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2018 Cenário Econômico 1º Trimestre 2018 

No primeiro trimestre deste ano, a economia 

mundial continuou mostrando trajetória 

consistente de crescimento. Chamamos a 

atenção para um fato bastante inédito nos últimos 

cinquenta anos, qual seja o crescimento 

sincronizado dos países avançados e das 

principais regiões do mundo.  Com efeito, as 

últimas projeções do Fundo Monetário 

Internacional, publicadas em abril, registraram 

um alto crescimento de 3,9% do PIB mundial 

para 2018 e 2019, o que representa uma taxa 

elevada em comparação ao padrão médio 

histórico de crescimento anual do PIB mundial.  

No caso das economias avançadas, entre janeiro 

e abril de 2018, a projeção de crescimento 

passou de 2,3% para 2,5% e no caso das 

economias emergentes e em desenvolvimento, a 

projeção se manteve em 4,9%. Dentro das 

economias avançadas, o FMI estimou que a 

maior economia mundial, os Estados Unidos, 

crescerá 2,9% em 2018 e a Zona do Euro, 2,4%. 

Já para o Reino Unido, às voltas com as 

complicadas negociações do Brexit, o FMI 

projeta um crescimento mais baixo do que seus 

pares europeus, 1,6%.  

No curto e médio prazo, as medidas de cortes de 

impostos e aumento de gastos implementadas 

pelo presidente Donald Trump, trarão estímulo 

adicional para o crescimento da economia 

americana. Isto, antes que o significativo 

aumento do déficit público, associado ao 

aumento de custos internos das importações por 

imposição de altas tarifas, acabem trazendo a 

amarga conta de maior inflação. Mas enquanto 

isto não acontece, podemos esperar que a 

trajetória de contração monetária a ser adotada 

pelo Banco Central americano, continue sendo 

bastante gradual, de forma que países 

emergentes como o Brasil continuariam a se 

beneficiar desse cenário global benigno. O que 

ainda não está claro é o quanto que o 

protecionismo do governo Trump haverá de 

provocar desaceleração no crescimento do 

comércio mundial, e desta forma afetar 

negativamente também o crescimento da 

economia mundial. Por enquanto, o que parecem 

ser os maiores riscos à trajetória de forte 

crescimento da economia mundial são fatores 

geopolíticos no Oriente Médio e na península 

Coreana.  

Apesar do cenário externo benigno já há alguns 

anos, os graves erros de política econômica da 

ex-presidente Dilma Rousseff mantiveram o 

Brasil na lanterninha do nível de atividade da 

economia mundial. Foi somente em 2017 que 

finalmente a economia brasileira mostrou 

trajetória de recuperação, após dois anos 

seguidos de forte recessão. De todo modo o 

crescimento do PIB de 2017 foi de apenas 1%, 

comparado a quase 5% da média de expansão 

dos países emergentes e em desenvolvimento. 

Conforme pode se observar no final da cauda do 

gráfico abaixo, em todos os trimestres de 2017 

houve crescimento em relação ao trimestre 

imediatamente anterior. Não há dúvida que a 

recessão provocada por vários anos de políticas 

econômicas inconsistentes ficou para trás. 

Entretanto, as consequências de uma das mais 

profundas recessões na história econômica do 

Brasil serão vividas por muito tempo ainda, tendo 

em vista quão mais pobre ficou a população 

brasileira nesse longo período. O PIB per capita, 

medido em Dólares norte-americanos, alcançou 

o pico em 2011, quando atingiu pouco mais de 

US$ 13.000. Em 2016, tinha caído para US$ 

8.600. 

 

O fato é que a população está ávida por uma forte 

melhora no bem-estar, mas os indicadores de 
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atividade dos primeiros meses de 2018 não 

mostram um panorama muito alentador em 

termos de aceleração do crescimento da 

economia. Os dados se mantêm positivos, mas 

esperava-se uma recuperação mais rápida e 

forte após a política de significativa distensão 

monetária que o Banco Central conseguiu 

implementar. A taxa de desemprego se mantém 

em patamares altos. De acordo aos dados do 

IBGE, no trimestre móvel acabado em fevereiro o 

desemprego atingia 12,6% da população 

economicamente ativa, correspondendo a 

aproximadamente 13,1 milhões de pessoas. 

 

Tratam-se de dados que surgem de uma 

pesquisa de todo tipo de emprego: com carteira 

assinada, sem carteira, conta própria, etc. É 

verdade que são menos desempregados que no 

pico da série histórica, que atingiu 14,2 milhões 

de pessoas no primeiro trimestre de 2017, mas 

ainda é um número extremamente elevado. A 

taxa de desemprego não só não diminuiu, como 

aumentou no começo desse ano. Entretanto, 

estes dados do IBGE não estão ajustados 

sazonalmente, o que poderia explicar em parte o 

aumento do desemprego no começo do ano, na 

medida em que trabalhadores temporários 

contratados para as festas de final de ano não 

tenham sido efetivados. Ainda em referência ao 

mercado de trabalho, os dados do CAGED do 

Ministério do Trabalho sobre saldo de postos de 

trabalho com carteira assinada mostram dados 

positivos nos primeiros dois meses deste ano. 

Nos meses de janeiro e fevereiro deste primeiro 

trimestre houve criação de 139.010 postos de 

trabalho com carteira assinada, dos quais 66.863 

somente na indústria de transformação. Para fins 

de comparação apontamos que em janeiro e 

fevereiro de 2017 ainda houve fechamento de 

postos de trabalho com carteira assinada (-

5.252). 

