o nosso cenário de inflação 

 

Os riscos altistas para o nosso cenário de infla-
ção são: (1) racionamento de energia elétrica e 
água, (2) depreciação cambial mais rápida do 
que o esperado (por exemplo, um processo me-
nos orquestrado de normalização de juros nos 
EUA), (3) continuidade da queda da taxa de par-
ticipação no mercado de trabalho brasileiro, (4) 
execução aquém do esperado no ajuste fiscal e 
quasi-fiscal no Brasil, (5) recomposição acima do 
esperado em administrados e (6) inflação corren-
te elevada levando a mais uma rodada de revi-
são para cima nas expectativas de inflação.  
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Por outro lado, os riscos para baixo para a nossa 
visão de inflação são: (1) a contração do PIB ser 
maior do que estamos projetando – por exemplo, 
por conta de riscos relacionados ao mercado de 
crédito corporativo, (2) uma ancoragem maior 
das expectativas de inflação com a combinação 
das políticas monetária, fiscal e quasi-fiscal para 
o mesmo lado, (3) o desemprego subir mais rapi-
damente do que estamos projetando por conta 
de uma elevação mais forte da taxa de participa-
ção no mercado de trabalho brasileiro, (4) o clima 
ser bem mais favorável no sentido de reduzir o 
uso das termoelétricas, (5) o comportamento be-
nigno e prolongado dos preços do barril do petró-
leo (os preços do spot não confirmarem a curva 
futura, que mostra elevação de preços ao longo 
de 2015) e câmbio que permita uma maior queda 
de preços da gasolina na refinaria e, por fim,  (6) 
a entrega de um superávit primário do setor pú-
blico consolidado de 1,2% do PIB em um cenário 
de maior contração do PIB, implicando em um 
impulso fiscal mais contracionista do que em um 
cenário de economia estagnada. 

 

 

“Fazer o que for necessário para que a infla-
ção convirja em 4,5% em 2016” coloca viés 

para cima no ciclo de alta de juros 

 

No que se refere à política monetária, trabalha-
mos com o ciclo de aperto monetário no qual a 
taxa Selic atingirá 13% ao ano em abril, mas re-
conhecemos que caso o BC siga estritamente a 
comunicação oficial, de que “irá fazer o que for 
necessário para que este ano a inflação entre em 
longo período de declínio, que a levará à meta 
de 4,5% em 2016”, o risco é que o ciclo seja mai-
or do que esperamos, tendo em vista a nossa 
visão de que a inflação desacelerará de maneira 
mais gradual do que o cenário de inflação da 
autoridade monetária (divulgado no último Rela-
tório Trimestral de Inflação) para o horizonte rele-
vante de projeção, isto é, até o final de 2016.  
Caso não se queira ter taxas de juros demasia-
damente elevadas, considerando que a conver-
gência do IPCA em 4,5% em 2016 seja um obje-
tivo inadiável, o Governo Federal poderia fazer 
um ajuste fiscal ainda mais forte do que foi sinali-
zado recentemente e/ou apertar as condições de 
oferta de crédito por parte dos bancos públicos 
para além do que esperamos. Além disso, o BC 
tem instrumentos alternativos de política monetá-
ria, como o gerenciamento dos compulsórios e a 

taxa de redesconto, mas não nos parece haver 
motivos convincentes para aperto prudencial nes-
se momento. 

 

 

Dessa vez é diferente... 

 

Entretanto, devemos chamar a atenção que o 
aperto atual de juros está acontecendo em condi-
ções diferentes de ciclos de alta anteriores. Os 
processos de aperto monetário anteriores acon-
teciam com o hiato do produto “positivo”, isto é, 
PIB acima do PIB potencial. Dessa vez, o BC 
está subindo a taxa Selic com o hiato do merca-
do de fatores (o quanto os fatores trabalho e ca-
pital estão sendo utilizados em relação ao seu 
potencial) visivelmente desinflacionário, embora 
haja desconfiança de que esse indicador supe-
restime a magnitude do hiato “negativo”. Um mo-
tivo é que não temos uma medida mais abran-
gente de utilização da capacidade instalada da 
economia (usamos aqui apenas a NUCI da in-
dústria, um dos setores que mais sofreram na 
desaceleração recente). De qualquer maneira, é 
plausível assumir que o atual aperto monetário 
possa ter efeitos maiores sobre a trajetória de 
inflação do que nos ciclos anteriores.    

  

 

Em 2015, as políticas monetária, fiscal e para-
fiscal deverão estar direcionadas para o mes-

mo lado, o contracionista 

 

Ao contrário do que ocorreu no último ciclo de 
aperto monetário, quando tivemos política fiscal e 
parafiscal expansionistas e taxa de juros em ele-
vação, esperamos que em 2015 todos esses ins-
trumentos estejam apontados para o mesmo la-
do, o contracionista. Vale lembrar que enquanto 
a taxa de juros subiu 375 pontos-base entre abril 
de 2013 e abril de 2014, houve um impulso fiscal 
expansionista de um pouco menos de 100 pontos
-base em nossa medida de superávit primário 
estrutural do Governo Central (i.e., resultado pri-
mário que exclui eventos extraordinários - entre 
eles a cessão onerosa de barris de petróleo/
capitalização da Petrobrás e Fundo Soberano - e 
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é ajustado para o ciclo econômico). Além disso, 
houve uma rápida expansão do crédito direciona-
do (de um pouco mais três p.p. do PIB entre o 
março de 2013 e abril de 2014) e a manutenção 
da TJLP em 5% (a despeito da alta na Selic ocor-
rida no período). Mesmo depois do final do último 
ciclo de aperto monetário, o crédito direcionado 
continuou em expansão, alcançando 27,6% do 
PIB em novembro de 2014.  

