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EUA: Nosso cenário-base contempla elevação de 

juros em setembro de 2015  

 

 

Embora os recentes dados de atividade econômica te-

nham frustrado na margem e a inflação corrente esteja 

mostrando leituras bastante contidas, esperamos que o 

Banco Central Americano eleve a taxa básica de juros 

em setembro de 2015.  

 

Os recentes documentos oficiais do FED revelaram um 

maior gradualismo no processo de normalização de ju-

ros. Os membros do comitê (FOMC) revisaram para 

baixo as projeções da taxa básica de juros para esse e 

os próximos anos, além de incorporarem a seus respec-

tivos cenários menor crescimento do PIB e algum ajuste 

para baixo na taxa de inflação. A nossa interpretação é 

que o cenário-base do FOMC vislumbra o primeiro au-

mento da taxa básica em setembro, com elevações de 

25 pontos-base alternadas com pausas até o final de 

2016. Obviamente (e assim como foi dito por alguns 

membros do FOMC) esse procedimento de altas não 

será obrigatoriamente linear e dependerá das condições 

econômicas e financeiras a cada reunião. Se a econo-

mia estiver se desenvolvendo mais robustamente que o 

esperado e as condições financeiras da economia (leia-

se juros longos, dólar, bolsa e crédito, por exemplo) 

mais frouxas do que o FED gostaria, a taxa básica de 

juros poderá ser elevada de maneira mais rápida, en-

quanto o contrário também é verdadeiro.  

 

Ainda sobre a comunicação recente, alguns membros 

do FOMC, assim o como o staff do FED, mostraram 

evidente preocupação a respeito do forte movimento de 

apreciação do dólar e seus respectivos impactos sobre 

o crescimento da economia americana e a dinâmica de 

inflação. Nesse sentido, a comunicação oficial esclare-

ceu que além do fortalecimento adicional do mercado 

de trabalho e da estabilização do preço do petróleo, 

uma trajetória contida do dólar é vista como algo que 

ajudará a estabelecer a confiança de que a inflação su-

birá logo adiante. Isto é, o FED acentuou a importância 

da dinâmica do dólar para as próximas decisões de po-

lítica monetária.   

 

Sobre o crescimento recente, houve algu-

ma frustração com a indústria, gastos das 

famílias, exportações líquidas e investimen-

to residencial, mas parte disso se deve a 

fatores transitórios, como o frio mais rigoro-

so em certas regiões e as disputas traba-

lhistas em portos na costa oeste america-

na, as quais interromperam algumas cadei-

as de abastecimento. Há também alguma 

evidência do fortalecimento do dólar estar 

impactando a economia americana de ma-

neira mais rápida do que se vislumbrava 

anteriormente (alguns modelos econométri-

cos do FED sugerem defasagem maior). 

Todavia, continuamos com uma visão cons-

trutiva para o crescimento da economia 

americana (entre 2,5% a 3% anualizado 

nos próximos trimestres). A queda do preço 

da gasolina, o aumento da riqueza das fa-

mílias, o aumento da massa salarial 

(advinda da contínua melhora no mercado 

de trabalho) e o elevado nível de confiança 

dos consumidores são elementos que vão 

contribuir para a elevação dos gastos com 

consumo nos próximos meses.  

 

 

China: Transição do modelo de cresci-

mento sugere manutenção da desacele-

ração observada recentemente. 

 

 

Os primeiros meses do ano foram marca-
dos por uma desaceleração acentuada da 
economia chinesa, em magnitude superior 
à esperada pelo mercado, colocando em 
risco o atingimento da meta de crescimento 
de 7% estabelecida pelo Governo para 
2015. Um dos reflexos do enfraquecimento 
da economia chinesa é a forte queda do 
preço em dólares do minério de ferro, que 
no ano já acumula queda de 28%. Nesse 
sentido, medidas de estimulo econômico 
vêm sendo adotadas pelo governo com a 
finalidade de assegurar uma desaceleração 
sustentável e ordenada da atividade. 
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Zona do Euro: Perspectivas melhores para 

atividade, mas risco político ainda elevado 

 

 