A indústria foi o setor mais afetado pela recessão, 

mas o volume atual de produção já está longe do 

fundo do poço, em outubro de 2016, tendo 

crescido quase 7% desde então até fevereiro. 

Um crescimento dessa ordem ao longo de 16 

meses não é exatamente o que poderíamos 

chamar de crescimento extraordinário. De fato, o 

crescimento do primeiro bimestre deste ano foi 

de apenas 2,8% em comparação ao mesmo 

bimestre de 2017. De todo modo, chamamos a 

atenção para o fato de que a confiança do 

empresário industrial tem aumentado e se 

mantido em patamares elevados, do lado do 

otimismo e acima da média histórica. Este é um 

ótimo sinal para o futuro, embora o nível de 

produção atual não esteja tão alto quanto se 

esperava há alguns meses atrás. 

 

Do lado dos consumidores e apesar da 

manutenção de uma taxa de desemprego 

elevada, o nível de confiança também tem 

aumentado bastante. O dado da Fundação 

Getúlio Vargas referente ao mês de março (93 

pontos) mostra que o nível de confiança dos 

consumidores subiu 44% desde abril de 2016, 

véspera do mês do impeachment da presidente 

Dilma Rousseff e a consequente troca da equipe 

econômica.  

O maior sucesso da equipe econômica do 

presidente Temer está no campo do controle da 

inflação. O presidente do Banco Central Ilan 

Goldfajn e atuais diretores tomaram posse com 

uma inflação de mais de 9% nos doze meses até 

maio de 2016 (acima do limite superior da meta 

de 6,5% para aquele ano) e entregaram uma 

inflação de apenas 2,68% nos doze meses até 
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março deste ano (abaixo do limite inferior da 

meta, 3%). Não custa repetir que a inflação, que 

chegou a quase 11% em 2015, estava 

acompanhada de uma forte recessão. A inflação 

acumulada nos primeiros três meses do ano foi 

de 0,70%, abaixo dos já bem-comportados 

0,96% do primeiro trimestre de 2017 e muito 

abaixo dos 2,62% do primeiro trimestre de 2016. 

A rigor, podemos dizer que só nos primeiros três 

meses de 2016 a inflação foi quase idêntica à 

registrada nos doze meses até março de 2018. 

Por fim, o cenário atual é de economia em 

crescimento, ainda que lento, e taxa de juros 

Selic historicamente baixa de 6,50%, 

caminhando para novo corte de 25 pontos base 

na reunião do COPOM do mês de maio. 

 

Embora a nova equipe econômica tenha criado 

um ambiente de maior confiança, inflação em 

queda, rentabilidade, maior segurança jurídica e 

regulatória tem demorado bastante a 

recuperação do investimento que abriria novos 

postos de trabalho mais rapidamente. O 

investimento público é praticamente inexistente 

tendo em vista a gravidade da situação das 

contas públicas. E tudo indica que o investimento 

privado em larga escala haverá de esperar o 

resultado das eleições presidenciais de 2018. 

Não temos expectativa que a recuperação deste 

investimento se dê de forma significativa antes de 

2019.  

Apesar da mudança radical na condução da 

política econômica na direção correta e do firme 

discurso de austeridade fiscal, levará muito 

tempo para conseguir recuperar o que foi 

perdido, já que as contas públicas ficaram em 

frangalhos na administração Dilma Rousseff. Os 

dados fiscais dos primeiros dois meses do ano 

mostraram forte melhora em relação ao ano 

passado, mas ainda assim sem reformas 

estruturais, especialmente a reforma da 

previdência, será impossível voltar a gerar 

superávits primários nas contas públicas 

(economia gerada por receitas fiscais maiores 

que as despesas correntes e de investimento, 

exceto pagamento de juros do estoque de 

dívida). No acumulado em doze meses até 

fevereiro, o setor público consolidado registrou 

déficit primário de R$ 94,3 bilhões (1,43% do 

PIB), muitíssimo inferior ao déficit primário de 

R$147,4 bilhões nos doze meses até fevereiro de 

2017 (2,34% do PIB). Se compararmos apenas 

os resultados dos fluxos acumulados nos 

primeiros bimestres de 2017 e 2018 também 

teremos resultados muito positivos do esforço 

fiscal que o governo está fazendo mesmo sem 

reformas. Mas às custas de uma queda drástica 

do investimento público, que é o tipo de despesa 

que o governo pode cortar. No acumulado de 

janeiro e fevereiro de 2018, o setor público 

consolidado teve um superávit primário de 

R$29,5 bilhões, mais do dobro do superávit 

primário do primeiro bimestre de 2017 (R$13,2 

bilhões). De todo modo, enquanto não seja viável 

produzir significativos superávits primários em 

termos anuais, a dívida bruta do setor público 

continuará a crescer a partir do patamar alto em 

que já se encontra (75,1% do PIB em fins de 

fevereiro). 

 

Do ponto de vista do balanço de pagamentos, 

podemos afirmar que o Brasil continua 

mostrando contas externas muito robustas, que 

são muito bem-vindas para enfrentar o alto grau 

de volatilidade que poderemos ter no resto do 

ano por razões externas bem como pelas 
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incertezas que acompanharão a campanha 

presidencial deste ano. O déficit em conta 

corrente do balanço de pagamentos foi de 

irrisórios US$7,76 bilhões nos doze meses até 

fevereiro, em comparação à entrada de 

investimentos diretos estrangeiros de US$64,8 

bilhões no mesmo período. As reservas 

internacionais do Banco Central fecharam o mês 

de março com o elevado nível de US$381,3 

bilhões. Como se pode ver, deste ponto de vista 

o Brasil está bastante bem preparado para 

enfrentar eventual volatilidade pré e pós-eleitoral.  
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O início do ano foi marcado pelo fechamento de 

juros, tanto reais quanto nominais. Os principais 

motivos para esse movimento foram o cenário de 

inflação, a condenação do Lula no TRF4 e a 

continuação do ambiente externo ainda favorável 

aos emergentes. 