 

 

 

 

Para 2015, assumimos que o governo federal 
moderará consideravelmente a expansão do cré-
dito direcionado. No final de 2014, o governo fe-
deral já havia anunciado a elevação da TJLP e 
das taxas de juros relacionadas ao PSI 
(Programa de Sustentação de Investimentos), 
além de sinalizar a continuidade da elevação da 
TJLP. Adicionalmente, estimamos que o impulso 
fiscal (baseado na nossa medida de superávit 
primário estrutural do governo central) seja de 
aproximadamente 1,5p.p. do PIB em 2015, su-
pondo a entrega de algo muito próximo à meta 
de superávit primário do setor público consolida-
do de 1,2% do PIB e crescimento da economia 
de -0,2% no ano corrente. 

A potência da política monetária poderá au-

mentar?   

 

A nossa visão é que sim. Nosso passado recente 
mostrou que boa parte dos empréstimos bancá-
rios de longo prazo tinham taxas de juros pratica-
mente insensíveis a movimentos na taxa Selic, 
como os créditos indexados à TJLP e os emprés-
timos do setor habitacional. Além disso, houve 
uma política de rápida expansão desse crédito 
direcionado, no momento em que o aperto mone-
tário transmitia sinais de que deveria haver mo-
deração. A recente sinalização que a TJLP segui-
rá a dinâmica da taxa Selic e o parafiscal moverá 
na mesma direção da política monetária prova-
velmente ampliará a sensibilidade da inflação à 
variação da taxa de juros. Nesse sentido, há es-
paço para surpresa no que refere ao aumento 
potência da política monetária. Isso se traduziria 
em menor esforço necessário para levar a infla-
ção à meta em 2016. 

 

 

Riscos: racionamento de água e energia elé-
trica e parada abrupta em crédito para empre-

sas 

 

Alguns riscos para o nosso cenário de inflação e 
crescimento já foram mencionados acima. Obvia-
mente isso se traduz em cenários diferentes de 
juros. Vamos destacar dois riscos recentemente 
aventados pelo mercado financeiro, o raciona-
mento de energia elétrica e a parada abrupta do 
crédito para empresas. No primeiro caso, é um 
caso de contração do PIB visivelmente maior do 
que projetamos, mas ao mesmo tempo mais in-
flacionário no curto prazo (em termos líquidos). 
Afetaria diretamente os preços de energia elétri-
ca e água ao consumidor, mas também impacta-
ria indiretamente os preços de bens via maiores 
custos de produção, embora atenuado pelo qua-
dro de demanda doméstica mais fraca. A política 
de juros dependeria dos efeitos de segunda or-
dem desse choque de oferta sobre a inflação, 
como mudanças nas expectativas de inflação e 
na inflação de serviços. A dúvida que surge é se 
teremos um cenário parecido com o apagão de 
2000/2001, quando houve forte elevação do risco 
país, levando a uma expressiva depreciação do 
Real e, consequentemente, rápida elevação de 
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juros. De lá para cá, houve considerável melhora 
dos fundamentos da economia brasileira, de mo-
do que acreditamos em uma mudança de per-
cepção de risco país bem menos relevante do 
que em 2001. Dessa maneira, o impacto sobre 
juros tenderia a ser significativamente menor que 
na crise do apagão. 

 O recente escândalo de corrupção na Petrobras 
tem se desdobrado em dificuldades de obtenção 
de crédito por parte das empresas envolvidas, 
como empreiteiras, trazendo algum contagio pa-
ra outras empresas, evidenciado por um aumen-
to visível nos spreads de crédito. Vale mencionar 
que no Brasil esse processo foi potencializado 
pelo movimento de abertura dos spreads de cré-
dito corporativo no mundo desde novembro de 
2014. Uma possível intensificação desse proces-
so, de estancamento da oferta de crédito às em-
presas, tenderia a ser recessivo e desinflacioná-
rio e, portanto, levaria a menos juros.  

 

 

Estamos mais otimistas com a gestão macro-

econômica 

 