Com relação à Zona do Euro revisamos para 
cima nossa expectativa de crescimento para o 
ano, de 1,1% para 1,5%, influenciados pela recu-
peração de alguns indicadores, como: confiança 
dos empresários, crescimento mais forte das 
vendas no varejo e melhora nas condições credi-
tícias. Além disso, cabe destacar o ambiente ain-
da favorável à continuidade da recuperação eco-
nômica, tendo em vista: (1) o estimulo monetário 
implementado em março (início das compras 
mensais de ativos privados e públicos), (2) a for-
te desvalorização do euro em relação ao dólar, 
(3) o impacto positivo da queda do preço do pe-
tróleo (via balança comercial) e, por fim, (3) a 
redução do impulso fiscal contracionista observa-
do nos últimos anos. Contudo, reforçamos o ca-
ráter moderado e instável dessa recuperação 
econômica, principalmente devido aos riscos 
oriundos do lado político. Nesse sentido, os últi-
mos meses foram marcados por novas incerte-
zas com relação a implementação dos ajustes 
fiscais e estruturais na Grécia e sua capacidade 
de honrar os vencimentos de dívida no curto pra-
zo. Apesar do nosso cenário base ainda contem-
plar a permanência da Grécia na Zona do Euro, 
reconhecemos que a medida que o tempo pas-
sa, e nenhuma solução de curto prazo é alcança-
da, crescem os riscos de default, como também, 
o de saída da Grécia do Euro. 

 

 

O que esperar para a economia brasileira nos 

próximos meses?  

 

 

O cenário de crescimento econômico deve conti-

nuar trazendo más notícias. A nossa visão é de 

contração de 1,2% da economia brasileira em 

2015. São muitos ventos contrários: (1) o atual 

ciclo de aperto monetário; (2) o ajuste fiscal/

parafiscal; (3) as incertezas no cenário político; 

(4) riscos de racionamento de água e energia - 

embora menores na margem; (5) nível de confi-

ança de empresários e consumidores deprimi-

dos; (6) nível excessivo de estoques na indústria; 

(7) elevada taxa de inflação e (8) a repercussão 

da Operação Lava Jato sobre as construtoras, os 

spreads de crédito corporativo e o setor de petró-

leo (esse último também sofre com a recente 

queda dos preços internacionais do petróleo).           

 

Contudo, trabalhamos com uma gradual retoma-

da do crescimento no segundo semestre do ano 

e em 2016 (para o qual prevemos crescimento do 

PIB de 0,9%), assumindo alguma melhora dos 

níveis de confiança, mas reconhecendo que ain-

da há riscos para esse cenário. Vale lembrar que 

há efeitos defasados da política monetária (de 9 

a 12 meses) que tendem a adentrar o segundo 

semestre e o ajuste de estoques deve perdurar 

por vários meses, além do ajuste adicional das 

contas públicas em 2016 (quando a meta de su-

perávit primário do setor público consolidado pas-

sa a ser 2% do PIB) e de riscos remanescentes 

de racionamento de energia elétrica e água.  

 

 

Não esperamos a convergência da inflação 

para o centro da meta em 2016 

 

 

A nossa expectativa é que o IPCA encerre 2015 

em 8,4%, bem acima do teto da meta de inflação 

(de 6,5%), com forte reajuste de administrados e 

repasse da depreciação cambial esperada para o 

ano. Por sua vez, o Banco Central espera que 

após o ajuste de preços relativos (em administra-

dos e câmbio) e o cenário de contração do PIB 

em 2015, teremos a convergência do IPCA ao 

centro da meta ao longo do próximo ano. Na nos-

sa visão, esse processo é mais demorado. A in-

flação de serviços é bastante inercial e tende a 

desacelerar vagarosamente ao longo dos próxi-

mos trimestres, fazendo com que o ponto de par-

tida do próximo ano ainda seja alto. A sensibilida-

de da inflação de serviços ao hiato do PIB e ao 

desemprego é relativamente pequena quando 

comparada à inércia inflacionária e às expectati-

vas de inflação (que, em parte, também reflete a 

inflação passada), então se faz necessário um 

longo período de hiato negativo para que se te-
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nha um processo desinflacionário mais acentua-

do.  

 

Outro fator que tende a atrapalhar a dinâmica de 

convergência da inflação em 2016, na nossa vi-

são, é a expectativa de depreciação adicional do 

Real no próximo ano (próxima de 10%, de 

R$3,32/US$ para R$3,65/US$ - dólar de final de 

período). Vale lembrar o período de forte desace-

leração do IPCA, entre o início de 2003 e mea-

dos de 2007, em que houve uma contínua e con-

siderável apreciação do Real (próxima de 50% 

no período) e mesmo assim a convergência do 

IPCA para o centro da meta foi demorada. Caso 

a nossa projeção de IPCA para 2015 se prove 

correta (de 8,4%), o atingimento do centro da 

meta em 2016 representará uma queda de 3,9 

pontos percentuais de inflação em apenas um 

ano. Para efeitos comparativos (em janelas de 

um ano), a significativa desaceleração do IPCA 

entre 2002 e 2003 foi de 3,2 pontos percentuais, 

enquanto o câmbio apreciou 19,3%. 