O cenário de inflação benigno permitiu ao Banco 

Central continuar afrouxando a política 

monetária. As expectativas dos economistas 

para os anos de 2018 e 2019 teve um 

comportamento cadente ao longo do trimestre. O 

IPCA de curto prazo também surpreendeu. As 

projeções que o BC tinha em seu relatório 

trimestral de inflação, divulgado em dezembro, 

ficaram bem abaixo dos dados realizados, 

somando um total de 25 bps de surpresa 

negativa para os meses de dezembro, janeiro e 

fevereiro. 

Diante da conjuntura, o BC, em março, se sentiu 

confortável em reduzir a Selic ao menor nível da 

história: 6,50%. A grande surpresa, no entanto, 

veio no comunicado da última reunião, em que o 

BC sinalizou que se o cenário base se 

materializar, ele irá cortar mais uma de 25 bps e 

uma pausa seria o mais provável na reunião 

seguinte.  

No cenário internacional, o destaque ficou por 

conta das declarações de Trump no que tange 

acordos comerciais. Uma guerra comercial seria 

prejudicial para o crescimento global e o cenário 

pró ativos de risco estaria ameaçado. No que diz 

respeito as empresas de tecnologia, vale 

destacar o vazamento de dados de mais de 50 

milhões de usuários do Facebook e as 

declarações negativas de Trump com relação a 

Amazon. Esses fatos fizeram com os bolsas 

tivessem um sell off em fevereiro e março.  Esses 

dois fatores precisam ser monitorados de perto, 

pois põem em risco o cenário favorável para os 

ativos de risco.  Outro fator importante para se 

acompanhar é o gradualismo da normalização da 

política monetária nos países desenvolvidos. Por 

enquanto estão com uma postura gradual, que 

pouco afetam os mercados emergentes. No 

entanto, se a inflação, que já vem mostrando 

sinais de recuperação, se mostrar mais forte que 

o previsto, esse cenário pode piorar. 

Por último merece destaque a condenação de 

Lula no TRF4, que aos poucos foi tirando o medo 

do ex presidente concorrer nas eleições. Vale 

mencionar que as pesquisas ainda o indicam 

como favorito. Para o próximo trimestre, as 

eleições tomarão conta dos noticiários e devem 

representar um aumento na volatilidade dos 

ativos brasileiros. 

Estratégia 

A nossa estratégia de investimento, no primeiro 

trimestre de 2018, teve como pano de fundo a 

expectativa que tínhamos no início do ano de um 

IPCA mais baixo que o mercado e o Banco 

Central esperavam. Com isso, concentramos 

nossos investimentos visando um corte maior da 

Selic e/ou prolongamento da Selic em patamar 

baixo. 

Ao longo do primeiro trimestre fizemos apostas 

aplicadas no juro nominal e real, alternando o 

instrumento para otimizar o risco/retorno. Por 

exemplo, no início do ano, tivemos as NTN-B 

2019 ,2021 e 2022 por conta da inflação de 

dezembro que trazia um carrego interessante. 

Depois zeramos essas NTN-Bs e trocamos por 

DI F21.  

No juro nominal, aplicamos a parte intermediária 

da curva (o DI Janeiro 2021), pois achamos essa 

parte da curva com prêmio de risco elevado. No 

início do ano, a foward jan 2020/ jan 2021, que é 

o juro médio do ano de 2020, estava em torno de 

Renda Fixa - Estratégias CDI  

 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) 
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10,70% e no final do mês de março estava abaixo 

de 10%. 

Na parte curta da curva, fizemos apostas através 

de estruturas de opções de IDI, que se 

beneficiavam de mais cortes de juros do que 

estava precificando. Julgávamos as estruturas 

com uma boa alavancagem, dado que o mercado 

estava colocando uma probabilidade altíssima do 

BACEN não alterar o ritmo previamente 

sinalizado por eles nos documentos oficiais. 

Mantivemos também posição em juro real longo 

brasileiro, pois acreditamos que esses níveis 

indicam um bom investimento de médio/longo 

prazo e que os juros reais ainda tinham espaço 

para ganhos de capital.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O mercado de crédito continuou operando no 

primeiro trimestre de 2018 com níveis de spread 

historicamente baixos, o gráfico abaixo 

demonstra o patamar e a trajetória dos spreads 

de ativos com dois anos de prazo para ratings 

AAA e AA.  

 

 

Fonte: ANBIMA, Icatu Vanguarda 

Um mercado com spreads menores, taxa Selic 

meta em 6,50% a.a., inflação baixa e crescimento 

da economia acelerando é um ambiente 

favorável para que gestores de fundos de crédito 

assumam maiores riscos. Se o cenário base é 

uma economia que vai bem, com empresas se 

beneficiando desse ambiente, o aumento do risco 

pode se traduzir em ganhos. 