A posse da nova equipe econômica com exce-
lentes nomes e o anúncio crível de medidas de 
ajuste fiscal tornou o cenário macroeconômico 
significativamente mais construtivo do que aque-
le esperado após do discurso de vitória da presi-
dente Dilma, no final de outubro de 2014. Embo-
ra seja complicada a entrega de um superávit 
primário do setor público de 1,2% do PIB em 
2015 e de 2% em 2016, enumeramos uma série 
de motivos para acreditar em um cenário de en-
trega de resultados por parte do ministro Joa-
quim Levy: (1) o anúncio das propostas de redu-
ção de despesas em benefícios previdenciários e 
assistenciais, (2) a antecipação do ajuste fiscal 
via redução do teto de despesas discricionárias 
de 1/18 por mês, (3) a sinalização de maior 
transparência das contas públicas, (4) a redução 
de subsídios (para o setor elétrico, por exemplo), 
(4) a nomeação de um quadro competente de 
secretários no Ministério da Fazenda e (5) o au-
mento e recomposição de impostos. Vale lem-
brar que há riscos de percurso, como os relacio-
nados a um possível aumento de hostilidade por 
parte do Congresso Nacional, (por exemplo, não 
aprovar medidas que melhorem o resultado fis-
cal), uma possível mudança de diretriz de política 
econômica por parte da presidência ou uma mai-

or fragilidade da economia brasileira tornar o 
cumprimento da meta inviável. Não somos tão 
alarmistas com relação a esse último ponto, pois 
um menor resultado primário pode significar igual 
ou maior esforço fiscal em um cenário de reces-
são. Todavia, haveria alguma piora na dinâmica 
de endividamento. 

Em resumo, estamos mais otimistas com a ges-
tão macroeconômica, mas será um ano de ajus-
tes, de pequena contração do PIB e de inflação 
bastante elevada no Brasil. 
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Renda Fixa - Estratégias CDI e Total Return 

 IV Gold FI Renda Fixa LP 

  (Benchmark: CDI)  

 IV Renda Fixa FI Plus LP  

  (Benchmark: CDI)  

 IV FIC de FI Renda Fixa Plus  

  (Benchmark: CDI)  

 

 

No último trimestre do ano de 2014, podemos destacar 
alguns fatores que afetaram o mercado de juros local. 
No cenário internacional, a forte queda do petróleo e a 
continuação do processo de fortalecimento do dólar ti-
veram destaque, gerando distúrbios financeiros nas 
economias exportadoras do produto, principalmente 
Rússia, a qual foi forçada a fazer um ajuste relevante 
nas taxas de juros de curto prazo na tentativa de conter 
e depreciação do câmbio. Tal evento fez com que o 
mercado precificasse a aceleração no processo de ajus-
te monetário no Brasil. 

 

No âmbito nacional, devemos destacar a nova equipe 
econômica de Dilma Rousseff, composta por Joaquim 
Levy, Nelson Barbosa e Alexandre Tombini, que juntos 
anunciaram as metas de superávit primário para os 
anos de 2015, 2016 e 2017, levando a crer em uma me-
lhor composição das políticas fiscais e monetárias.  Por 
outro lado, a contínua deterioração dos dados fiscais 
correntes e histórico recente de condução da política 
econômica geram desconfiança quanto ao desempenho 
da nova equipe. Diante de tais fatos, apesar de a NTNB 
2050 fechar o ano em 6,17%, mesmo nível do início do 
trimestre, esta oscilou de uma mínima de 5,32% para 
uma máxima de 6,41%. 

 

A parte curta da curva também operou com alto nível de 
volatilidade. A decisão surpreendente do Banco Central 
de iniciar o ciclo de aperto monetário já na reunião de 
outubro (25 bps) e o choque de juros feito na Rússia 
foram os principais motivos para essa grande oscilação.  

 

Diante desse cenário, nos fundos CDI houve alternância 
relevante de posições. Iniciamos o trimestre com opera-
ções aplicadas em juros nominais, principalmente via DI 
Jul 2015, DI Jan 2017 e opções de IDI (Abril 2015) e em 
juros reais curtos (via NTN-B 2016) e longos (via NTN-B 
2050). Após a reunião do COPOM de Outubro, optamos 
por reduzir a utilização de risco, sendo esta gradual-
mente recomposta ao fim das últimas semanas do ano 
onde os mercados começaram a precificar uma probabi-

Gestão Renda Fixa 

lidade relevante de aceleração das altas da 
taxa Selic nas próximas reuniões do CO-
POM. Este aumento foi feito principalmente 
via DI Jan 16 e Jan 17. Logo iniciamos 
2014 com posições aplicadas em juros no-
minais via DI Jan16 e Jan17, tomadas em 
inclinação Di Jan17/Jan 21 e em juros reais 
curtos (via NTN-B 2018) e longos (via NTN
-B 2050)  

 

A composição do portfólio é fruto da per-
cepção que: 1) a parte curta e média da 
curva de juros (DI) tem prêmio atrativo se 
considerarmos o cenário de manutenção 
do passo de altas de juros, um contexto de 
maior complementariedade das políticas 
monetárias e fiscais, nível corrente de ativi-
dade muito baixo onde as políticas citadas 
podem ser potencializadas e um mundo 
repleto de choques desinflacionários e 2) a 
parte longa da curva de juro real está ope-
rando em níveis atrativos, principalmente 
se considerarmos a nova matriz macroeco-
nômica. 

 

 IV Proteção Real FIRF  

 Crédito Privado  

 

No fundo Total Return, a relação de utiliza-
ção de risco entre a parte curta/média da 
curva de juros e a parcela de juro real lon-
go (composta por títulos soberanos e priva-
dos) está mais equilibrada. Tal posiciona-
mento baseia-se no horizonte de investi-
mento mais longo que esse produto possui.  
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Crédito CDI 

 IV Crédito Privado FIRF LP  

  (Benchmark: CDI)  

O último trimestre do ano de 2014, em meio às 

incertezas eleitorais, fraco desempenho da eco-

nomia e baixa confiança, foi marcado por um pe-

queno número de emissões primárias. Participa-

mos de apenas duas, ambas muito demandadas. 