  

 

 

 

Alguém pode argumentar que a fraqueza da ati-

vidade é um elemento chave para a convergên-

cia de 2016, mas vale lembrar que o hiato do PIB 

foi bem negativo em 2003, com a taxa média de 

desemprego de 12,3%.  

Em suma, somos pessimistas quanto o atingi-

mento do centro da meta em 2016. A nossa ex-

pectativa é que o IPCA encerre o próximo ano 
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em 5,8%. Vemos uma trajetória de convergência, 

embora significativamente mais lenta que o Ban-

co Central atualmente prevê. Na nossa opinião, 

a convergência ao centro da meta depende de 

algo além do que os nossos modelos projetam e 

do que a história recente nos sugere.  

 

 

O desempenho da arrecadação deverá ser o 

principal desafio para o cumprimento da meta 

de superávit primário do setor público conso-

lidado, de 1,2% do PIB em 2015... 

 

 

No que diz respeito à política fiscal, estamos ob-

servando um enorme esforço do governo para 

obter o cumprimento da meta superávit primário 

do setor público consolidado, de 1,2% do PIB, 

além de medidas para restringir o parafiscal. Vá-

rias medidas foram anunciadas para conter gas-

tos e elevar as receitas tributárias. Reconhece-

mos que o Congresso tende a tornar o ajuste 

mais complicado, mas a nossa maior preocupa-

ção se refere à dinâmica de arrecadação de im-

postos e contribuições em um ano de contração 

do PIB. No primeiro bimestre, a arrecadação do 

Governo Central foi bastante fraca, com as recei-

tas líquidas subindo apenas 3%, em termos no-

minais. 

 

As receitas tributárias tendem a crescer mais 

que o PIB em períodos de maior expansão, mas 

também a cair (ou desacelerar) mais que PIB em 
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períodos de contração (ou fraco desempenho da 

economia). A mudança da composição do consu-

mo é um elemento que tende a exacerbar a que-

da das receitas em contrações do PIB, pois os 

bens menos essenciais são mais afetados pelo 

ciclo econômico e esses produtos tendem a ser 

mais tributados que os bens básicos. 

 

Outra explicação para esse comportamento da 

arrecadação mais acentuado do que o PIB, nos 

ciclos econômicos, é que a taxa de formalidade 

da economia pode se comportar diferentemente 

em expansões e recessões. No mercado de tra-

balho, espera-se maior oferta de empregos de 

melhor qualidade, em geral com carteira assina-

da, em períodos de rápido crescimento do PIB. 

Por outro lado, as recessões tendem a ser acom-

panhados por aumento da taxa de desemprego e 

precarização das condições de trabalho 

(exemplo, o indivíduo perde o emprego com car-

teira e passa a trabalhar na informalidade, dei-

xando de pagar alguns impostos e contribui-

ções).  Os dados recentes mostram uma piora no 

mercado de trabalho, com destruição líquida de 

empregos formais, aumento da taxa de desem-

prego e ligeiro aumento na proporção de empre-

gados sem carteira assinada versus formais. 

Além disso, em tempos difíceis, algumas empre-

sas podem ser levadas a sonegar ou a atrasar o 

pagamento de impostos. 

 

Por fim, mesmo que o governo não consiga cum-

prir o primário de 1,2% do PIB em 2015 e que os 

indicadores de endividamento público e resultado 

nominal do setor público sejam piores do que o 

Ministério da Fazenda atualmente projeta, acredi-

tamos que o ministro Joaquim Levy entregará a 

maior parte dos ajustes, além melhorar aspectos 

institucionais como a maior transparência das 

contas públicas, fazendo com que o Brasil ganhe 

considerável tempo junto às agências internacio-

nais de classificação de risco (ou seja, atribuímos 

que seja baixo o risco de rebaixamento da dívida 

brasileira para investimento especulativo ao lon-

go dos próximos trimestres). 

 

 

 

Mensagem final 

 

 

Vemos com bons olhos a atual gestão macroeco-

nômica. Entretanto, é um cenário desafiador, em 

meio a ajustes dolorosos na economia brasileira 

(com elevação da taxa de desemprego e inflação 

pressionada), em um ambiente político conturba-

do e de baixa popularidade do governo. 
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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 primeiro trimestre do ano de 2015, podemos desta-
car alguns fatores que afetaram o mercado de juros lo-
cal. No cenário internacional, a oficialização por parte 
do Banco Central Europeu quanto ao afrouxamento 
quantitativo, a continuação do movimento de fortaleci-
mento global do dólar frente aos parceiros comerciais, 
seus impactos na inflação americana e consequente-
mente a discussão quanto ao timing da alta de juros nos 
EUA tiveram destaque. 