Por filosofia de investimentos e pelo mandato do 

fundo (buscamos ativos de baixo risco de 

crédito), sempre procuramos empresas e bancos 

que possuam como característica a resiliência, 

mesmo em cenários adversos. Colocado de outra 

forma, nosso perfil de investidor não é o de contar 

dez/17 jan/18 fev/18 mar/18

F19 6,87% 6,81% 6,58% 6,22%

F21 9,06% 8,82% 8,45% 7,96%

F25 10,44% 9,86% 9,64% 9,46%

NTN-B 2022 4,66% 4,43% 4,42% 4,02%

NTN-B 2050 5,45% 5,11% 5,09% 5,17%

Crédito CDI 

IV Crédito Privado FIRF LP 

        (Benchmark: CDI) 

  



  

 
 

8     

Gestão Renda Fixa 

FixaVariávelVariável 

com um cenário econômico favorável como 

cenário base. Olhando para trás, em nosso 

histórico de gestão, foi em cenários econômicos 

adversos que nos deparamos com as melhores 

oportunidades de investimento no fundo, e só foi 

possível capturar essas oportunidades por estar 

com um portfólio com baixo risco nesses 

momentos. 

Algumas emissões no primeiro trimestre de 2018 

trouxeram para o mercado de fundos emissores 

que tradicionalmente se financiavam via bancos. 

Esses emissores tiveram sucesso em alongar o 

prazo do seu endividamento com spreads 

menores. Nesses momentos de maior liquidez do 

mercado, investidores devem redobrar a atenção 

para o tipo de risco que o gestor está correndo, 

especialmente se tratando de fundos de crédito. 

O primeiro trimestre de 2018 foi de continuidade 

no ritmo de emissões públicas corporativas e 

bancárias. Abaixo algumas das emissões 

ocorridas ao longo do trimestre: 

- Debênture Sabesp, oferta de R$ 750 milhões 

em três séries, a primeira de 3 anos com taxa teto 

do Book de CDI + 0,58% a segunda com 5 anos 

de prazo e teto de CDI + 0,90% e a terceira de 7 

anos com teto em IPCA + 6,15%. Na primeira 

série foram emitidos R$ 100 milhões a CDI + 

0,58%, na segunda série R$ 400 milhões a CDI 

+ 0,90% e na terceira série R$ 250 milhões a 

IPCA + 6%.A emissão teve uma demanda total 

de pouco mais de R$ 6 bilhões. 

- Debênture AES Tietê, oferta de R$ 1.250 

milhões em duas séries a primeira com prazo de 

2 anos e taxa teto do book a CDI + 0,52% e a 

segunda prazo de 5 anos e taxa teto CDI + 

1,30%. A primeira série teve demanda e emissão 

de R$ 500 milhões e a segunda série demanda e 

emissão de R$ 750 milhões, ambas saíram no 

teto. 

- LF Banco Daycoval, oferta de R$ 500 milhões 

em duas séries. A primeira com prazo de 2 anos 

e taxa teto de 107,50% CDI e a segunda prazo 

de 3 anos e taxa teto de 110% CDI. A primeira 

serie teve demanda de R$ 1 bi com emissão de 

R$ 150 milhões a 107% CDI e a segunda serie 

demanda de R$ 600 milhões com emissão de R$ 

350 milhões e taxa de 108,70% CDI. 

- Debênture Coelba, oferta de R$ 1,2 bilhões em 

duas séries, com o mesmo duration, mas prazos 

diferentes a primeira com 5 anos e a segunda 

com 4,5 anos. A primeira série de R$ 900 milhões 

foi comprada pelos bancos coordenadores da 

emissão e a segunda série de R$ 300 milhões 

teve demanda de R$ 410 milhões, ambas as 

séries saíram a 116% CDI. 

Com relação aos fundamentos das empresas 

que compõe o portfólio do fundo os destaques no 

quarto trimestre foram:  

Em janeiro o consorcio Via mobilidade (83% CCR 

e 17% Ruasinvest) ganharam a licitação das 

Linhas 5-Lilas e 17-Ouro do metro de SP, 

mediante pagamento de R$ 553,9 milhões de 

outorga fixa. A concessão tem prazo de 20 anos, 

a partir do início de operação comercial da Linha 

5-Lilas. Esse movimento da CCR está em linha 

com outros investimentos recentes da empresa 

em mobilidade, não necessariamente em 

rodovias. Atualmente a maior parte do resultado 

da empresa vem de concessões rodoviárias, 

segmento em que a CCR tem/teve muito 

sucesso. As emissões da CCR e subsidiárias que 

possuímos na carteira têm prazo de vencimento 

mais curto que o vencimento das concessões 

rodoviárias, e são amortizados com os fluxos 

dessas concessões, ou seja, não dependem do 

sucesso dos novos segmentos em que a CCR 

tem investido para serem pagos.   

Em janeiro a Ecorodovias venceu a licitação do 

Rodoanel Norte, mediante pagamento de 

outorga de R$ 883 milhões, com prazo de 30 

anos de concessão. A empresa também comprou 

100% da MGO (concessão rodoviária em MG), o 

valor da aquisição é de R$ 600 milhões a ser 

liquidado no fechamento da operação. 

Em fevereiro a Ecorodovias foi vencedora da 

licitação aberta pela SETOP (Secretaria de 

transportes de Minas Gerais) para exploração por 

30 anos dos lotes com trechos da BR-135, MG-

231 e LMG-754, mediante pagamento de outorga 

no montante total de R$ 2,06 bilhões, a outorga 
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tem carência de 2 anos e será paga em 348 

parcelas mensais. 

Em março EDP Holding concluiu a aquisição das 

ações da Celesc detidas pela PREVI 

representando 33,1% das ON e 1,9% das PN, no 

montante de R$ 244 milhões de reais. Em 

continuidade a este processo, a EDP está 

realizando uma OPA para aquisição de 32% das 

PN da Celesc a ser finalizada em abril 2018. 

Em março Neoenergia aprovou novo aumento de 

capital de R$ 1,0 bilhão a ser integralizado em 

moeda corrente nacional, sem modificação da 

composição acionária do grupo. 