No bookbuilding da oitava emissão de Letras Fi-

nanceiras do Banco Mercedez-Benz a demanda 

total foi de mais de R$ 1 bilhão, tendo o banco 

emitido R$ 200 milhões a uma taxa equivalente a 

105,70% do CDI para o prazo de dois anos. Nós 

não fomos alocados por termos exigido uma taxa 

superior à taxa de emissão. 

 

Além disso, a Cielo, líder no mercado de arranjos 

de pagamento no Brasil, emitiu uma Nota Pro-

missória com prazo de seis meses com o objetivo 

de fazer funding para realizar uma Joint-Venture 

com o Banco do Brasil que irá gerir os negócios 

com cartões de crédito e de débito das duas ins-

tituições.  

 

A companhia emitiu R$ 4,6 bilhões a uma taxa 

equivalente a 106,50% do CDI para o prazo má-

ximo de seis meses (resgatável antecipadamente 

a qualquer instante pela companhia sem paga-

mento de prêmio), tendo tido uma demanda de 

quase R$ 10 bilhões. A nota promissória se en-

caixa em nossa estratégia atual de focar em ati-

vos de duração mais curta, além de julgarmos a 

taxa atrativa quando considerados o prazo e a 

qualidade da emissora. Decidimos, então, alocar 

3% do patrimônio do fundo nesta emissão. 

 

Apesar desta aquisição, desde o encerramento 

do terceiro trimestre até o fim do ano reduzimos a 

parcela do fundo alocada em crédito privado, 

aumentando o caixa de 9% para 16% do patrimô-

nio. Tiveram forte contribuição nessa mudança 

na carteira os vencimentos dos CDBs dos ban-

cos PINE e BBM e o vencimento antecipado de 

debêntures da distribuidora de energia Light. 

Gestão Renda Fixa 

 

O Banco PINE está no nosso radar há bastante 

tempo e, apesar de manter lucro em suas opera-

ções e nível inadimplência da carteira de crédito 

dentro do nível que julgamos adequado, o seu 

índice de Basiléia caiu de 18% para 13,66% ao 

longo dos últimos três anos, o que nos levou a, 

conservadoramente, não renovar o CDB. Já com 

Banco BBM não houve renovação da posição 

pela combinação de nosso desejo de aumentar o 

caixa do fundo com o fato de o banco não estar, 

no momento, oferecendo uma taxa que julgamos 

atraente. 

 

Essa tem sido a tônica de nossas negociações 

com bancos nos últimos meses. O cenário para o 

crescimento do país vem se tornando cada vez 

mais pessimista, há muitas incertezas na econo-

mia e isso nos leva a exigir taxas mais altas. Ao 

mesmo tempo, devido ao enfraquecimento da 

economia, os bancos estão freando a concessão 

de crédito, aumento o caixa e, consequentemen-

te, diminuindo a necessidade de tomar dívidas, 

reduzindo assim a taxa ofertada em seus CDBs e 

LFs.  

 

Apesar disso, conseguimos ao longo de 2014 

aumentar o percentual do fundo alocado em dívi-

das de bancos devido às emissões primárias que 

participamos de alguns bancos que emitiram Le-

tras Financeiras através de Emissões Públicas 

pela primeira vez (aumentando a taxa ofertada 

para atrair o maior número de investidores possí-

vel). Destacamos as emissões de bancos de 

montadoras, como foi o caso do Banco CNH Ca-

pital (braço financeiro da CNH Industrial para 

financiamento de máquinas das marcas Case e 

New Holland) e Banco Ford.  

 

A maior entrada de caixa foi proveniente do ven-

cimento antecipado da sétima emissão de de-

bêntures de Light. A companhia, devido ao au-

mento do preço da energia que compra no mer-
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cado Spot, assim como diversas outras distribuidoras 

teve um aumento relevante em seus custos operacio-

nais, reduzindo o seu LAJIDA (lucros antes de juros, 

impostos, depreciação e amortização) e levando ao de-

senquadramento do covenant “dívida líquida/LAJIDA” 

da operação. Devido ao difícil quadro que enfrenta o 

setor e pelo fato de o endividamento da companhia já 

estar em níveis elevados, nós, junto com outros investi-

dores, optamos pelo vencimento antecipado das debên-

tures, tendo nos sido pago um prêmio de 0,25% acima 

da marcação a mercado. 

 

No mercado secundário realizamos algumas aquisições 

pontuais de ativos que julgamos de alta qualidade de 

crédito e prazo curto, como debêntures da Vivo com 

vencimento em outubro de 2015 e de Lojas Renner com 

vencimento em julho de 2016. 

 

O Fundo fechou o ano com 84% do seu patrimônio em 

crédito privado e o restante em caixa. Do percentual 

alocado em crédito, 37% eram em CDBs e LFs; 37% 

em debêntures; 7% em FIDCs e 3% em notas promis-

sórias.  

 

Os três emissores de maior participação na carteira fo-

ram Itaú, Bradesco e Lojas Renner, com 4,90%, 4,70% 

e 3,60%, respectivamente. A carteira conta com 77 ati-

vos de 49 emissores de 16 setores diferentes, sendo o 

de bancos o mais relevante, somando 37% do patrimô-

nio. 