 

No âmbito nacional, a ameaça de racionamento de 
energia, a crise política fortalecida pela Operação Lava-
Jato, envolvendo Petrobras,  com queda de populari-
dade do governo criando dificuldade na negociação e 
execução dos planos de ajuste fiscal da nova equipe 
econômica foram os fatores principais que geraram vo-
latilidade relevante no período. Diante de tais fatos, de-
vemos destacar o movimento na parte mais longa da 
curva de juros nominais. O DI janeiro 2021 fechou o 
trimestre em 12,94%, mas oscilou entre uma mínima de 
11,64% e uma máxima de 13,63%. 

 

A parte curta da curva também operou com alto nível de 
volatilidade. O mercado mais uma vez imputou probabi-
lidade relevante de aceleração na alta da taxa Selic, 
não sancionado pelo Banco Central do Brasil. Também 
devemos destacar a forte abertura das inflações implíci-
tas ocorridas neste primeiro trimestre impulsionadas 
pela correção dos preços relativos (câmbio e preços 
administrados, principalmente energia elétrica). 

 

Diante desse cenário, nos fundos CDI houve alternância 
relevante de posições. Iniciamos o trimestre com opera-
ções aplicadas em juros nominais via DI Jan 16 e Jan 
17, tomadas em inclinação Di Jan17/Jan 21, estas zera-
das logo nas primeiras semanas do ano, e em juros re-
ais curtos (via NTN-B 2018) e longos (via NTN-B 2050).  
Com a percepção do processo de realinhamento de 
preços e seus eventuais impactos na inflação, principal-
mente no início do ano, optamos por reduzir nossa ex-
posição em juros nominais e incrementar de forma rele-
vante a indexação dos fundos em IPCA. Essa alteração 
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foi feita majoritariamente via NTN-B 2016, 
complementada também por uma compra 
de inflação implícita utilizando NTN-B 
2018. Posteriormente, aproveitando a alta 
inflação implícita, decidimos zerar ambas 
as posições, que deram espaço para posi-
ções aplicadas em juros nominais via DI 
Jan16, DI Jan17 e DI Jan21.  

 

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 recessão eco-
nômica e seus eventuais impactos na infla-
ção, um contexto de maior complementari-
edade das políticas monetárias e fiscais, 
correções dos preços relativos que acabam 
por gerar melhora nas expectativas de in-
flação e um mundo repleto de choques de-
sinflacionários e 2) a parte longa da curva 
de juro real segue operando em níveis 
atrativos, principalmente se considerarmos 
a nova matriz macroeconômica. 

 

 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) 

 

 

No primeiro trimestre do ano as captações de 

companhias brasileiras caíram 22% frente ao 

mesmo período de 2014. Se forem excluídas as 

debêntures de leasing, a queda atinge 60%. Ape-

sar de um percentual elevado (81,5%) dos R$ 

10,1 bilhões terem sido captados através de de-

bêntures, quando consideramos somente as de-

bêntures distribuídas no mercado o volume é 

bem menor. Como resultado, não participamos 

de nenhuma emissão pública no primeiro trimes-

tre do ano. 

 

Além da acentuada queda das captações, a atual 

crise de confiança pela qual passa a economia 

brasileira também afetou as características dos 

ativos que vieram a mercado. O prazo médio das 

debêntures emitidas no três primeiros meses do 

ano foi de 3,7 anos, contra 5,3 anos no mesmo 

período de 2014. Por fim, 83% das emissões de 

debêntures foram indexadas ao CDI, seguindo a 

tendência de 2014. 

 

Apesar do ambiente econômico extremamente 

desafiador, alguns casos pontuais de companhi-

as mais alavancadas e empresas afetadas pela 

Operação Lava-Jato com dificuldade de honrar 

suas dívidas, a demanda por produtos de crédito 

continua elevada.  

  

Os gestores enfrentam então o desafio de aten-

der a essa demanda sem prejudicar a qualidade 

de sua carteira de crédito. Como resultado, há 

uma concentração grande de fluxo de compra 

em ativos considerados de melhor qualidade, em 

especial os que até o momento não tem qualquer 

tipo de ligação com o “Lava-Jato”, como empre-

sas dos setores de varejo e shopping center. 

