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A Reversão da Trajetória de Endividamento no Brasil: Um Trabalho Mais que Árduo 

Não há dúvidas de que a resolução do problema fiscal deva ser o principal foco da política 

econômica. A trajetória da dívida bruta tem apresentado forte tendência de elevação e as contas 

públicas no Brasil têm mostrado forte desequilíbrio. O governo federal tem proposto várias medidas 

para reverter o atual quadro fiscal e entre elas destacamos a Proposta de Emenda Constitucional 

(PEC) que limita o crescimento das despesas primárias à taxa de inflação do ano anterior. Entretanto, 

essa PEC não nos parece suficiente para solucionar o nosso caos fiscal. É preciso medidas e 

reformas adicionais, como venda de ativos, elevação de carga tributária, reforma da previdência 

social e até mesmo gastar menos do que a regra de limite de gastos prevê. Além disso, não devemos 

ser demasiadamente graduais no ajuste fiscal. Conforme a relação dívida bruta/PIB aumenta, faz-se 

necessário um maior esforço fiscal para estabilizar o endividamento. Todavia, vemos com bons olhos 

as recentes iniciativas do atual governo em avançar na agenda fiscal e, em caso de sucesso na 

implementação, há ótimos frutos para se colher
1
, dentre eles, um espaço razoável para queda do 

prêmio de risco-país. 

Nessa carta, partindo da PEC que coloca um teto para os gastos primários, vamos simular diversos 

cenários fiscais e mostrar que é uma tarefa complicadíssima levar a nossa dívida bruta para uma 

trajetória de sustentabilidade. Além disso, depende-se de hipóteses relativamente favoráveis para o 

crescimento do PIB e a taxa de juros nos próximos anos.  

A tendência de alta das despesas primárias  

Desde 1997 as despesas primárias do governo central têm crescido a uma média anual de 0,3p.p. do 

PIB, provavelmente alcançarão o patamar de 20,1% do PIB no final de 2016. Somente as despesas 

                                                                 
1
 Como menor taxa de inflação e um ambiente mais favorável aos investimentos, por exemplo. 
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com benefícios previdenciários do INSS e os Benefícios de Prestação Continuada (BPC/LOAS)
2
 

correspondem aproximadamente a 60% do incremento das despesas primárias do governo central 

entre 1997 e 2015. São despesas que mantêm o orçamento federal com ampla rigidez, com cerca de 

90% das despesas não contingenciáveis.  

 

Fonte: Secretaria do Tesouro Nacional, Banco Central do Brasil, IBGE e Icatu Vanguarda.                                                             

(*) Ajustadas pela capitalização de Petrobras em setembro de 2010 e pelas “pedaladas fiscais”. 

 

Há um grande problema: se nada for feito as despesas primárias continuarão a se elevar em 

proporção do PIB. O ponto nevrálgico são as perspectivas para as despesas previdenciárias, 

principalmente por conta do envelhecimento esperado da população brasileira. Em 2050, quase 25% 

da população brasileira terá 65 anos ou mais (contra 8% em 2016). Além disso, se a atual regra de 

reajuste do salário mínimo
3
 perdurar para os próximos anos acentuará ainda mais a elevação dos 

gastos previdenciários. As estimativas para benefícios previdenciários do INSS feitas pelo Governo 

Federal
4
 e pelo economista Paulo Tafner

5
 mostram que as despesas subirão de 7,4% do PIB em 

2015 para algo entre 13% e 14% do PIB em 2050. Quem vai pagar a conta? 

                                                                 
2
 O Benefício da Prestação Continuada da Lei Orgânica da Assistência Social (BPC/LOAS) é a garantia de um 

salário mínimo mensal ao idoso acima de 65 anos ou ao cidadão com deficiência física, mental, intelectual ou 
sensorial de longo prazo, que o impossibilite de participar de forma plena e efetiva na sociedade, em igualdade 
de condições com as demais pessoas. 
3
 A atual regra de reajuste do salário leva em consideração o INPC acumulado no ano anterior mais a taxa de 

crescimento do PIB de dois anos antes. 
4
   As estimativas assim como as hipóteses embutidas estão contidas no Projeto de Lei de Diretrizes 

Orçamentárias (PLDO 2017). Veja: 
http://www.planejamento.gov.br/secretarias/upload/Arquivos/sof/orcamentos-anuais/2017/anexo-iv-6-
projecoes-atuariais-do-rgps.pdf. 
5
 Um dos maiores especialistas em previdência social no Brasil. 
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Fonte: IBGE e Icatu Vanguarda. 