Ao longo do trimestre mantivemos nossa 

estratégia de manter o duration do fundo curta, 

uma vez que os prêmios em ativos mais longos 

continuam em patamares pouco atraentes. No 

entanto, em alguns casos, que consideramos o 

risco retorno atraente, adquirimos ativos que 

elevaram marginalmente o duration do fundo de 

1,48 para 1,60 anos.    

Como exemplo, compramos aproximadamente 

0,4% do patrimônio do fundo na emissão primária 

de Sabesp (SBSPB2 vencimento em 

15/02/2023). O ativo possuía 3,85 anos de 

duration e foi emitido a CDI + 0,90%. 

Também vendemos uma alocação de 0,70% do 

patrimônio do fundo em Coelba (CEEB19 

vencimento em 15/10/2019) e adquirimos a 

mesma exposição em uma emissão primária de 

Coelba (CEEBB0 vencimento em 03/10/2022) 

com duration de 3,77 anos e taxa de 116% CDI. 

A Coelba é uma empresa do Grupo Neoenergia, 

controlada pela Iberdrola, PREVI e Banco do 

Brasil. A empresa passa por um período de 

aumento da alavancagem em função do alto 

volume de investimentos, no entanto os seus 

acionistas têm mostrado comprometimento para 

suportar os investimentos realizando os 

aumentos de capital necessários.  

Ao longo do trimestre aumentamos na margem o 

caixa do fundo de 14,6% do patrimônio para 

17,4%, esse aumento foi influenciado pelo 

momento do mercado que apresentou poucas 

oportunidades dentro do perfil de investimentos 

do fundo. 

O fundo encerrou o trimestre com uma carteira 

de crédito correspondente a 82,6% do patrimônio 

líquido (PL) e 17,4% em caixa. A carteira possui 

38,6% do PL em bancos, 40,9% em empresas e 

3,1% em FIDC. 

Considerando apenas os 82,6% investidos, o 

yield médio do portfólio é de CDI + 0,54% com 

uma duration de 1,94 anos, incluindo o caixa o 

yield do fundo encerrou o trimestre em CDI + 

0,45% e a duration em 1,60 anos. 
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FixaVariávelVariável 

 

O trimestre foi marcado pelo fechamento dos 

juros com a curva inclinando ainda mais. Como 

exemplo: A Inclinação NTN-B 2022/NTN-B 2050 

atingiu 110 bps no final de março, um aumento 

de mais de 30 pontos.  Os juros nominais 

performaram melhor que os juros reais, com as 

implícitas caindo em torno de 30 bps ao longo da 

curva.  

No cenário externo, os destaques foram as 

negociações comerciais que o presidente Trump 

iniciou. Os aumentos de impostos de importação 

do aço deram início a um receio de uma guerra 

cambial, que pode ser prejudicial para o 

crescimento mundial e acabar impactando os 

ativos de risco. 

No Brasil, o BCB surpreendeu o mercado, 

indicando que se o cenário seguir como o 

esperado, seu próximo passo será de mais uma 

queda de 25 bps. Já para a reunião de junho, eles 

indicaram que uma pausa seria o mais 

adequado. Essa decisão foi baseada no cenário 

de inflação, que acabou surpreendendo o BC e o 

mercado. 

As projeções que o BC tinha em seu relatório 

trimestral de inflação divulgado em dezembro 

para os meses de dezembro, janeiro e fevereiro, 

ficaram bem abaixo dos dados realizados. A 

surpresa total para os três meses somados foi de 

-25 bps. Além disso, as expectativas de inflação 

do mercado para os anos de 2018 e 2019 

continuaram caindo. Na pesquisa Focus, o IPCA 

2018 está em 3,53% e 2019 em 4,09%, abaixo 

da meta de 4,5% e 4,25%, respectivamente. 

Tudo isso, vem corroborando o cenário de 

inflação benigno, que permitiu a continuidade do 

afrouxamento monetário. 

No que se refere aos acontecimentos dessa 

classe de ativos, merece destaque a alteração na 

composição dos benchmarks. Em fevereiro, 

iniciou-se a troca da NTN-B 2023 do benchmark 

IMA-B 5+(dos fundos inflação longa) para o IMA-

B 5 (fundos de inflação curta). As trocas serão 

feitas até maio, quando esse vencimento fará 

parte apenas o IMA-B 5. Além disso, no mesmo 

mês, houve pagamento de cupom das NTN-Bs 

de vencimento em anos pares. Os valores de R$ 

90,28 por papel foram reinvestidos nos fundos de 

forma proporcional. Por último, em janeiro, teve 

início um novo vencimento de NTN-B, agosto 

2028. Ela já está fazendo parte da composição 

da estratégia IMA-B 5+. 

Em termos de estratégia, voltamos a trocar uma 

parcela de juros real dos fundos por juro nominal. 

No fundo de inflação curta, aplicamos o DI 

Janeiro 2021 e nos fundos de inflação longa DI 

Janeiro 2021 e DI Janeiro 2023. Além disso, 

optamos por concentrar alocação nos vértices 

mais longos no fundo de inflação curta, ficando 

under na NTN-B 2018 e NTN-B 2019 e over nos 

outros vértices. Por último, continuamos com a 

duration mais longa que o benchmark em ambas 

as estratégias. 

