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Brasil - Cenário sem grandes novidades. A inflação continua surpreendendo positivamente 

(para baixo), o que tem permitido a manutenção do processo de queda da Taxa Selic. O 

crescimento mostra sinais mais otimistas de recuperação. As contas externas seguem 

saudáveis. O quadro fiscal de longo-prazo ainda preocupa, mas a arrecadação federal de 

agosto mostrou sinais mais animadores, sugerindo que a recuperação cíclica da economia 

poderá ajudar até mesmo no front fiscal. 

A agenda micro avança de forma positiva e as notícias em torno da Cessão Onerosa, como 

um possível acordo entre a Petrobras e a União, é um exemplo importante do caminho que 

está sendo seguido por esta administração (não entrando aqui nas questões políticas, que 

hoje parecem serem muito mais ruído do que motivos de mudanças substanciais de 

cenário). 

O Banco Central (BCB) parece disposto a reduzir o ritmo de queda da taxa de juros, no atual 

estágio do ciclo. A despeito destes sinais, a mensagem é de que os juros poderão se manter 

baixos por mais tempo, o que não está totalmente precificado no mercado de juros. 

Acreditamos que haja espaço para a extensão do ciclo de corte da Taxa Selic, mesmo que 

em ritmo mais moderado. Contudo, para a curva de juros, os ganhos de capital devem se 

concentrar, a partir de agora, nas perspectivas de juros baixos por mais tempo, ou seja, 

favorecendo a parte intermediária da curva.  

O Brasil parece estar no meio a um "Bull Market" clássico. Isso não significa que 

movimentos de correção/realização de lucros não irão ocorrer, mas que devem ser rápidos, 

pouco acentuados e estimulados apenas por eventos pontuais e inesperados.  

Comentário Mensal 
Setembro 2017 
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A dinâmica do Ibovespa é um exemplo claro deste processo. O mercado está passando por 

uma realocação que parece mais estrutural do que cíclica, e ainda parece longe do final, 

talvez ainda nem no meio deste processo.  

O cenário externo é um vetor que precisa ser acompanhado de perto para avaliarmos a 

probabilidade de eventuais movimentos pontuais de correção. 

Gostamos das teses de investimentos positivas em relação ao Brasil. Acreditamos que 

estamos em uma tendência, mas temos o receio de que o mercado esteja taticamente 

esticado, especialmente vis-à-vis o que vemos do cenário externo. Em linhas gerais, vemos 

espaço para alguma acomodação no curto-prazo que, de fato, já está ocorrendo desde a 

última semana de setembro. 

EUA - O cenário continua a ser de crescimento moderado, acima do potencial. Os desastres 

naturais que assolaram o país (e adjacências) devem afetar os dados de curto-prazo, mas 

não a trajetória da economia. O mercado de trabalho segue robusto. A inflação está baixa, 

mas deve manter trajetória ascendente. 

O Comitê de Mercado Aberto (FOMC) trouxe poucas novidades em relação às expectativas, 

mas acabou sendo mais hawkish do que o esperado, dado o histórico passado (não 

recente) deste comitê. O Fed parece convicto na manutenção do processo de normalização 

monetária, diante do cenário exposto acima. Apenas mudanças substanciais serão capazes 

de tirá-los do "piloto automático" de 3 altas de 25bps este ano nos juros, e na redução 

previsível de seu balanço, anunciado oficialmente este mês, mas amplamente esperado. 

A grande novidade dos últimos dias, ao nosso ver, foi a mudança de dinâmica no 

Congresso, e sua relação com o Governo Trump. Hoje temos sinais mais positivos de 

cooperação, o que pode colocar a agenda legislativa novamente na rota imaginada após as 

eleições de novembro passado. Neste momento, pouco disso parece precificado, o que 

poderia dar sustentação às taxas futuras de juros americanos e, consequentemente, ao 

dólar no mundo. 

Temos defendido a tese de que o cenário de "Goldilocks" que prevaleceu ao longo de todo o 

ano, até meados de setembro, poderia estar se tornando um cenário de "Reflation". Este 

roteiro parece estar sendo seguido à risca nas últimas duas semanas. O "Reflation" não 

necessariamente será negativo para os ativos de risco, mas pode se tornar pontualmente 

mais desafiador se a velocidade de abertura de juros for muito acelerada. Este não é o 

cenário base, mas precisa ser monitorado. Por hora, trabalhamos com uma "Reflation" que 

tenha apenas o potencial de desestabilizar momentaneamente, e pontualmente, os ativos de 

risco, e muito mais por questões de posicionamento técnico e preços/valuation. 

Mundo ex-EUA – Os sinais da economia global continuam positivos. Apenas para citar 

alguns indicadores, vemos PMIs nas máximas deste ciclo econômico (e, em muitos casos, 

nas máximas históricas); dados de exportações de economias abertas como a Coréia do Sul 

e Taiwan ainda bastante robustos, apontando para uma corrente de comércio global 

saudável; quedas recorrentes nas taxas de desemprego de importantes economias 

mundiais, como os EUA e a Europa como um todo; robustez da economia chinesa, mesmo 

em face a desafios estruturais e de curto-prazo, etc. 
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Conclusão - Em suma, vemos um cenário econômico muito parecido com aquele que 

prevaleceu ao longo do ano, mas com algumas mudanças de dinâmica que, diante dos 

preços e da posição técnica, podem gerar movimentos um pouco diferentes neste último 

trimestre do ano.  