 

 

Fonte: Secretaria do Tesouro Nacional, Ministério do Planejamento,                                                                                        

Paulo Tafner e Icatu Vanguarda. 

A deterioração fiscal e a necessidade de se limitar o crescimento dos gastos  

A forte deterioração dos indicadores fiscais nos últimos anos praticamente obrigou o Governo Federal 

a enviar ao Congresso uma PEC que limita o crescimento das despesas à taxa de inflação do 

exercício anterior. Esse Novo Regime Fiscal, caso aprovado integralmente, terá validade de 20 anos
6
. 

Sem adentrar em maiores detalhes, a viabilidade para execução plena do limite de gastos depende 

da aprovação no Congresso de medidas adicionais (à PEC) ao longo dos próximos meses, como uma 

ampla reforma da previdência social. 

Supondo que o Novo Regime Fiscal seja obedecido e que as despesas primárias fiquem exatamente 

no teto (nada impede que o Governo Federal seja ainda mais austero que teto), simularemos a 

dinâmica dos gastos do Governo Central para os próximos 20 anos, de acordo com diferentes 

                                                                 
6
 Há possibilidade de revisão da regra a partir do 10º ano. 
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trajetórias de crescimento do PIB
7
. Caso o crescimento do PIB seja na média de 3% ao ano, é 

possível que as despesas primárias (esperadas) caiam de 20% do PIB em 2016 para 16% daqui a 10 

anos e para 13% no final da vigência do Novo Regime Fiscal. Mesmo com um crescimento do PIB 

menos pujante (1,5% ao ano), pode-se ter uma respeitável redução de despesas como percentual do 

PIB nos próximos anos. 

 

Fonte: Secretaria do Tesouro Nacional, Banco Central do Brasil, IBGE e Icatu Vanguarda.                                                                        

(*) Ajustadas pela capitalização de Petrobras em setembro de 2010 e pelas “pedaladas fiscais”.                                                  

A letra y se refere à taxa real de crescimento do PIB. 

 

A queda das despesas primárias será suficiente para reverter à trajetória de crescimento de 

endividamento bruto/PIB? 

Para responder a essa questão traçaremos diversos cenários paras as variáveis macroeconômicas
8
 

relevantes na simulação da dinâmica de dívida bruta e assumiremos quatro cenários para as receitas 

líquidas do governo central: (1) as receitas líquidas do Governo Central como (percentual do PIB) 

retornam ao nível máximo de 18,9% do PIB em 2011
9
, (2) a recomposição de metade da diferença 

entre o nível de 2016 (de 17,4%) e o pico das receitas/PIB, (3) as receitas/PIB ficam estáveis em 

17,5% do PIB e (4) há uma queda nas receitas líquidas para 16,2% do PIB, em função de uma 

composição de crescimento do PIB menos favorável para arrecadação tributária. Como a cobrança 

de impostos e contribuições incide fortemente em massa salarial e em consumo, a possibilidade de 

uma dinâmica de mercado de trabalho menos favorável nos próximos anos pode atrapalhar a 

                                                                 
7
 Nesse exercício, suporemos que a taxa de inflação do IPCA seja igual ao deflator implícito do PIB. Ou seja, 

diferentes taxas de inflação não alterarão a trajetória de gastos como percentual do PIB – tanto o numerador 
quanto o denominador são indexados ao mesmo índice. Vale lembrar que nos últimos anos o deflator do PIB 
tem, na média, ficado acima da inflação medida pelo IPCA, mas nada garante que isso se repetirá nos próximos 
20 anos. 
8
 Tais como a taxa de crescimento do PIB, a inflação, a taxa de câmbio e a taxa de juros (Selic). 

9
 Estima-se que as desonerações tributárias totais desde 2006 tenham ficado em 2,5% do PIB, sendo 1% de 

CPMF. Essa volta ao patamar de 18,9% representaria algo como desfazer as desonerações do período, 
excluindo o ressurgimento da CPMF. Veja: Orair, R. (2015): “TD 2117 - Desonerações em Alta com Rigidez da 
Carga Tributária: o que explica o paradoxo do decênio 2005-2014?” IPEA. 