 

A duration da carteira de crédito no fechamento do ano 

era de 1,85 anos e o yield 1,10%. 

Gestão Renda Fixa 
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Crédito Inflação 

 

O último trimestre do ano de 2014 foi marcado por uma 

elevada volatilidade na curva de juros brasileira. Inicial-

mente as incertezas eram de natureza política. Em meio 

às eleições mais disputadas dos últimos anos no país, 

investidores especulavam acerca do futuro da economia 

brasileira para o cenário de vitória de cada candidato.  

 

No fim, Dilma Rousseff se reelegeu presidente da Re-

pública, causando um mau humor momentâneo nos 

investidores. No entanto, com um discurso pautado em 

mudanças e prometendo maior abertura ao diálogo, o 

mercado deixou para trás as eleições e passou a acom-

panhar a escolha da nova equipe econômica, em espe-

cial a do novo ministro da fazenda. Com Joaquim Levy, 

que é reconhecido por sua ortodoxia na condução da 

política fiscal, selecionado para o cargo, investidores 

passaram a acreditar mais em mudanças estruturais no 

âmbito fiscal que possam colaborar para estabilização 

ou até queda da dívida bruta brasileira no médio prazo 

e no combate à inflação.  

 

Ainda no mercado interno, em reunião logo após as 

eleições o Banco Central brasileiro surpreendeu o mer-

cado elevando a taxa SELIC em 0,25%. Posteriormen-

te, membros do BC endureceram o discurso de comba-

te à inflação, afirmando que fariam o que fosse neces-

sário para promover a convergência para a meta em 

2016 e acelerando o ritmo do ajuste, subindo a SELIC 

em 50 bps na reunião de dezembro. Com isso, a parte 

curta da curva de juros teve uma forte abertura. 

 

No mercado externo, contribuiu também para essa 

abertura a forte queda do preço do petróleo, que desva-

lorizou mais de 40% no último trimestre do ano, trazen-

do dificuldades para países mais dependentes da ex-

portação da commodity. O caso mais sintomático acon-

teceu na Rússia, que já vinha sofrendo com os embar-

gos impostos pelos países ocidentais como resposta às 

suas ofensivas na Ucrânia e, com a queda do preço do 

petróleo, se viu obrigada a agir para conter a desvalori-

zação do Rublo, promovendo uma elevação de 650 bps 

em reunião extraordinário em dezembro. 

 

Gestão Renda Fixa 

Como consequência, no Brasil o contrato 

de CDI futuro com vencimento em janeiro 

de 2016 chegou a ser negociado a uma 

taxa de 13,44% ao ano. Ao longo do ano, o 

ativo teve uma abertura de 134 bps, saindo 

de 11,62% para 12,96% fechamento 2014. 

A NTN-B com vencimento em 2050, por 

sua vez, saiu de 6,52% para 6,17%, tendo 

tido uma rentabilidade de 18,85%.  

 

O ano de 2014, apesar do fraco volume de 

emissões de debêntures não incentivadas 

indexadas ao IPCA, se caracterizou por 

uma abertura, na média, dos spreads de 

crédito. 

 

Setores representativos para o mercado de 

debêntures foram afetados negativamente 

por acontecimentos diversos, como o setor 

de construção civil com o escândalo envol-

vendo a Petrobrás e as empreiteiras e os 

setores de saneamento e elétrico com a 

falta de água, potencializando o efeito da 

menor demanda por debêntures indexadas 

ao IPCA. 

 

Outro fenômeno ocorrido foi a maior dife-

renciação entre as taxas de ativos conside-

rados de maior e menor qualidade de crédi-

to. Tendência que acreditamos que deverá 

continuar em curso ao longo deste próximo 

ano. 

 

 IV IMA-B 5 Crédito Privado  

  (Benchmark: IMA-B 5)  

 

Por este motivo, ao fazer novas alocações 

no fundo optamos por sacrificar parte do 

prêmio de crédito para ter ativos de maior 

qualidade. Ao longo do último trimestre au-

mentamos o percentual do fundo em Letras 
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debêntures de Cemig Geração e Transmissão e 

comprando, em menor volume, debêntures de 

Taesa, que acreditamos estar mais imune à atual 

crise hidrológica. Ambas as operações foram 

realizadas com um prêmio de 1,35% acima da 

B22.  

 

Em contrapartida, compramos debêntures de 

BNDES Participações com prêmio de 0,75% aci-

ma da NTN-B com vencimento em 2019. Foi a 

estratégia que encontramos para não reduzir 

muito o yield do fundo incorrendo em um risco de 

crédito menor. 

 

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 ano com 56% do patrimônio 

alocado em crédito privado. Destes, 46% em De-

bêntures e 10% em Letras Financeiras. As NTN-

Bs representavam 43,70% do P.L., estando o 

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

 

Os setores mais representativos da carteira no 

mês foram Elétrico, com 12,70% do P.L., e Ban-

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

ativos de 19 emissores de 10 setores distintos. 

 

 

 

 

Financeiras do Banco Bradesco equivalentes a 

NTN-B 2015, com prêmio de 0,70%. 