  

Gestão Renda Fixa 

 

Portanto, continuamos a entender que em muitos 

casos atuais o baixo prêmio de crédito dos ativos 

é reflexo muito mais de questões mercadológicas 

(fluxo comprador) do que da qualidade econômi-

co-financeira das empresas.  

 

No mercado primário, apesar de não termos par-

ticipado de nenhuma emissão pública no primei-

ro trimestre do ano, renovamos os CDBs que 

venceram dos bancos Intermedium e Industrial. 

Por outro lado, aproveitamos para reforçar o cai-

xa do fundo através da não renovação do CDB 

do PINE que representava 0,75% do PL e da 

redução da posição no banco BBM por causa da 

queda na taxa de captação. 

 

Apesar de não termos realizado essas renova-

ções, o percentual do fundo alocado em CDBs e 

LFs caiu pouco, saindo de 36,80% do patrimônio 

ao final de 2014 para 35,30% no trimestre encer-

rado em março. Isso foi possível porque compra-

mos Letras Financeiras do Banco ABC no merca-

do secundário. A taxa que conseguimos para um 

vencimento curto, outubro de 2016, nos levaram 

a aumentar a posição do fundo em ativos do 

banco de 1,50% para 2,60% do patrimônio. 

 

Ainda no mercado secundário, os principais mo-

vimentos nas debêntures foram a venda de de-

bêntures de Copel, que têm 2,5 anos de duration 

e compras debêntures de Via Oeste e Autoban, 

que têm pouco mais de um ano de duration. O 

movimento faz parte da nossa estratégia de en-

curtar a carteira. 
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O fundo fechou o mês de março com 79% do patrimô-

nio alocado em crédito (contra 84% em dezembro de 

2014). Destes, 35,30% estavam alocados em CDBs e 

LFs; 34,80% em debêntures; 2,75% em notas promissó-

rias; e 6,15% em FIDCs. 

 

Com o setor de bancos sendo o mais relevante para o 

fundo, Itaú e Bradesco são as maiores posições, com 

4,50% do patrimônio cada. 

 

A duration da carteira de crédito no fechamento do pri-

meiro trimestre era de 1,81 anos e o yield 1,17% (no 

fechamento de 2014 esses números eram 1,85 e 

1,10%, respectivamente). 
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Crédito Inflação 

 

 

No mercado internacional o maior destaque do primeiro 

trimestre de 2015 foi o movimento global de fortaleci-

mento do Dólar, alimentando ainda mais a discussão 

quanto ao timing da elevação de juros pelo FED.  

 

No Brasil, o período foi marcado por uma elevada volati-

lidade devido às incertezas em torno de diversos impor-

tantes pontos econômicos, como a credibilidade do 

ajuste fiscal, o risco de racionamento, as consequências 

da “Operação Lava-Jato” para o quadro político no país 

e a divulgação do balanço da Petrobrás.  

O contrato de DI futuro com vencimento em 2021, por 

exemplo, após iniciar o ano sendo negociado a uma 

taxa de 12,25% a.a., oscilou entre 11,64% e 13,30% 

para fechar o primeiro trimestre em 12,94%. 

 

O mercado de crédito, especialmente para ativos inde-

xados ao IPCA, segue dando sinais de fraqueza: pou-

cas emissões no mercado primário (não participamos 

de nenhum processo de bookbuilding para compra de 

ativos de crédito no mercado primário nos três primeiros 

meses do ano) e baixa liquidez no mercado secundário.  

 

 

 IV IMA-B 5 Crédito Privado 

 (Benchmark: IMA-B 5) 

 

 

Devido à alta volatilidade da curva de juros, a duration 

do fundo em relação ao benchmark oscilou bastante ao 

longo do primeiro trimestre, de acordo com o nosso en-

tendimento sobre a atratividade do nível dos juros reais 

ao longo da curva. No entanto, esse descolamento nun-

ca foi muito elevado no período, estando a nossa estra-

tégia construída sobre outro pilar. 

 

Nos primeiros meses do ano tivemos, como parte do 

ajuste econômico e fiscal que Levy e sua equipe vêm 
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realizando, um forte realinhamento dos pre-

ços administrados que estavam 

“represados”, em especial as tarifas de 

energia elétrica. Como resultado, o IPCA 

acumulado nos três primeiros meses do 

ano foi de 3,78%. 

 

Dadas as elevadas incertezas e a alta infla-

ção que era esperada para o início do ano, 

optamos por tentar manter a nossa carteira 

com a duration próxima à do benchmark e 

o menor caixa possível, indexando mais o 

fundo.   