   

    

  

 5     (21) 3824-7107  Praça 22 de Abril, n°36, 6° andar – Centro – RJ  asset@icatuvanguarda.com.br 

dinâmica das receitas/PIB
10

.  

 

Fonte: Secretaria do Tesouro Nacional, IBGE e Icatu Vanguarda.                                                                                                  

(*) Ajustadas pela cessão onerosa de exploração de petróleo em setembro de 2010. 

 

Combinando os cenários de despesas com os de receitas, encontramos diversas trajetórias de 

resultado primário do Governo Central.  No cenário mais otimista, no qual há recomposição total das 

receitas e o PIB cresce a uma taxa média de 3% ao ano, o superávit primário alcançaria 6% do PIB 

em 2037. Em um cenário no qual o PIB cresce apenas 1,5% ao ano e não há recomposição das 

receitas, o resultado primário alcançaria um saldo positivo de 2,8% do PIB em 2037. Mesmo em um 

cenário pessimista, é possível atingir um superávit primário razoável no final do período de vigência 

do Novo Regime Fiscal. 

 

Fonte: Secretaria do Tesouro Nacional, IBGE, Banco Central do Brasil e Icatu Vanguarda.                                                           

(*) Ajustadas pela cessão onerosa de exploração de petróleo e capitalização da Petrobras em setembro de 2010. 

 

 

                                                                 
10

 Esse cenário foi baseado na dissertação de mestrado de Luka Barbosa: “A dinâmica insustentável das contas 
públicas brasileiras: não é só o gasto”, de 2015. 
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Qual é o tamanho do superávit primário necessário para estabilizar a relação dívida bruta/PIB?  

A magnitude do resultado primário para estabilizar a relação dívida bruta/PIB
11

 depende de uma série 

de hipóteses para as variáveis macroeconômicas, dentre elas a taxa de juros, a taxa de crescimento 

do PIB e o nível que a dívida bruta se encontra. Quanto mais elevada a taxa de juros e / ou menor o 

crescimento do PIB, maior será o superávit primário para estabilizar a razão dívida/PIB. 

Adicionalmente, uma maior relação dívida bruta/PIB sugere um maior esforço fiscal primário para 

estabilizar o endividamento.  

As duas tabelas abaixo mostram diversos cenários para taxas reais de juros e crescimento do PIB. 

Por exemplo, na Tabela 1, cujo ponto de partida é uma relação dívida bruta/PIB de 70%, supondo 

que a taxa real de juros seja 5% e que a taxa de crescimento da economia seja 2% ao ano, o 

superávit primário necessário para estabilizar o endividamento como proporção do PIB é de 2,1%. 

Entretanto, se o ponto de partida for uma razão dívida bruta/PIB de 90% (veja Tabela 2), para as 

mesmas hipóteses de juros e crescimento, o superávit primário necessário para estabilizar a dívida 

bruta é de 2,6% do PIB. Ou seja, o gradualismo no ajuste fiscal hoje pode exigir um esforço fiscal 

sensivelmente maior no futuro. 

 

 

                                                                 
11

 Estamos nos referindo à dívida bruta do Governo Geral (Governo Federal, Estados e Municípios). Para 
simplificar os cálculos, suporemos que o resultado primário do governo geral seja igual ao primário do Governo 
Central nas nossas simulações. 

Tabela 2: Superávit Primário Necessário Para Estabilizar 

A Relação Dívida Bruta do Governo Geral/PIB

Assumindo: Dívida Bruta/PIB Inicial = 90%

1.0 1.5 2.0 3.0 4.0

2.0 0.9 0.4 0.0 -0.9 -1.7

4.0 2.7 2.2 1.8 0.9 0.0

5.0 3.6 3.1 2.6 1.7 0.9

6.0 4.5 4.0 3.5 2.6 1.7

7.0 5.3 4.9 4.4 3.5 2.6
Os números em vermelho correspondem aos resultados primários 

necessários para estabilizar a relação dívida bruta/PIB

T
ax

a 
R

ea
l d

e 
Ju

ro
s 

Taxa Real de Crescimento do PIB
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 A PEC é suficiente para uma trajetória de sustentabilidade da dívida? 

