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As elevadas taxas reais e nominais de juros no Brasil na comparação com a experiência 

internacional continuam sendo alvo de amplo debate, tanto na academia quanto fora dela. Há 

algum consenso acerca dos motivos por trás dos maiores níveis de juros no Brasil (contas 

públicas desajustadas, incerteza jurisdicional, ausência da conversibilidade da moeda, elevada 

participação do crédito direcionado no crédito total, dentre eles), mas há divergência de qual é o 

patamar da taxa de juros de equilíbrio no médio e longo prazo. Todavia, há uma crescente 

convergência de opiniões sugerindo uma queda sustentada e estrutural das taxas de juros no 

Brasil. 

Na nossa visão, as condições estão sendo criadas, mas é um processo relativamente longo e 

que não permite a interrupção da agenda de reformas e ajustes em curso. Nesse artigo, vamos 

explorar alguns elementos determinantes para essa possível mudança no nível das taxas de 

juros no Brasil. 

A insistência nas políticas anticíclicas no pós-Lehman Brothers levou a uma tendência de piora 

dos resultados primários do setor público após 2011 e à reversão da trajetória (para crescente) 

da relação dívida pública/PIB a partir do início de 2014. O prêmio de risco-país, medido pelo 

CDS de cinco anos, que era negociado bem próximo aos níveis de México e Colômbia, começou 

a descolar do final de 2012 em diante, culminando em sucessivos rebaixamentos pelas agências 

internacionais de classificação de risco. Na metade final de 2015, o CDS de cinco anos de Brasil 

superava em cerca de 300 pontos-base a média dos prêmios de risco soberano de Colômbia e 

México e a taxa real de juros embutida nos títulos indexados à inflação, com vencimento em 

2050, atingiu 7,5% nos períodos de maior estresse. Para efeito de comparação, um título similar 

no México precificava juros reais entre 3,5% e 4% nessa mesma época. 

A mudança da postura em relação à política fiscal e ao crédito subsidiado, com o atual governo, 

levou a um rápido fechamento das taxas de juros nominais e reais (as primeiras também se 

Comentário Mensal 
Março 2017 



   

    

  

 2     (21) 3824-7107  Praça 22 de Abril, n°36, 6° andar – Centro – RJ  asset@icatuvanguarda.com.br 

beneficiaram da queda do componente de inflação esperada embutido nos títulos). 

A taxa real de juros precificada nos títulos públicos indexados à inflação, vencendo em 2050, 

caiu recentemente para abaixo de 5,5%. Houve a aprovação da PEC do teto de gastos, no final 

de 2016, e há expectativa de aprovação de uma reforma da Previdência satisfatória. Será que já 

está tudo no preço? 

Ainda não. Devemos lembrar que a situação fiscal está longe de ser equacionada. As nossas 

simulações de dívida bruta sugerem que o nível do endividamento poderá ultrapassar 90% do 

PIB em 2023. Consequentemente, as taxas reais de juros e prêmios de risco país permanecem 

sensivelmente acima dos países emergentes, dentre eles os latinos. 

A concretização da aprovação da reforma da Previdência, combinada com medidas fiscais 

adicionais nos próximos anos, como a recomposição de desonerações de impostos, contribuirá 

para a reversão da trajetória crescente de endividamento público, estreitando cada vez mais a 

diferença entre os juros brasileiros e as taxas dos países emergentes. E com taxas de juros 

menores, a dinâmica da dívida fica bem mais favorável. Por outro lado, a interrupção da agenda 

de ajuste fiscal e de reformas em curso tem potencial para nos levar a um cenário bem sombrio, 

de elevação de risco país e das taxas de juros, de piora na trajetória de endividamento, 

requerendo no futuro um ajuste fiscal ainda maior do que estamos vislumbrando na atual 

conjuntura. 

A redução da fatia do crédito direcionado no estoque total de crédito e a possível convergência 

da TJLP para as taxas de mercado, as quais estão na agenda do atual governo, são outros 

motivos pelos quais as taxas de juros poderão cair adicionalmente no Brasil. Um canal é o fiscal, 

pois grande parte do crédito direcionado é subsidiada e, consequentemente, um estoque maior 

desse tipo de crédito piora a dinâmica da dívida. Outro canal é o que afeta a potência da política 

monetária. Quando se tem uma grande parcela do estoque de crédito direcionado, que não 

responde às alterações da Selic, o Banco Central precisa mover essa taxa básica de juros de 

maneira mais acentuada se comparada à situação na qual todo o crédito é livre, para atingir o 

mesmo objetivo de inflação. 

Outro motivo que pode levar as taxas de juros no Brasil para menores patamares é a possível 

revisão para baixo da atual meta de inflação de 4,5%, a qual está acima do "padrão" de 3% para 

países emergentes com regime de metas de inflação. Um objetivo menor para a taxa de inflação 

poderá significar expectativas de inflação menores, puxando o componente de inflação esperada 

das taxas nominais de juros para baixo. 