Além disso, iniciamos uma posição em debêntu-

res de BDNES Participações. Trocamos 5% de 

nossa posição em NTN-B 2018 pelo ativo com 

prêmio médio de 0,75%. 

 

Abaixo, o quadro resume a posição do Fundo no 

início e final do trimestre com relação ao seu yi-

eld médio e duration, bem como da carteira de 

crédito e do benchmark.   

 

O Fundo fechou o ano com 52% do Patrimônio 

Líquido alocado em crédito privado. Destes, 30% 

em Debêntures e 22% em Letras Financeiras e 

CDBs. As NTNBs representavam 47,50% do 

P.L., estando o saldo, 0,50%, em caixa, contra 

3% no final de setembro. Optamos por reduzir o 

caixa por entendermos que podemos nos benefi-

ciar da inflação mais alta projetada para os me-

ses à frente. Para efetuar essa mudança sem 

elevar muito a duration do fundo, reduzimos a 

posição em NTN-B 2018 para aumentar a posi-

ção em NTN-B 2016.  

 

O setor mais representativo da carteira é o de 

Bancos, com 22% do P.L. e as maiores exposi-

ções a um mesmo emissor são Itaú e Lojas Ren-

ner, com 6,50% e 5,30%, respectivamente. 

 

 IV Crédito Privado IPCA  

  (Benchmark: IMA-B)  

 

Sem alterações muito relevantes na carteira de 

crédito, ao longo do trimestre reduzimos margi-

nalmente a nossa exposição ao setor elétrico (de 

13,60% para 12,70% do patrimônio), vendendo 

Carteira de Crédito Fundo IMAB5

 Yield Médio Início 6,32% 5,55% 4,74%

 Duration Início (anos) 2,6 2,25 2,14

 Yield Médio Fim 5,82% 5,55% 5,10%

 Duration Fim (anos) 2,31 2 1,94

Carteira de Crédito Fundo IMA-B

 Yield Médio Início 6,86% 6,54% 5,56%

 Duration Início (anos) 4,12 7,69 7,6

 Yield Médio Fim 7,45% 6,89% 5,77%

 Duration Fim (anos) 3,96 7,59 7,46

Gestão Renda Fixa 
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As inflações implícitas da NTN-B 2016 e da NTN-
B 2017 fecharam o ano acima do teto da meta de 
inflação de 6,5%. Isso demonstra a desconfiança 
do mercado quanto à capacidade do Banco Cen-
tral de colocar o IPCA mais próximo do centro da 
meta nos próximos anos, ainda mais por conta 
da pressão dos ajustes dos preços administrados 
que estão por vir, como por exemplo, aumentos 
na energia elétrica e passagens de ônibus. 

 

No final do ano, o Tesouro Nacional divulgou o 
cronograma dos leilões de títulos públicos que 
apresentou novidades. A partir de 2015, o Tesou-
ro irá ofertar apenas 4 vencimentos sendo que o 
papel mais longo será a NTN-B 2055. Além des-
se vértice, irá oferecer as NTN-Bs 2019, 2023 e 
2035. Anteriormente, os vencimentos ofertados 
eram 2019, 2023, 2030,2040 e 2050. 

 

O quadro abaixo ilustra o comportamento de al-
gumas NTNBs no último trimestre.  

 

Os fundos de inflação curta no final do mês de 
dezembro estavam com uma duration de 1.94 
anos e yield médio de 5.22% Já os fundos de 
inflação longa, fecharam o último mês do ano 
com uma duration de 10.57 anos e yield médio 
de 6.25%. 

INFLAÇÃO 

 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+)  

 

O trimestre teve seu início marcado pela eleição 
presidencial brasileira que gerou bastante volatili-
dade nos preço dos ativos, principalmente na 
parte longa. O primeiro turno, que apresentou 
resultado surpreendente para o então candidato 
Aécio Neves, e as primeiras pesquisas eleitorais 
do segundo turno também favoráveis a ele, con-
tribuíram para que a NTN-B 2050 atingisse o me-
nor nível do trimestre (5,54%). Depois disso, a 
atual presidente Dilma Rousseff veio numa cres-
cente nas pesquisas e acabou vitoriosa, gerando 
abertura relevante no papel, quando bateu seu 
maior nível do trimestre (6,43%).  

 

Após as eleições, o mercado passou a especular 
qual seria sua equipe econômica. O otimismo 
quanto à possibilidade da nomeação de ministros 
mais pró-mercado, como Joaquim Levy, conside-
rado a pessoa ideal para o cargo de ministro da 
fazenda por ser bastante austero, resultou no 
fechamento dos juros longos. Levy acabou sendo 
confirmado, que junto com Nelson Barbosa 
(nomeado ministro do planejamento) e Alexandre 
Tombini (presidente do Banco Central) ficaram 
com a missão de resgatar a confiança da econo-
mia brasileira.  

 

Paralelamente aos desdobramentos da eleição, o 
BCB surpreendeu o mercado e antecipou o aper-
to monetário, aumentando a taxa básica de juros 
em 25 bps já na reunião do final Outubro, que 
levou a abertura da parte curta da curva. O cená-
rio externo também contribuiu para esse movi-
mento nos vértices mais curtos. A queda expres-
siva do preço do petróleo causou grande preocu-
pação na Rússia que se viu obrigada a dar um 
choque nos juros para conter a desvalorização 
de sua moeda, afetando a curva de juros brasilei-
ra. 