A partir dos cenários de receitas líquidas e despesas primárias citadas anteriormente, simulamos 

diversas trajetórias da relação dívida bruta/PIB para três diferentes níveis da taxa de juros Selic. Em 

um cenário no qual a taxa Selic perdure em 12%
12

 ao ano no horizonte de projeção, há reversão da 

trajetória da relação dívida/PIB apenas no cenário em que se observa crescimento de 3% ao ano e 

recomposição da receita líquida/PIB para o pico de 2011 (para 18,9% do PIB). Nos cenários mais 

pessimistas de crescimento econômico e de receitas (e com Selic de 12%), para se reverter a 

tendência de elevação da dívida/PIB se faz necessário um corte mais drástico de gastos vis-à-vis o 

quadro no qual as despesas fiquem sempre exatamente no teto da regra de crescimento dos 

gastos
13

. 

 

Fonte: Banco Central do Brasil, IBGE e Icatu Vanguarda. 

Para um cenário no qual a taxa Selic fique em 10% ao ano no período projetado, há reversão da 

trajetória de endividamento apenas em 2032, assumindo que a taxa de crescimento do PIB seja de 

2% ao ano e que as receitas/liquidas subam 0,7p.p. do PIB em relação ao nível atual. Mesmo assim, 

a dívida bruta alcançará um patamar ainda bastante elevado no final da vigência da regra de gastos 

em 2037 (de 101,8% do PIB). 

 

Fonte: Banco Central do Brasil, IBGE e Icatu Vanguarda. 

                                                                 
12

 O exercício simplifica bastante o mundo real. Por exemplo, uma dívida crescente pode exigir uma taxa de 
juros maior para financiá-la. 
13

 Uma alternativa seria elevar ainda mais a carga tributária. 



   

    

  

 8     (21) 3824-7107  Praça 22 de Abril, n°36, 6° andar – Centro – RJ  asset@icatuvanguarda.com.br 

Por fim, no cenário em que a Selic fica estável em 8% ao ano até 2037, a regra de limite de gastos 

será suficiente para retomar a trajetória de sustentabilidade da dívida em todos os quatro casos 

citados no exercício. No quadro mais otimista, com crescimento do PIB de 3% ao ano e recomposição 

das receitas para o patamar de 2011, a relação dívida bruta/PIB volta a cair já em 2021. 

 

Fonte: Banco Central do Brasil, IBGE e Icatu Vanguarda. 

Conclusão  

Não há dúvidas que a agenda fiscal do governo Temer tende a ser um ponto de inflexão na dinâmica 

fiscal brasileira. É de suma importância para o futuro do Brasil que essa agenda de ajuste fiscal (PEC 

de gastos e vendas de ativos) e de reformas (previdenciária, trabalhista, entre outras) seja levada 

adiante não só pelo atual governo/Congresso, mas também pelos futuros presidentes /Congressistas.  

A resolução do atual imbróglio fiscal é um desafio gigantesco. Nem mesmo um poderoso instrumento 

que é a PEC, a qual limita o crescimento das despesas à taxa de inflação do exercício anterior, será 

suficiente para promover uma trajetória de sustentabilidade da dívida. Muito provavelmente teremos 

que enfrentar aumento de receitas tributárias, venda de ativos governamentais e reformas estruturais 

(legislação trabalhista e melhora do ambiente de negócios, dentre elas) que sejam capazes de elevar 

o crescimento potencial do PIB. Além disso, a seriedade no combate à inflação poderá nos levar a 

patamares menores de taxa de juros, ajudando a reverter a trajetória de insustentabilidade da dívida 

pública. Em se enfrentando esses desafios, o sucesso da agenda fiscal provavelmente encolherá o 

prêmio de risco país e em algum momento poderemos voltar a operar em níveis similares aos nossos 

pares latinos (por exemplo). 

 

Fonte: Bloomberg e Icatu Vanguarda. 
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Estratégia Tx Adm Liquidez % Mês Ano 12M 24M 36M

GOLD RF CDI 0,15% D+0 5,3% ########## 1,1% 6,8% 14,0% 27,5% 40,1%

MONG AEGON OAB SP FI RF CDI 0,15% D+1 12,5% ########## 1,1% 6,8% - - -

PREVER OABPREV-SP FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CDI 0,15% D+1 8,9% ########## 1,1% 6,6% - - -