 

Os fundos de inflação curta no final do mês de 

dezembro estavam com uma duration de 2,73 

anos e yield médio de 3,30%. Já os fundos de 

inflação longa, fecharam com uma duration de 

11,83 anos e yield médio de 4,90%. 

dez/17 jan/18 fev/18 mar/18
Variação 

YTD

NTN-B 2019 2,64% 2,61% 2,65% 2,11% -53 bps

NTN-B 2022 4,66% 4,4252 4,42% 4,02% -64 bps

NTN-B 2050 5,45% 5,11% 5,09% 5,1713 -28 bps

jan/18 fev/18 mar/18
Variação 

YTD

0,29% 0,32% 0,09% 0,70%

IPCA

Taxa de juros do final do mês

Inflação 

 IV FI Inflação Curta Renda Fixa 

  (Benchmark: IMA-B 5) 

 IV FIC FI Inflação Curta Renda Fixa 

  (Benchmark: IMA-B 5) 

 IV FI Inflação Longa Renda Fixa 

  (Benchmark: IMA-B 5+) 

 IV FIC FI Inflação Longa Renda Fixa 

  (Benchmark: IMA-B 5+) 
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FixaVariávelVariável 

O primeiro trimestre de 2018 foi marcado pelo 

fechamento da curva de juros, principalmente da 

parte curta da curva de NTN-Bs. Como exemplo, 

a B22 que encerrou 2017 em IPCA + 4,66% 

terminou março de 2018 marcada a IPCA + 

4,02%. 

Um cenário de inflação baixa, no trimestre, 

também possibilitou ao Banco Central continuar 

caindo os juros, com a meta da Selic chegando a 

6,50% a.a., menor nível da história.  

O trimestre foi de continuidade no ritmo de 

emissões públicas corporativas e bancarias. 

Abaixo algumas das emissões ocorridas: 

- Debênture Sabesp, oferta de R$ 750 milhões 

em três séries, a primeira de 3 anos com taxa teto 

do Book de CDI + 0,58% a segunda com 5 anos 

de prazo e teto de CDI + 0,90% e a terceira de 7 

anos com teto em IPCA + 6,15%. Na primeira 

série foram emitidos R$ 100 milhões a CDI + 

0,58%, na segunda série R$ 400 milhões a CDI 

+ 0,90% e na terceira série R$ 250 milhões a 

IPCA + 6%. Teve uma demanda total de pouco 

mais de R$ 6 bilhões. 

- Debênture AES Tietê, oferta de R$ 1.250 

milhões em duas séries a primeira com prazo de 

2 anos e taxa teto do book a CDI + 0,52% e a 

segunda prazo de 5 anos e taxa teto CDI + 

1,30%. A primeira série teve demanda e emissão 

de R$ 500 milhões e a segunda série demanda e 

emissão de R$ 750 milhões, ambas saíram no 

teto. 

- Debênture Coelba, oferta de R$ 1,2 bilhões em 

duas séries, com o mesmo duration, mas prazos 

diferentes a primeira com 5 anos e a segunda 

com 4,5 anos. A primeira série de R$ 900 milhões 

foi comprada pelos bancos coordenadores da 

emissão e a segunda série de R$ 300 milhões 

teve demanda de R$ 410 milhões, ambas as 

séries saíram a 116% CDI. 

Com relação aos fundamentos das empresas 

que compõe o portfólio do fundo os destaques no 

quarto trimestre foram:  

Em janeiro o consorcio Viamobilidade (83% CCR 

e 17% Ruasinvest) ganharam a licitação das 

Linhas 5-Lilas e 17-Ouro do metro de SP, 

mediante pagamento de R$ 553,9 milhões de 

outorga fixa. A concessão tem prazo de 20 anos, 

a partir do início de operação comercial da Linha 

5-Lilas. Esse movimento da CCR está em linha 

com outros investimentos recentes da empresa 

em mobilidade, não necessariamente em 

rodovias. Atualmente a maior parte do resultado 

da empresa vem de concessões rodoviárias, 

segmento em que a CCR tem/teve muito 

sucesso. As emissões da CCR e subsidiarias que 

possuímos na carteira tem prazo de vencimento 

mais curto que o vencimento das concessões 

rodoviárias, e são amortizados com os fluxos 

dessas concessões, ou seja, não dependem do 

sucesso dos novos segmentos em que a CCR 

tem investido para serem pagos.   

Em janeiro a Ecorodovias venceu a licitação do 

Rodoanel Norte, mediante pagamento de 

outorga de R$ 883 milhões, com prazo de 30 

anos de concessão. A empresa também comprou 

100% da MGO (concessão rodoviária em MG), o 

valor da aquisição é de R$ 600 milhões a ser 

liquidado no fechamento da operação. 

Em fevereiro a Ecorodovias foi vencedora da 

licitação aberta pela SETOP (Secretaria de 

transportes de Minas Gerais) para exploração por 

30 anos dos lotes com trechos da BR-135, MG-

231 e LMG-754, mediante pagamento de outorga 

no montante total de R$ 2,06 bilhões, a outorga 

tem carência de 2 anos e será paga em 348 

parcelas mensais. 

Em março Neoenergia aprovou novo aumento de 

capital de R$ 1,0 bilhão a ser integralizado em 

moeda corrente nacional, sem modificação da 

composição acionária do grupo. 

Ao longo do trimestre reduzimos a duration do 

fundo de 2,80 para 2,67 anos. Também 

reduzimos a indexação do fundo ao IPCA, que 

Crédito Inflação 

IV IMA-B 5 Crédito Privado FIRF
  (Benchmark: IMA-B 5) 
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Gestão Renda Fixa 

FixaVariávelVariável 

iniciou o trimestre com aproximadamente 97,50% 

de indexação e terminou com 80%, estratégia foi 

minimizar o impacto da inflação baixa para o 

carrego do fundo, especialmente no mês de 

março. 