 

Como a duration média das debêntures 

disponíveis no mercado é superior à dura-

tion do benchmark, a maneira que encon-

tramos de executar essa estratégia foi re-

duzir a participação de debêntures no fundo 

e aumentar a exposição a letras financeiras 

e NTNBs. O quadro abaixo resume a posi-

ção do fundo no início do ano e ao final do 

trimestre, separando por ativo: 

 

 

 

 

A principal fonte de funding para essa inde-

xação do fundo foram as debêntures BND-

P36 (BNDES Participações). A participação 

do ativo no portfólio, que era de 5,60% do 

patrimônio no final de 2014, foi para 0,16% 

no fechamento do trimestre. Havíamos 
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45% do patrimônio, e CDB/LFs, com 55%. Bra-

desco é o emissor com maior exposição no fundo 

(10,45%), sendo a segunda maior Itaú, com 

5,59% do patrimônio. 

 

 

  

 

 

 IV Crédito Privado IPCA 

 (Benchmark: IMA-B) 

 

 

Sem muitas mudanças na carteira, o principal 

movimento foi o de redução do percentual de 

debêntures no fundo. Com o movimento ocorrido 

na curva de juros reais ao longo do trimestre, as 

debêntures em geral tiveram uma performance 

superior às NTNBs, não acompanhando integral-

mente a abertura da curva, de forma que os prê-

mios de crédito cederam. 

 

Aproveitamos este movimento para reduzir posi-

ção em ativos que têm mais liquidez (de forma 

que tenhamos maior probabilidade de conseguir 

retornar para a posição em uma eventual abertu-

ra dos spreads de crédito).  

 

Um exemplo deste movimento foi a redução da 

exposição a debêntures de Taesa, que passaram 

de 3,40% do patrimônio no final de 2014 para 1% 

no final de março. Havíamos adicionado o ativo 

ao fundo com prêmio médio de 150 bps acima da 

NTN-B 2020 e reduzimos com prêmio médio de 

120 bps. 

 

 

 

 

 

comprado estas debêntures com um prêmio mé-

dio de 75 bps acima da NTN-B 2019 e vendemos 

com um prêmio médio de 60 bps. 

 

Com o caixa gerado pelas vendas de debêntures 

compramos NTNBs mais curtas e aumentamos 

consideravelmente a nossa posição em letras 

financeiras do Bradesco. Com um prêmio de 65 

bps acima da NTN-B 2016, aumentamos a parti-

cipação de LFs do banco de 4,33% no fechamen-

to de 2014, para 10,45% do patrimônio ao final 

do primeiro trimestre. 

 

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 quadro ilustra o movimento descrito: a duration 

da carteira de crédito caiu bem mais do que a do 

benchmark devido à venda de debêntures mais 

longas e compra de LFs curtas. Isso nos permitiu 

reduzir o caixa do fundo sem deixa-lo muito longo 

(a diferença entre a duration do fundo e do ben-

chmark até caiu um pouco entre o início do ano e 

o final do primeiro trimestre). 

 

 

 

A carteira de crédito se encontra agora bem ba-

lanceada entre debêntures, que representam 

Gestão Renda Fixa 
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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 primeiro trimestre do ano com 

51% do patrimônio alocado em crédito privado. 

Destes, 41% em Debêntures e 9,50% em Letras 

Financeiras. As NTN-Bs representavam 49,35% 

do P.L., estando o restante no caixa (0,15% do 

Patrimônio). 

 

Os setores mais representativos da carteira ao 

final do trimestre são Bancos, com 9,40% do 

P.L., e Elétrico, com 8,90%. A carteira de crédito 

conta com ativos de 19 emissores de 10 setores 

distintos. 

 

 

 

Gestão Renda Fixa 
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abertura de suas taxas, apresentou retornos ex-
pressivos, com destaque para a NTN-B 2018 que 
rendeu 4,52% no trimestre. 

 

Além disso, os níveis das inflações implícitas 
(juro nominal X juro real) também aumentaram 
bastante nesses 3 primeiros meses do ano, cor-
roborando a tese de que a inflação desse ano 
ficará bem acima do teto da meta de 6,5%. Por 
exemplo, a implícita da NTN-B 2016 atingiu o 
nível de 7,50% em março. 

 

 

 

Os fundos de inflação curta no final do mês de 
março estavam com uma duration de 1,80 anos e 
yield médio de 5,15% Já os fundos de inflação 
longa, fecharam o último mês do ano com uma 
duration de 10,41 anos e yield médio de 6,45%. 