SANTANDER FI OABPREV-SP CDI 0,12% D+1 15,1% ########## 1,1% 6,8% - - -

CAIXA CDI 0,00% D+0 0,8% ########## 1,2% 6,7% 14,1% 27,5% 39,9%

BRASIL PLURAL EQUITY HEDGE 30 Multimercado 2,00% D+31 0,8% ########## 1,9% -0,9% 8,4% 22,1% 32,9%

Kondor LX FIC de FIM Multimercado 2,00% D+31 2,3% ########## 0,4% 3,9% 13,4% 34,3% 38,9%

Garde D’Artagnan FIC FIM Multimercado 2,00% D+31 2,4% ########## 0,9% 9,0% 20,6% 45,9% -

JGP MAX ESTRUTURADO FIC FIM Multimercado 1,85% D+31 2,3% ########## 1,0% 6,2% 13,9% 27,6% -

ICATU VANGUARDA ALM OABPREVSP FIRF Inflação Longa 0,05% D+1 14,8% ########## 1,2% 8,1% - - -

BNP PARIBAS INFLAÇÃO FIC RF Inflação Média 0,50% D+3 4,8% ########## 1,9% 16,2% 15,7% 29,4% 37,1%

SANTANDER FIC IMAB Inflação Média 0,20% D+1 5,0% ########## 2,0% 16,2% 16,6% 30,5% 38,9%

CSHG OABPREV SP ZERMATT FIM CP Crédito CDI 0,40% D+60 7,2% ########## 1,2% 6,5% - - -

CRÉDITO CDI Crédito CDI 0,50% D+6 17,8% ########## 1,1% 6,8% 14,4% 28,5% 41,3%

Total FIC 0,34% D+1 100% 1,13% 7,29% 11,41% 23,44% 30,94%

Evolução da Cota

ICATU VANGUARDA FUND OF FUNDS - OAB SP

30/06/2016

 Fundos  
Informações Alocação Rentabilidade

42,6%

25,0%

14,8%

9,8%

7,8%
Alocação por Classe (% do PL)

CDI

Crédito CDI

Inflação Longa

Inflação Média

Multimercado 0%

20%

40%

60%

80%

100%

D+0 D+1 D+5 D+10 D+21 D+50 D+59

Liquidez do Fundo (% do PL) 

1,00

1,20

1,40

1,60

1,80

1,00

1,20

1,40

1,60

1,80 OAB SP



   

    

  

 10     (21) 3824-7107  Praça 22 de Abril, n°36, 6° andar – Centro – RJ  asset@icatuvanguarda.com.br 

 

  

2010

1 janeiro

2 fevereiro

3 março

4 abril

5 maio

6 junho

7 julho

8 agosto

9 setembro

10 outubro

11 novembro

12 dezembro

Acc Ano

Acc Início

Volatilidade Diária a.a. (12m) 2,03%

Índice de Sharpe (12m) -0,07

Rentabilidade (12m) 11,35%

PL Atual R$ 466.256.502,27

PL Médio (12m) R$ 416.432.727,00

Evolução da Volatilidade / Índice de Sharpe Estatísticas de 2011 a 2016

Fundo

0,91%

1,08%

1,57%

1,40%

Nº Meses >0 56 (85%)

Nº Meses <0 10 (15%)

Descrição Estatísticas

Tabela de Rentabilidades¹

42369

2016 2015 2014 2013 2012 2011

Fundo Fundo Fundo Fundo Fundo

Evolução do PL (Milhões) Histograma (2 Sigmas)

Menor Rentabilidade Mensal -2,48% - 06/2013

Maximum Draw Down² -7,25%

Nº Meses >CDI 36 (55%)

Nº Meses <CDI 30 (45%)

Maior Rentabilidade Mensal 2,25% - 08/2014

¹ Rentabilidade passada não representa garantia de rentabilidade futura. A rentabilidade divulgada não é líquida de impostos.

Fundos de investimento não contam com garantia do administrador, do gestor, de qualquer mecanismo de seguro ou Fundo

Garantidor de Crédito - FGC. É recomendada a leitura cuidadosa do formulário de informações complementares, da lâmina de

informações essenciais e do regulamento antes de investir.

² Maximum Drawdown é o declínio do valor máximo da cota até seu valor mínimo, calculado desde a constituição do fundo.