Nos juros pré, aplicamos a parte intermediária da 

curva (o DI Janeiro 2021), pois achamos essa 

parte da curva com prêmio de risco elevado. No 

início do ano, a foward jan20/jan21, que é o juro 

médio do ano de 2020, estava em torno de 

10,70% e no final do mês de março estava abaixo 

de 10%. 

O fundo encerrou o trimestre com uma carteira 

de crédito correspondente a 59,1% do patrimônio 

líquido 40,9% em caixa. A carteira de crédito 

terminou com spread acima do soberano de 

0,88% e duration de 1,99 anos. O fundo encerrou 

com o trimestre com spread de credito de 0,52% 

e duration de 2,67 anos. 
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Em março, os principais índices de renda variável 

pouco oscilaram. O IBX-100 e o Ibovespa 

subiram 0,08% e 0,01%, respectivamente. O 

fundo Icatu Vanguarda Dividendos FIA, por sua 

vez, apresentou uma expressiva valorização de 

4,01%, no mesmo período. No trimestre, nosso 

fundo acumula alta de 12,59%, contra alta de 

11,29% e 11,73% do IBX-100 e do Ibovespa, 

respectivamente. Com relação ao risco incorrido, 

atentamos para a manutenção da menor 

volatilidade de nosso fundo (12,90%) em relação 

ao Ibovespa (18,94%) e IBX-100 (18,32%) 

durante o ano de 2018. 

Em termos de atribuição de resultados, seguem 

os principais ativos que contribuíram positiva e 

negativamente para a nossa performance de 

março: 

 

Seguindo a temporada de balanços do 4º 

trimestre de 2017, vamos utilizar este espaço 

para tecer alguns comentários sobre os 

resultados divulgados ao longo do mês dos 

principais cases do nosso portfólio. 

O resultado do 4º trimestre de 2017 de Omega 

veio em linha com o esperado e já incorporando 

os ativos do parque eólico Delta 3 (desde o dia 1º 

de outubro como era previsto no contrato), cuja 

aquisição foi concluída em dezembro/17. 

Seguimos confortáveis com nossa exposição no 

case, o qual acreditamos manterá sua trajetória 

de crescimento via aquisições, gerando valor 

para os acionistas. 

A Equatorial Energia apresentou resultados 

sólidos e em linha com as nossas expectativas. 

Importante destacar a capacidade da CELPA em 

seguir apresentando uma taxa de inadimplência 

estável, e em baixo patamar, nos 2 últimos 

trimestres, o que na nossa visão reforça que o 

processo de turnaround da companhia segue 

dentro do previsto. Continuamos enxergando a 

Equatorial como um dos principais players 

consolidadores no mercado de distribuição e/ou 

transmissão de energia. 

Em relação a Alupar, a companhia apresentou 

um bom resultado no trimestre. Lembramos que 

o case atualmente é muito dependente da 

entrega dos projetos de transmissão de energia 

que estão em desenvolvimento e, com isso, a 

possível volatilidade gerada pelos resultados 

trimestrais tende a ser minimizada. 

Ao longo do mês incluímos LIGHT (LIGT3) ao 

portfólio do fundo, tendo em vista que a 

precificação atual do papel em Bolsa não reflete 

os fundamentos da companhia. O resultado do 4º 

trimestre de 2017, mostrou melhora significativa 

no EBITDA, o que acreditamos deverá se manter 

nos próximos trimestres. Além disso, a empresa 

tem se mostrado bastante efetiva na rolagem da 

dívida com vencimento no curto prazo, o que é 

visto como o principal fator de risco para a 

companhia no momento. Importante lembrar que 

a Cemig segue bastante vocal de que mantém a 

Light como ativo a venda, com a mesma 

sinalizando que o processo pode ocorrer ao 

longo de 2018. Além disso, a Light anunciou 

recentemente a proposta de aumento do capital 

autorizado de 203 milhões de ações ON para 300 

milhões de ações ON, abrindo espaço para uma 

possível emissão de ações no mercado. Em 

ambos os eventos, venda da participação da 

Cemig ou emissão de ações, acreditamos que a 

ocorrência pode ser favorável para a precificação 

dos papéis, uma vez que marcaria a entrada de 

um novo player na companhia que poderá 

destravar o valor intrínseco hoje não percebido 

pelo mercado. 

Dividendos 

 IV Dividendos FIA 

 IV FIC Dividendos FIA 
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Merece destaque a retirada de BR Distribuidora 

(BRDT3) do fundo, tendo em vista a performance 

do papel desde que montamos posição e por 

acreditamos que a precificação atual do papel já 

sinaliza prêmio em relação a Ultrapar (UGPA3), 

o que na nossa visão não é justificado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O primeiro trimestre do ano se encerrou com um 

quadro econômico basicamente em linha com o 

esperado e bem dentro do cenário base com o 

qual temos trabalhado desde o fim do ano 

passado, ou seja: crescimento global saudável, 

inflação que sobe de maneira gradual no mundo 

desenvolvido e continuidade do processo de 

normalização monetária nas economias mais 

avançadas, especialmente aquelas em estágio 

mais avançado do ciclo econômico. 

Para os mercados financeiros globais o trimestre 

foi mais desafiador, por vários fatores: posição 

técnica comprometida, preços/valuations menos 

atrativos e a confirmação de um menor suporte 

por parte da política monetária em vários 

países/regiões. Além disso, algumas medidas 

adotadas pelo governo dos EUA, especialmente 

a imposição de tarifas de importações, também 

não ajudaram o humor dos ativos de risco. 

Finalmente, a perspectiva de uma inflação mais 

elevada nos EUA também atuou como uma 

restrição para o bom desempenho dos mercados 

financeiros globais. 