 

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 foi marcado por bastante volatilidade 
na curva de juros. Esse movimento foi calcado, 
principalmente, por conta do movimento de dólar 
forte no mundo e preocupação quanto ao ajuste 
fiscal brasileiro. 

 

No primeiro mês do ano, a euforia por conta das 
propostas que o então ministro da fazenda, Joa-
quim Levy, anunciou em relação ao fiscal, fize-
ram os ativos de risco valorizarem.  A NTN-B 
2050, por exemplo, teve o seu low de taxa no 
ano, 5,85%. 

 

No mês seguinte, o superávit primário prometido 
já não parecia tão crível de se executar. A crise 
política que estava se instalando, a possibilidade 
cada vez mais concreta de racionamento de 
energia e as perspectivas de baixo crescimento 
foram os principais fatores para o pessimismo 
quanto ao ajuste fiscal. O cenário externo, tam-
bém não estava favorecendo, dólar forte pelo 
mundo e dados dos EUA mais fortes que aumen-
tariam a chance da normalização dos juros ame-
ricanos contribuíram para a abertura dos juros. 

 

O mês de março foi marcado pela continuidade 
da forte depreciação do Real que atingiu seu high 
no ano negociado a $ 3,30. A desvalorização da 
moeda brasileira acabou puxando o mercado de 
juros e a ntn-b 2050 teve seu high de taxa no 
ano, 6,54%. 

 

No que tange a inflação brasileira, o trimestre 
apresentou dados de IPCA bastante elevados, 
1,24%, 1,22% e 1,32% respectivamente nos três 
primeiros meses, principalmente por conta de 
alimentação e dos preços administrados. Essa 
inflação elevada, contribuiu para a boa perfor-
mance da parte curta da curva, que apesar da 

Gestão Renda Fixa 
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xa inadimplência das carteiras de crédito, bem 

como a melhora nos spreads, têm contribuído 

bastante para a manutenção de boas margens. 

Neste ponto, por mais que estejamos esperando 

uma ligeira piora da inadimplência ao longo de 

2015, não acreditamos que isso vá impactar for-

temente o resultado dos bancos. Isto porque, ao 

longo dos últimos trimestres, os grandes bancos 

têm adotado postura prudente face o cenário 

desafiador, realizando provisões antes dos atra-

sos começarem a acontecer. Acreditamos que tal 

pró-atividade na reclassificação de créditos conti-

nuará acontecendo nos próximos trimestres, ge-

rando Índices de Cobertura cada vez mais con-

fortáveis. 

 

 

 
Em terceiro lugar, enxergamos um Valuation 
bastante atrativo para os bancos que investi-
mos, sob quaisquer óticas de análise (Fluxo 
de Caixa Descontado, Múltiplos e Modelo de 
Dividendos). As oportunidades de crescimen-
to são muitas nas diversas linhas de negócios, 
tais como Seguros e Serviços de adquirência, e 
acreditamos que nada disso está precificado pelo 
mercado. Além disso, a despeito da inflação cor-
rente mais elevada, os custos parecem estar sob 
controle, com diversas iniciativas bem sucedidas 
de melhoria de eficiência, especialmente nos 
players privados. 

 

 

Por último, mas não menos importante, o atu-

al momento dos grandes bancos favorece o 

aumento da distribuição de caixa para o acio-

nista. Neste aspecto, na medida em que a me-

nor demanda por crédito vem sendo compensa-

da por maiores spreads, a geração de caixa dos 

bancos vem “andando na frente” da necessidade 

de Capital. Com isso, acreditamos que este ex-

cedente de caixa será distribuído aos acionistas 

Dividendos 

 IV Dividendos FIA 

 IV FIC Dividendos FIA 

 

O primeiro trimestre do ano se encerrou com os 
principais índices de renda variável apresentando 
altas. O IBX-100 e o Ibovespa avançaram 2,38% 
e 2,29% no trimestre, respectivamente. Nosso 
fundo, Icatu Vanguarda Dividendos, performou 
melhor, tendo avançado 6,51% no mesmo perío-
do. Em termos de atribuição de resultados, se-
guem abaixo as principais contribuições positivas 
e negativas para o nosso fundo no trimestre. 

 

Nesta carta vamos elaborar sobre os principais 

pontos que nos fazem continuar otimistas com o 

setor bancário, mesmo reconhecendo que se 

trata de um setor cíclico e que tende a sofrer com 

eventuais dados mais fracos da economia. 