0,58%

1,62%

0,85%

1,43%

0,46%

0,84%

0,86%

-0,74%

0,55%

1,21%

0,93%

0,99%

0,99%

1,13%

1,01%

0,05%

0,53%

-0,41%

-0,70%

1,12%

-2,01%

-2,48%

1,09%

-1,08%

1,10%

1,29%

-1,73%

0,53%

0,95%

1,22%

2,25%

-0,84%

1,00%

-2,05%

1,97%

1,19%

1,32%

1,49%

0,89%

1,91%

0,12%

1,00%

1,36%

0,26%

0,60%

0,57%

0,20%

1,32%

0,31%

1,89%

0,98%

1,01%

0,27%

2,05%

0,87%

0,98%

1,94%

1,75%

1,58%

1,14%

1,04%

-0,28%

-2,81%

33,45%

15,05%

37,31%

10,03%

19,35%

7,29%

73,07%

9,98%

61,31%

9,91%

46,68%

0%

2%

4%

6%

8%

10%

12%

14%

16%

18%

-0,6

-0,4

-0,2

0,0

0,2

0,4

0,6

0,8

0%

1%

2%

3%

4%

5%

6%

7%

8%

9% Vol 44du anualizada Índice de Sharpe 44du

59

159

259

359

459

59

159

259

359

459



     

    

  

 
11     

  Quadro de Desempenho 

Data da Cota Benchmark PL Diário D iário
C omparat ivo  

B enchmark
N o  M ês

C omparat ivo  

B enchmark
N o  A no

C omparat ivo  

B enchmark

Últ imo s 

12 meses

C omparat ivo  

B enchmark

Últ imo s 

36 

meses

C omparat ivo  

B enchmark

T X A D M  

(%aa)
P erfo rmance D ata de Iní cio  

FI's ABERTOS

Renda Fixa 1.812.669.476R$       

ICATU VANGUARDA SIMPLES SOBERANO FI RF 30/06/16 CDI 60.918.697R$            0,051% 97,53% 1,13% 97,31% 4,30% 95,55% - - - - 0,25% 1-mar-16

ICATU Vanguarda Renda Fixa FI PLUS 30/06/16 CDI 83.323.906R$            0,059% 113,28% 1,30% 111,95% 7,47% 111,15% 13,13% 93,17% 38,49% 96,55% 0,30% 20% s/ CDI 3-nov-03

ICATU Vanguarda FIC DE FI RENDA FIXA PLUS 30/06/16 CDI 41.967.227R$            0,058% 110,02% 1,26% 108,64% 7,23% 107,66% 12,62% 89,59% 36,71% 92,07% 0,35% 28-dez-11

ICATU Vanguarda Crédito Privado RF LP 30/06/16 CDI 468.695.415R$          0,051% 98,00% 1,13% 97,60% 6,83% 101,57% 14,45% 102,54% 41,35% 103,70% 0,50% 17-mai-06

ICATU Vanguarda GOLD FI Renda Fixa 30/06/16 CDI 238.171.250R$          0,063% 120,52% 1,12% 96,10% 6,78% 100,91% 13,98% 99,21% 40,09% 100,56% 0,15% 20% s/ CDI 26-jun-09

Icatu Vanguarda Inflação Curta FI Renda Fixa 30/06/16 IMA-B 5 242.920.889R$          -0,036% 0,00% 0,95% 0,01% 8,94% 0,11% 16,94% 0,00% 44,19% -0,62% 0,25% 23-jul-09

ICATU Vanguarda FIC Inf lação Curta Renda Fixa 30/06/16 IMA-B 5 84.207.227R$            -0,038% 0,00% 0,90% -0,04% 8,64% -0,20% 16,28% -0,66% 41,79% -3,01% 0,50% 2-dez-10

ICATU Vanguarda FIRF IMA-B 5 Crédito Priv ado 30/06/16 IMA-B 5 69.493.252R$            -0,084% -0,04% 0,93% -0,01% 11,25% 2,41% 19,67% 2,73% - - 0,40% 20% s/ IMA-B 5 25-abr-14

ICATU Vanguarda Pré Fixado FIRF LP 30/06/16 IRFM 1+ 43.249.492R$            0,223% 0,11% 3,38% 0,72% 22,71% 3,13% 15,49% -2,17% - - 0,30% 20% s/ IRFM1+ 11-abr-14

ICATU Vanguarda Renda Fixa Real FI 30/06/16 - 38.687.527R$            0,012% - 2,42% - 16,73% - 20,99% - 43,14% - 0,25% 18-mai-04