Gestão Renda Fixa 
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básica de juros deverá ocorrer em meados de 
2015. No entanto, a recente queda do preço do 
barril do petróleo tem contribuído para a desace-
leração da taxa de inflação corrente e para a 
queda das taxas de inflação implícita embutidas 
nas TIPS (títulos indexados à inflação), portanto, 
atrapalhando a convergência da inflação ao obje-
tivo de longo prazo do FED, pelo menos no curto 
prazo. Vale mencionar que mesmo o núcleo de 
inflação do PCE tende a refletir, ainda que em 
menor magnitude, a queda recente do preço do 
barril do petróleo. Dessa maneira, não podemos 
descartar a possibilidade da postergação do iní-
cio da normalização da taxa de juros nos EUA 
para 2016. Isso, porém, dependerá de uma rele-
vante perda de confiança dos membros do 
FOMC a respeito da convergência da inflação ao 
objetivo de longo prazo, de 2%. De qualquer ma-
neira, a dinâmica de elevação dos juros nos Es-
tados Unidos é mais uma incerteza que precisará 
ser monitorada ao longo de 2015, dado o impac-
to que poderá ter nos mercados emergentes. 

 

No campo econômico, continuamos assistindo ao 
longo do ano passado o mesmo filme que assisti-
mos em anos anteriores: revisão de expectativas 
de inflação para cima e revisão de expectativas 
de crescimento do PIB para baixo (gráfico). Além 
disso, tivemos uma deterioração importante nas 
contas fiscais, com o governo entregando déficit 
primário ao invés do superávit prometido. Com 
efeito, nossa dívida (bruta e líquida) cresceu em 
2014 e agora precisaremos realizar um esforço 
fiscal bastante relevante nos próximos anos para 
equacionar esta questão. 

Dividendos 

 IV Dividendos FIA  

 IV FIC Dividendos FIA  

 

O ano de 2014 se encerrou com os principais 
índices de renda variável (IBX-100 e Ibovespa) 
apresentando ligeiras quedas. Já o Índice de Di-
videndos (IDIV) recuou de forma mais significati-
va, tendo sido bastante impactado pelas fracas 
performances de Petrobras e Vale, que possuem 
participação importante no índice. Nosso fundo 
Icatu Vanguarda Dividendos apresentou rentabili-
dade positiva, superando por mais um ano a vari-
ação dos principais índices de mercado, além de 
ter apresentado menor volatilidade. Veja tabela 
abaixo. 

 

Em termos de atribuição de resultados, apresen-
tamos a seguir as principais contribuições positi-
vas e negativas para o nosso fundo em 2014. 

 

 

 Nosso cenário externo contempla Europa 
muito fraca por um longo período e China desa-
celerando, o que nos leva a crer que os preços 
de determinadas commodities (minério de ferro, 
cobre e níquel) devem seguir fragilizados no cur-
to prazo. Na outra ponta, os Estados Unidos con-
tinuam crescendo em ritmo acelerado e gerando 
cada vez mais empregos, enquanto o FED tem 
sinalizado que o inicio da normalização da taxa 

Gestão Renda Variável 
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Pensando em 2015, é importante ressal-

tar que temos confiança que a nova 

equipe econômica será capaz de recu-

perar parte da credibilidade perdida, 

atuando com transparência e entregan-

do em grande parte os ajustes monetá-

rio e fiscal necessários. Achamos inclu-

sive que, após um longo período, pode-

mos voltar a ver os índices de confiança 

da indústria e do consumidor avançarem 

ao longo do ano que se inicia. 

 

Dito isto, sabemos que a tarefa da nova 

equipe econômica não será fácil. O qua-

dro fiscal está bastante deteriorado e o 

cenário de baixo crescimento com ele-

vada inflação ainda continuará ao longo 

de 2015. Por isso, será muito importante 

monitorar, especialmente no primeiro 

trimestre de 2015, como a equipe lidera-

da por Joaquim Levy atacará questões 

importantes, especialmente no que se 

refere ao detalhamento das medidas de 

ajuste fiscal. Por exemplo, tal ajuste fis-

cal será realizado majoritariamente via 

corte de gastos ou via aumento de im-

postos? Qual será o impacto no lucro 

das empresas? 

 

Adicionalmente, o problema de escas-

sez de água e energia ainda parece es-

tar longe de ser solucionado. Não acre-

ditamos em um cenário de falta de água 

generalizada e nem de “apagão”, mas 

temos uma convicção razoável de que 

as usinas térmicas permanecerão liga-

das ao longo de 2015, gerando custos 

elevados e pressionando a inflação. Im-

portante lembrar que a adoção das 

"Bandeiras Tarifárias", efetivas a partir 

de janeiro/2015, deve exercer um papel 

educativo para os consumidores finais 

no sentido de melhor utilização da energia e, reduzir a 

necessidade de aportes do Governo na conta CDE. 

 

Outro tema doméstico relevante e que merece monitora-

mento bem de perto é a questão da corrupção. Neste sen-

tido, é importante acompanhar qual será o impacto das 

investigações em andamento, e os possíveis reflexos nos 

investimentos em infra-estrutura. 

