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Iniciamos o ano de 2015 com perspectivas de crescimento moderado para boa parte do mundo e 

forte desaceleração da inflação global, que em parte vem refletindo a queda expressiva do preço do 
petróleo. Nesse ambiente, tivemos ao longo do mês importantes economias (ex: Canadá, Zona do 
Euro, Suíça, Índia, Peru, Turquia e Rússia) adotando políticas monetárias mais frouxas, com o objeti-
vo de promover mais crescimento e, em alguns casos, a ancoragem das expectativas de inflação.  Já 
as economias americana e inglesa seguem com perspectivas de crescimento robusto para este ano e 
de normalização da política monetária. 
 
 
No caso da Zona do Euro, onde a inflação opera em território negativo (-0,6 a/a) e o núcleo da infla-
ção se encontra no menor patamar da série histórica (0,6% a/a), o Banco Central Europeu (BCE) op-
tou, finalmente, pela introdução de um programa de compra mensais de títulos soberanos e privados. 
Tal decisão foi amplamente aguardada pelo mercado, mas acabou surpreendendo positivamente pe-
lo seu tamanho, um pouco acima do um trilhão de euros sugerido anteriormente pelo (BCE), e pelo 
seu prazo de duração, até setembro de 2016 ou até que a trajetória de inflação seja compatível com 
seu objetivo de longo prazo (inflação próxima, mas abaixo de 2%). 
 
 
No campo político, as eleições parlamentares na Grécia e a posterior vitória do partido de extrema 
esquerda (SYRIZA), contrário às duras medidas de austeridade fiscal impostas pelos credores ofici-
ais (FMI, BCE, Comissão Europeia), aumentaram os rumores de saída do país da Zona do Euro. 
Apesar do risco crescente, tendo em vista a retórica negativa do novo partido, o nosso cenário base 
não contempla a saída da Grécia do Euro, acreditamos que uma solução de meio termo será alcan-
çada, provavelmente através de um longo processo de renegociação de dívida com os credores ofici-
ais (detentores de quase 80% da dívida grega).  
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Com relação à economia americana, tivemos em janeiro a primeira reunião do comitê de política mone-
tária (FOMC). Nesta reunião os membros do FOMC destacaram a sólida expansão da atividade econô-
mica e a forte recuperação do mercado de trabalho. Todavia, ressaltaram também a desaceleração 
adicional da inflação (explicada em larga medida pelo declínio dos preços de energia), a queda subs-
tancial das expectativas de inflação embutidas nos ativos financeiros e, por fim, incluíram o cenário 
internacional, que no momento reflete um ambiente de baixo crescimento e inflação, como uma das 
informações a ser analisada para determinar o período de manutenção do atual intervalo de juros (0% 
a 0,25% a.a.).  
 
 
Outro ponto importante do comunicado pós reunião foi a manutenção do seguinte trecho: “Com base 
na avaliação atual, o Comitê julga que pode ser paciente no início do processo de normalização da 
taxa de juros”. Segundo declarações recentes da presidente do FED, Janet Yellen, o termo “paciente” 
pode ser interpretado como um período de ao menos duas reuniões em que o FED não alterará a polí-
tica monetária. Sendo assim, permanecendo as condições atuais, de crescimento robusto da atividade 
e um cenário internacional sem nenhum agravamento adicional, o FED poderá dar início ao ciclo gra-
dual e moderado de aumento de juros em meados deste ano. Contudo, com ambiente internacional 
bastante complexo, o risco segue sendo o de postergação da primeira alta de juros para além de junho 
deste ano. 
 
 
No ambiente domésticos tivemos anúncios e sinalizações importantes por parte do Governo com rela-
ção ao cumprimento da meta de superávit primário de 1,2% do PIB para este ano. Depois das medidas 
de contenção de gastos anunciadas em dezembro (ainda não aprovadas pelo Congresso), a Fazenda 
anunciou em janeiro medidas que visam aumentar a arrecadação, são elas: equiparação do IPI sobre 
cosméticos entre o setor atacadista e industrial, aumento do IOF sobre operações de crédito ao consu-
midor, aumento da CIDE para os combustíveis e aumento das contribuições PIS/Cofins sobre as im-
portações. 
 
 
Essas medidas foram bem recebidas pelo mercado, com os ativos de riscos apresentando boa perfor-
mance ao longo de quase todo mês. Contudo, os últimos dias de janeiro foram marcados por notícias 
bastante negativas para atividade econômica e, também, para o cumprimento da meta de superávit 
fiscal do ano, o que reverteu boa parte do bom humor dos agentes econômicos com economia brasilei-
ra. 
 
 
Com relação à atividade, o nosso cenário de recessão vem se confirmando e sendo agravado pelas 
notícias sobre a situação dos reservatórios de água, que aumentam a probabilidade de racionamento 
de energia e água. Além disso, temos a operação Lava-Jato que cria um ambiente institucional bastan-
te desfavorável, com impacto negativo nas operações de crédito corporativo e nos investimentos do 
país. 
 