No Brasil, trabalhamos com um pano de fundo de juros baixos por mais tempo, sinais mais 

claros de recuperação do crescimento e uma mudança clara de dinâmica por parte dos 

investidores, em busca de ativos alternativos ao CDI.  

Nos EUA, vemos a possibilidade de estarmos entrando em uma tendência de abertura de 

taxas de juros. Este processo deve ser saudável, mas pode causar períodos de aumentos 

pontuais da volatilidade.  
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Estratégia Tx Adm Liquidez % Mês Ano 12M 24M 36M

ICATU VANGUARDA  GOLD RF CDI 0,15% D+0 1,9% ########## 0,8% 7,5% 12,3% 28,1% 43,9%

MONGERAL AEGON OAB SP FI RF CDI 0,15% D+1 13,4% ########## 1,0% 8,4% 13,2% 29,5% -

SULAMÉRICA PREVER OABPREV-SP FI RF CDI 0,15% D+1 10,8% ########## 0,8% 7,5% 12,5% 28,5% -

SANTANDER FI OABPREV-SP CDI 0,12% D+1 14,4% ########## 0,8% 7,4% 12,2% 28,1% -

KONDOR LX FIC DE FIM CDI 2,00% D+31 1,4% ########## 1,0% 3,1% 13,2% 24,0% 51,4%

GARDE D’ARTAGNAN FIC FIM CDI 2,00% D+31 3,1% ########## 1,5% 11,7% 18,0% 41,3% 73,6%

ICATU VANGUARDA ESTRATEGIA FIM CDI 1,00% D+2 3,0% ########## 0,7% 6,5% - - -

IBIÚNA HEDGE FIC FIM CDI 1,96% D+31 2,0% ########## 0,9% - - - -

JGP MAX FIC FIM CDI 1,85% D+31 2,2% ########## 0,9% 10,9% 16,9% 33,0% 49,8%

CSHG OABPREV SP ZERMATT FIM CP Crédito CDI 0,40% D+60 6,4% ########## 0,9% 8,0% 12,3% 27,4% -

ICATU VANGUARDA CRÉDITO CDI Crédito CDI 0,50% D+6 16,6% ########## 0,9% 7,6% 12,6% 28,9% 45,3%

ICATU VANGUARDA ALM OABPREVSP FIRF Inflação Longa 0,05% D+1 13,1% ########## 1,0% 6,4% 9,8% 27,5% -

BNP PARIBAS INFLAÇÃO FIC RF Inflação Média 0,50% D+3 3,4% ########## 1,3% 11,2% 15,6% 42,8% 46,5%

SANTANDER FIC IMAB Inflação Média 0,20% D+1 3,5% ########## 1,3% 11,0% 15,5% 43,6% 47,6%

ICATU VANGUARDA DIVIDENDOS Bolsa 2,00% D+4 2,0% ########## 3,6% 15,3% 14,7% 37,8% 22,6%

VINCI GAS DIV FIA Bolsa 3,00% D+33 2,1% ########## 7,2% 14,5% 10,2% 42,1% 32,9%

Total FIC 0,31% D+1 99% 1,09% 7,97% 12,36% 27,59% 37,29%

% CDI 136,22% 108,58% 102,06% 98,72% 85,38%

Evolução da Cota

ICATU VANGUARDA FUND OF FUNDS - OAB SP

29/09/2017

 Fundos  
Informações Alocação Rentabilidade
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2011

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

Fundo Fundo Fundo Fundo Fundo Fundo

59 (86%)

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%

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

1,14%

R$ 606.432.313,71

PL Médio (12m) R$ 548.501.129,44

Nº Meses <0 10 (14%)

Nº Meses <CDI -

Maior Rentabilidade Mensal 2,25% - 08/2014

2012

Descrição Estatísticas

Nº Meses >CDI -

Nº Meses >0

-2,05% 0,53% 1,75%

-0,28%

2,05%

0,98%

0,89%

15,05%

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) 1,78%

Índice de Sharpe (12m) 0,02

Rentabilidade (12m) 12,15%

PL Atual

0,57% 1,40% 1,43% 1,32% 1,12% 1,04%

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

0,77% 1,17% 0,84% 0,95% -2,48% 0,27%

0,53% 0,99% 0,46% 1,49% -2,01%

1,09% 1,16% -0,74% 2,25% -1,08% 0,87%

1,31% 1,14% 0,86% 1,22% 1,09%

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

0,90% 1,09% 0,55% -0,84% 1,10%

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

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

100,75% 84,26% 61,31% 46,68% 33,45% 37,31%

8,94% 14,23% 9,98% 9,91% -2,81%
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