 

 

 

Em primeiro lugar, entendemos que os gran-

des bancos estão cada vez mais diversifica-

dos e menos dependentes do crescimento do 

crédito e do próprio PIB. Neste sentido, boa 

parte dos lucros desses bancos advém de ativi-

dades não bancárias, tais como Seguros e Servi-

ços de Adquirência. Ademais, mesmo as receitas 

advindas de atividades core bancárias estão ca-

da vez mais diversificadas, especialmente no que 

se refere às carteiras de crédito. 

 

 

Em segundo lugar, o retorno dos bancos 

(ROE) permanece em patamar elevado. A bai-

Gestão Renda Variável 
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ao longo dos próximos trimestres, via 

aumento de dividendos e/ou recompra 

de ações. 

 

 

Ao longo do mês de março, por conta da 

variação de preços dos ativos, fizemos 

alguns ajustes na carteira. Aumentamos 

nossa exposição em Itaú, Bradesco e 

Vivo e reduzimos nossa exposição em 

BB Seguridade e BMF Bovespa. 

 

 

Gestão Renda Variável 
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Top Ações & IBX FIA  

 

 

Os principais destaques positivos no primeiro trimestre de 2015 foram nossas posições compradas em 

ações de empresas que possuem parte de sua receita em moeda estrangeira: Klabin (KLBN11) e Su-

zano (SUZB5). As ações dessas empresas continuaram a ter seu desempenho influenciado pela da 

desvalorização da moeda brasileira. Cabe destacar também a contribuição da nossa posição compra-

da em empresas do setor bancário Itaúsa (ITSA4) e Bradesco (BBDC3). 

Do lado negativo, as empresas do setor educacional concentraram as perdas da carteira. Estas ações 

sofreram forte queda devido às mudanças repentinas, por parte do governo, em relação aos progra-

mas de incentivo ao crédito estudantil. 

Gestão Renda Variável 

IBX FIA - Over / Under TOP Ações - Alocação Absoluta 
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mar/15 Ano 12 M 24 M 36 M

FIC OABPREV-SP 0,85% 3,08% 12,09% 10,75% 21,18%

RENDA FIXA 0,80% 2,68% 11,24% 11,03% 20,85%

CDI 0,79% 2,15% 7,99% 11,14% 15,49%

INFLAÇÃO CURTA 0,05% 0,21% 0,87% 1,68% 3,70%

INFLAÇÃO LONGA -0,03% 0,33% 2,39% -1,79% 1,66%

RENDA VARIÁVEL 0,07% 0,48% 0,79% -0,20% 0,48%

TX ADM + DESPESAS -0,02% -0,09% 0,06% -0,08% -0,15%

Mês Ano 12 M 24 M 36 M

CDI

ICATU VANGUARDA CRÉDITO PRIVADO RF 1,06% 2,90% 11,93% 22,24% 31,95%

ICATU VANGUARDA GOLD FIRF 1,05% 2,84% 11,47% 21,44% 30,86%

INFLAÇÃO CURTA

ICATU VANGUARDA IPC GOLD PLUS RF 1,00% 4,30% 12,90% 18,51% 32,85%

INFLAÇÃO LONGA

ICATU VANGUARDA IPC GOLD RF -1,06% 2,71% 17,13% 2,96% 24,32%

ICATU VANGUARDA PROTEÇÃO REAL -0,13% 3,14% 10,29% 6,50% -

ICATU VANGUARDA CREDITO PRIVADO IPCA FI RF -0,26% 3,38% 14,29% 9,37% -

RENDA VARIÁVEL

ICATU VANGUARDA IBX FIA -0,22% 2,67% 2,18% -1,67% -4,37%

ICATU VANGUARDA FIA DIVIDENDOS 0,79% 6,51% 10,31% 5,23% 13,12%

ICATU VANGUARDA TOP AÇÕES 0,27% 0,60% -1,17% -9,09% -

Mês Ano 12 M 24 M 36 M

CDI 1,04% 2,81% 11,26% 21,15% 30,26%

IMA-B -0,28% 3,38% 15,53% 8,98% 27,55%

IBOVESPA -0,84% 2,29% 1,46% -9,23% -20,71%

IBX -0,51% 2,38% 1,69% -1,57% -3,82%

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

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% 1,62% 0,85% 3,08%

Cota 1,4752210 1,4990957 1,5118887

12 Meses 24 Meses 36 Meses Desde Início

12,09% 10,75% 21,18% 51,19%

Janelas de Rentabilidade
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Obrigado, 

 Icatu Vanguarda 