ICATU Vanguarda FIC Renda Fixa Real FI 30/06/16 - 27.308.813R$            0,010% - 2,38% - 16,39% - 20,22% - 40,58% - 0,50% 11-fev-11

ICATU Vanguarda Inf lação Longa FI Renda Fixa 30/06/16 IMA-B 5+ 250.015.940R$          -0,052% 0,00% 2,59% 0,02% 20,89% 0,07% 16,90% -0,24% 38,29% -0,87% 0,25% 26-jun-09

ICATU Vanguarda FIC Inf lação Longa Renda Fixa 30/06/16 IMA-B 5+ 163.709.842R$          -0,054% 0,00% 2,54% -0,03% 20,58% -0,24% 16,27% -0,87% 36,09% -3,06% 0,50% 23-mai-07

Multimercados 30.670.266R$            

ICATU VANGUARDA DOLAR FIM 30/06/16 - 12.425.544R$            -0,756% - -9,27% - -16,16% - - - - - 0,50% 7-ago-15

ICATU VANGUARDA MACRO FIM 30/06/16 CDI 18.244.722R$            -0,013% -24,79% 1,29% 111,28% 6,80% 101,18% - - - - 2,00% 20% s/ CDI 21-ago-15

Ações 199.729.946R$          -

ICATU Vanguarda  Ações IBX FI 30/06/16 IBX 14.693.820R$            1,043% 0,03% 5,44% -1,04% 15,11% -2,63% -4,14% -1,07% 6,85% -1,96% 0,55% 20% s/ IBrX100 18-mai-04

ICATU Vanguarda TOP AÇÕES FIA 30/06/16 IBX 11.988.555R$            0,773% -0,24% 3,81% -2,67% 15,26% -2,48% 1,93% 5,01% 4,05% -4,76% 2,00% 20% s/ IBrX100 21-dez-12

ICATU Vanguarda Dividendos FIA 30/06/16 IBX 162.914.126R$          1,031% 0,01% 3,20% -3,28% 14,70% -3,04% 1,20% 4,28% 16,45% 7,64% 1,00% 24-out-06

ICATU Vanguarda FIC DE FIA DIVIDENDOS 30/06/16 IBX 10.133.446R$            1,026% 0,01% 3,11% -3,37% 13,54% -4,20% -0,53% 2,55% 9,40% 0,59% 1,00% 20% s/ IBrX100 28-fev-12

Indicadores Financeiros 

CDI - - - 0,052% - 1,16% - 6,72% - 14,09% - 39,87% - - -

IMA-C (Ref : IGP-M) - - - 0,016% - 2,46% - 17,94% - 22,66% - 45,00% - - -

IMA-B (Ref.: IPCA) - - - -0,048% - 1,93% - 16,15% - 16,73% - 40,88% - - -

IMA-B 5 (Ref.: IPCA) - - - -0,040% - 0,94% - 8,84% - 16,94% - 44,80% - - -

IMA-B 5 + (Ref.: IPCA) - - - -0,053% - 2,57% - 20,82% - 17,14% - 39,15% - - -

IRFM1+ - - - 0,112% - 2,66% - 19,58% - 17,66% - 41,03% - - -

Dólar - - - -1,039% - -10,72% - -17,80% - 3,46% - 43,96% - - -

IBX (Fechamento) - - - 1,017% - 6,48% - 17,74% - -3,08% - 8,81% - - -

Ibovespa (Fechamento) - - - 1,029% - 6,30% - 18,86% - -2,93% - 9,10% - - -

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

(*) A partir de 02/05/08 em atendimento a IN CVM  nº 465 a rentabilidade do Fundo passou a ser apurada pela cotação de fechamento das ações. Para períodos anteriores a 02/05/08 utiliza-se a cotação média do índice de ações e para períodos posteriores a cotação de fechamento.

Este documento fo i elaborado pela Icatu Vanguarda com fins meramente informativos para uso interno. 

Em atendimento à Instrução CVM  nº 450, qualquer divulgação sobre os resultados do fundo só pode ser feita, por qualquer meio,  após um período de carência de 6 (seis) meses, a partir da data da primeira emissão de cotas. *Benchmark CAPOF alterado em 14/01/2014

INFORMAÇÕES DIÁRIAS DOS FUNDOS RENTABILIDADE RENTABILIDADE ACUMULADA
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