 
Por fim, um Congresso possivelmente mais hostil deve 
trazer um desafio maior no âmbito do ajuste fiscal e de 
reformas que deverão ser encaminhadas ao legislativo ao 
longo de 2015. 

 

Face às incertezas, mas ponderando nossa confiança na 
nova equipe econômica, pretendemos alocar os recursos 
em empresas cujos resultados dependem mais de dinâmi-
ca própria e menos da evolução da economia brasileira no 
curto prazo. Neste sentido, privilegiaremos empresas com 
alta previsibilidade de fluxo de caixa para os próximos 
anos (baixo “cash flow at risk”). Buscaremos ainda empre-
sas com boa governança corporativa, cujo management 
tenha bom track record e que sejam protegidas contra a 
inflação. 

 

Apesar do cenário traçado, não descartamos investir em 
setores mais cíclicos, desde que encontremos valor sufici-
ente para justificar os riscos macroeconômicos envolvi-
dos. Este é o caso dos setores de bancos e financeiro, 
que consideramos estar com Valuations bastante atrati-
vos. 

Gestão Renda Variável 
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Top Ações & IBX FIA 

 

Os principais índices do mercado apresentaram forte recuo no 4° trimestre de 2014, o IBX (índice) re-

cuou 7,11%. Enquanto isso, nosso fundo valor, o TOP Ações, teve um rendimento negativo de 6,15%, 

superando assim o seu benchmark. Já o IBX FIA perdeu 0,16% em relação ao mesmo índice no 4T. 

 

Os principais destaques positivos no quarto trimestre de 2014 foram nossas posições compradas em 

ações de empresas que possuem parte de sua receita em moeda estrangeira Klabin (KLBN11), Suza-

no (SUZB5) e BR Foods (BRFS3). As ações dessas empresas foram impulsionadas pela depreciação 

da taxa de cambio BRL / USD. O desempenho positivo de BR Foods também foi influenciado pela di-

vulgação de seu resultado do terceiro trimestre onde foram apresentados ganhos expressivos na mar-

gem operacional da companhia. 

 

Do lado negativo, Petrobras (PETR4) e Cosan (CSAN3) concentraram nossas perdas. Ambas as 

ações tiveram performance influenciada pela forte queda do preço do petróleo no período. No caso de 

Petrobras, as investigações da operação lava-jato e a consequente não divulgação do seu resultado 

trimestral tiveram forte influência negativa sobre o desempenho de suas ações. 

Gestão Renda Variável 

IBX FIA - Over / Under TOP Ações - Alocação Absoluta 
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dez/14 Ano 12 M 24 M 36 M

FIC OABPREV-SP 0,05% 9,91% 9,91% 6,82% 22,89%

RENDA FIXA 0,51% 10,18% 10,18% 7,84% 21,26%

CDI 0,68% 7,17% 7,17% 9,42% 15,17%

INFLAÇÃO CURTA 0,00% 1,01% 1,01% 1,45% 4,44%

INFLAÇÃO LONGA -0,17% 2,00% 2,00% -3,03% 1,66%

RENDA VARIÁVEL -0,48% -0,16% -0,16% -0,80% 1,94%

TX ADM + DESPESAS 0,02% -0,11% -0,11% -0,21% -0,31%

Mês Ano 12 M 24 M 36 M

CDI

ICATU VANGUARDA CRÉDITO PRIVADO RF 1,00% 11,48% 11,48% 20,79% 31,44%

ICATU VANGUARDA GOLD FIRF 0,95% 11,02% 11,02% 20,01% 30,41%

INFLAÇÃO CURTA

ICATU VANGUARDA IPC GOLD PLUS RF 0,04% 11,39% 11,39% 13,92% 33,00%

INFLAÇÃO LONGA

ICATU VANGUARDA IPC GOLD RF -3,02% 16,23% 16,23% -3,61% 29,23%

ICATU VANGUARDA PROTEÇÃO REAL -0,83% 8,38% 8,38% 2,24% -

ICATU VANGUARDA CREDITO PRIVADO IPCA FI RF -2,10% 12,81% 12,81% 4,70% -

RENDA VARIÁVEL

ICATU VANGUARDA IBX FIA -8,25% -1,73% -1,73% -6,38% 4,78%

ICATU VANGUARDA FIA DIVIDENDOS -4,92% 3,05% 3,05% -1,36% 20,11%

ICATU VANGUARDA TOP AÇÕES -5,89% -4,28% -4,28% -10,33% -

Mês Ano 12 M 24 M 36 M

CDI 0,96% 10,81% 10,81% 19,74% 29,81%

IMA-B -1,91% 14,54% 14,54% 3,07% 30,56%

IBOVESPA -8,62% -2,91% -2,91% -17,96% -11,89%

IBX -8,26% -2,78% -2,78% -5,82% 5,05%

Atribuição de Performance

Evolução da Alocação por Estratégia

Rentabilidades dos Fundos

Evolução de Patrimônio (R$/1.000.000)

Rentabilidades Indicadores
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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% 0,05% 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 1,4667604

12 Meses 24 Meses 36 Meses Desde Início

9,91% 6,82% 22,89% 46,68%

Janelas de Rentabilidade
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Obrigado, 

 Icatu Vanguarda 