Há um cenário cada vez mais plausível de convergência das taxas de juros no Brasil para 

patamares mais próximos dos padrões internacionais para países emergentes. Entretanto, é 

imprescindível que as reformas (da Previdência, trabalhista, tributária e microeconômica) e o 

ajuste fiscal em curso não sejam interrompidos. Por mais que haja boas intenções, a volta do 

populismo fiscal poderá significar a continuidade do Brasil como paraíso dos poupadores e 

rentistas do CDI, em detrimento dos empresários, empreendedores e das famílias e empresas 

devedoras.  
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Estratégia Tx Adm Liquidez % Mês Ano 12M 24M 36M

ICATU VANGUARDA  GOLD RF CDI 0,15% D+0 2,1% ########## 1,1% 3,1% 13,9% 29,5% 44,3%

MONGERAL AEGON OAB SP FI RF CDI 0,15% D+1 12,7% ########## 1,0% 3,2% 13,9% - -

SULAMÉRICA PREVER OABPREV-SP FI RF CDI 0,15% D+1 9,8% ########## 1,1% 3,1% 14,1% - -

SANTANDER FI OABPREV-SP CDI 0,12% D+1 13,7% ########## 1,0% 3,1% 13,8% - -

KONDOR LX FIC DE FIM CDI 2,00% D+31 2,2% ########## 0,2% 0,7% 15,1% 29,9% 51,9%

GARDE D’ARTAGNAN FIC FIM CDI 2,00% D+31 3,1% ########## 1,3% 4,5% 20,2% 41,0% 69,3%

ESTRATEGIA FIM CDI 1,00% D+2 3,0% ########## 1,1% 3,2% - - -

JGP MAX FIC FIM CDI 1,85% D+31 2,3% ########## 1,4% 4,8% 16,6% 32,5% 47,9%

CSHG OABPREV SP ZERMATT FIM CP Crédito CDI 0,40% D+60 6,7% ########## 1,2% 3,2% 13,1% - -

ICATU VANGUARDA CRÉDITO CDI Crédito CDI 0,50% D+6 16,8% ########## 1,1% 3,2% 14,5% 30,4% 45,9%

ICATU VANGUARDA ALM OABPREVSP FIRF Inflação Longa 0,05% D+1 13,9% ########## 0,9% 2,7% 11,8% - -

BNP PARIBAS INFLAÇÃO FIC RF Inflação Média 0,50% D+3 4,7% ########## 1,0% 7,0% 20,6% 39,5% 59,5%

SANTANDER FIC IMAB Inflação Média 0,20% D+1 4,9% ########## 1,0% 6,8% 20,8% 40,9% 60,3%

ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS Bolsa 2,00% D+4 2,0% ########## 0,9% 7,3% 19,3% 19,7% 32,1%

VINCI GAS DIV FIA Bolsa 3,00% D+33 2,0% ########## -2,8% 5,3% 16,2% 25,4% 41,2%

Total FIC 0,31% D+1 100% 0,94% 3,49% 13,99% 26,23% 41,38%

% CDI 89,86% 115,16% 102,18% 89,13% 94,20%

Evolução da Cota

ICATU VANGUARDA FUND OF FUNDS - OAB SP

31/03/2017
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Fundo CDI Fundo CDI Fundo CDI Fundo CDI Fundo CDI Fundo CDI

janeiro

fevereiro

março

abril

maio

junho

julho

agosto

setembro

outubro

novembro

dezembro

Acc Ano

Acc Início

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.

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

Maximum Draw Down² -7,25%

Volatilidade Diária a.a. (12m) 1,00%

Índice de Sharpe (12m) 0,02

Rentabilidade (12m) 14,03%

PL Atual R$ 548.096.797,16

PL Médio (12m) R$ 494.781.693,57

Nº Meses <0 10 (16%)

Nº Meses <CDI 28 (44%)

Maior Rentabilidade Mensal 2,25% - 08/2014

2012

Descrição Estatísticas

Nº Meses >CDI 35 (56%)

Nº Meses >0 53 (84%)

Tabela de Rentabilidades¹

42369

Evolução do PL (Milhões) Histograma (2 Sigmas)

Evolução da Volatilidade / Índice de Sharpe Estatísticas de 2012 a 2017

2017 2016 2015 2014 2013

1,23% 0,91% 0,58% -2,05% 0,53% 1,75%

1,28% 1,08% 1,62% 1,97% -0,41% 1,58%

1,14%

1,40% 1,43% 1,32% 1,12% 1,04%

0,94% 1,57% 0,85% 1,19% -0,70%

-0,28%

1,17% 0,84% 0,95% -2,48% 0,27%

0,99% 0,46% 1,49% -2,01%

2,05%

1,16% -0,74% 2,25% -1,08% 0,87%

1,14% 0,86% 1,22% 1,09%

0,98%

1,19% 1,21% 1,00% 1,29% 1,94%

1,09% 0,55% -0,84% 1,10%

0,89%

1,13% 0,99% 0,05% 0,53% 1,91%

0,54% 0,93% 1,01% -1,73%

15,05%

90,69% 84,26% 61,31% 46,68% 33,45% 37,31%

3,49% 14,23% 9,98% 9,91% -2,81%
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