 
Do lado da inflação, o cenário também vem sofrendo deterioração em decorrência da crise energética, 
e já reflete riscos crescentes de racionamento. Além disso, tivemos sinalização ao longo do mês de 
intensificação no aumento das bandeiras tarifárias e de reajustes extraordinários por parte das distri-
buidoras de energia. Sendo assim, projetamos uma inflação para o ano de 7,5%, acima da meta esti-
pulada pelo CMN para o ano (6,5%) e com risco de ser ainda mais elevada. 
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No campo monetário, o Banco Central do Brasil (BCB) decidiu pelo aumento de 50 p.b. da meta da 
taxa Selic, em linha com as expectativas do mercado. Na ata, o BCB destacou que: “o cenário de con-
vergência da inflação para 4,5% em 2016 tem se fortalecido. Para o Comitê, contudo, os avanços al-
cançados no combate à inflação – a exemplo de sinais benignos vindos de indicadores de expectativas 
de médio e longo prazo – ainda não se mostram suficientes.”. Na nossa avaliação, tendo em vista o 
cenário bastante desafiador para inflação, vislumbramos mais dois aumentos consecutivos da taxa Se-
lic, um de 50 p.b. e outro de 25 p.b. , levando a meta da taxa Selic dos atuais 12,25% a.a. para 13% 
a.a.  
 
 
 
 
 
 
 
Renda Fixa 
 
 
O mercado de Renda Fixa começou 2015 com um tom positivo, refletindo as seguidas aparições do 
novo ministro da Fazenda. Joaquim Levy divulgou novas medidas que reforçam o poder de arrecada-
ção, complementando os cortes de custos divulgados em dezembro. O COPOM por sua vez elevou a 
SELIC em 50pb para 12,25% e sugeriu a continuidade do ciclo de aperto ao divulgar na ata que os 
avanços alcançados ainda não se mostram suficientes. 
 
 
Perto do final do mês, quando o mercado precificava muito das boas notícias, resolvemos aproveitar e 
reduzir de forma relevante nossa posição aplicada na parte longa da curva. No nosso entendimento 
existem alguns riscos associados a eventos que têm o potencial de afetar o preço dos ativos, dentre 
eles destacamos: o desdobramento político oriundo das eleições para presidente da Câmara e do Se-
nado, fraco período chuvoso levando a aumento do risco de abastecimento/racionamento e dificuldade 
de atingimento da meta de superávit primário num ambiente de arrecadação afetada pelo fraco cresci-
mento econômico.  
 
 
Como referência: NTNB 2050 iniciou o ano com taxa de 6,18%, atingiu a mínima (5,85%) no dia 23 de 
janeiro e fechou o mês a 6,00%. Da mesma forma o dólar iniciou o ano a 2,66, passou para 2,57 no dia 
27 de janeiro e fechou o mês valendo 2,68. 
 
 
Renda Variável 
 
 
Esperamos um ano difícil pela frente, com muitos obstáculos, conforme chamamos atenção em nossa 
carta passada. Escrevemos que confiamos que a nova equipe econômica será capaz de recuperar par-
te da credibilidade perdida, atuando com transparência e entregando os ajustes fiscais e monetários 
necessários.  
 
Apesar de reconhecer que estamos “cautelosamente otimistas” para o médio prazo, ainda temos opta-
do por alocar nossos recursos em empresas cujos resultados dependem mais de dinâmica própria e 
menos da evolução da economia brasileira nos próximos meses. Isto porque achamos que o consenso 
de mercado para o crescimento do PIB em 2015 ainda sofrerá ajustes para baixo. Neste sentido, uma 
recessão econômica um pouco mais forte do que o precificado na bolsa pode se realizar, caso se in-
tensifique os problemas nos setores de energia e água. 
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jan/15 Ano 12 M 24 M 36 M

FIC OABPREV-SP 0,58% 0,58% 12,85% 6,78% 21,48%

RENDA FIXA 5,51% 0,60% 13,20% 7,79% 19,95%

CDI 7,32% 0,42% 9,30% 9,37% 14,24%

INFLAÇÃO CURTA 0,01% 0,06% 1,31% 1,44% 4,16%

INFLAÇÃO LONGA -1,83% 0,12% 2,59% -3,01% 1,55%

RENDA VARIÁVEL -5,17% -0,01% -0,20% -0,80% 1,82%

TX ADM + DESPESAS 0,24% -0,01% -0,15% -0,21% -0,29%

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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cvv 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% 9,91%

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

31/12/2014 jan-15 fev-15 mar-15 abr-15 mai-15 jun-15 jul-15 ago-15 set-15 out-15 nov-15 dez-15 2015

Rentabilidade 0,58% 0,58%

Cota 1,4752210

12 Meses 24 Meses 36 Meses Desde Início

12,85% 6,78% 21,48% 47,52%

Janelas de Rentabilidade