Nas últimas semanas, observamos alguns dados 

mais fracos de crescimento no mundo. 

Percebemos esses dados como uma 

acomodação natural do ciclo. Talvez já tenhamos 

passado pelo pico do crescimento mundial, 

entretanto trabalhamos como uma probabilidade 

baixa de uma desaceleração mais acentuada da 

economia global, neste momento. 

Ainda vemos uma aceleração da inflação, 

especialmente nos EUA, como o maior risco ao 

cenário nos próximos 6 meses. Acreditamos que 

o crescimento global irá flutuar em torno dos 

atuais níveis, com probabilidade baixa de 

grandes acelerações e/ou desacelerações. Uma 

inflação mais elevada poderia trazer os mesmos 

temores e a mesma reação dos ativos de risco 

daquela verificada no início do ano, entre janeiro 

e meados de fevereiro. 

% do Fundo # de Empresas Liquidez - Volume Médio Diário * % Ações

Até 50% 7 Menor que $5.000 4,58%

Até 75% 13 $5.000m -$15.000m 11,31%

100% 20 $15.000m -$30.000m 11,57%

Acima de R$ 30.000m 72,54%

Total 100,00%

*Volume médio nos últimos 63 dias (3 meses).

Concentração em R$

Patrimônio: R$ 252 MM

Liquidez (R$ mil)

% do Fundo # de Empresas Liquidez - Volume Médio Diário * % Ações

Até 50% 7 Menor que $5.000 4,58%

Até 75% 13 $5.000m -$15.000m 11,31%

100% 20 $15.000m -$30.000m 11,57%

Acima de R$ 30.000m 72,54%

Total 100,00%

*Volume médio nos últimos 63 dias (3 meses).

Concentração em R$

Patrimônio: R$ 252 MM

Liquidez (R$ mil)

Multimercado Macro 

 IV Macro FIM 
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Nesta linha, os dados de emprego nos EUA, na 

próxima sexta-feira, ganham importância 

redobrada, especialmente os dados de 

rendimentos (Average Hourly Earnings - AHE). 

O momento parece oportuno para reavaliarmos o 

nosso cenário econômico e analisarmos o que 

vem afetando o humor global a risco no curto-

prazo. Nas últimas semanas, alguns temas 

mereceram o destaque da mídia e dos mercados 

financeiros globais, como o maior protecionismo 

por parte dos EUA, sinais de desaceleração 

global e a sinalização pelos principais bancos 

centrais do mundo de que o processo de 

normalização monetária irá continuar, mesmo 

que de maneira gradual.  

Vale adicionar um tema a estas questões de 

curto-prazo, que diz respeito a ruídos nas ações 

do setor de tecnologia nos EUA. Não vamos 

entrar aqui no mérito específico de problemas 

pontuais. Em termos gerais, os sinais recentes 

apontam na direção de uma maior 

regulamentação do setor como um todo, assim 

como na possibilidade de impostos mais 

elevados para essas empresas. Como o setor de 

tecnologia foi um dos mais favorecidos no 

processo de apreciação das bolsas ao redor do 

mundo desde a crise de 2008, não é de se 

espantar que vem sendo um dos setores mais 

pressionados recentemente. Este quadro pode 

continuar a trazer ruídos para os mercados e se 

mostrar como uma restrição para altas adicionais 

e/ou na mesma proporção daquelas vistas nos 

últimos anos. 

No tocante ao longo-prazo, ainda não achamos 

necessário promover mudanças significativas no 

nosso cenário estratégico. Ainda vemos um 

crescimento global saudável. É verdade que 

talvez o pico do crescimento já tenha passado, 

ou esteja ocorrendo neste momento, mas 

acreditamos que seja cedo para nos 

preocuparmos com uma desaceleração mais 

abrupta da atividade. Ainda temos políticas 

monetárias expansionistas nas economias 

avançadas e em grande parte das economias 

emergentes relevantes, condições financeiras 

favoráveis e um impulso fiscal como não víamos 

há vários anos. Estes pilares devem sustentar o 

crescimento da economia mundial, mesmo que 

em ritmo inferior àquele verificado no último 

trimestre do ano passado e início deste ano. 

O risco ao cenário base fica por conta de um 

eventual aperto exagerado das condições 

financeiras, devido a algum evento exógeno. A 

inflação, especialmente nos EUA, também 

merece destaque como um vetor que poderia 

testar o cenário base de forma mais 

surpreendente. 

Nos EUA, o cenário mais provável ainda é de 

uma aceleração gradual da inflação para a meta 

de 2% do Fed. Contudo, devido ao fechamento 

do hiato do produto e da economia no pleno 

emprego (ou muito próximo a ele), este 

movimento poderia ocorrer de forma mais rápida 

e acentuada do que o consenso espera 

atualmente, podendo levar a uma reação mais 

agressiva por parte do Fed. Este quadro poderia 

causar um aperto inesperado das condições 

financeiras. Continuamos trabalhando com um 

cenário central de alta gradual da inflação, mas 

vemos uma probabilidade maior do que o 

mercado embute hoje deste cenário alternativo 

descrito acima. Nos preocupa um pouco a 

convicção do mercado de que o cenário 

inflacionário, neste estágio do ciclo econômico 

nos EUA, seja tão favorável (ou gradual) como é 

esperado hoje pelo consenso. 

Vemos a Europa em um estágio do ciclo 

econômico de cerca de 3 a 4 anos atrás dos EUA 

e o Japão, por sua vez, cerca de 2 a 3 anos atrás 

do ciclo da Europa. A Inglaterra e o Canadá, 

contudo, parecem em ciclos mais próximos 

daquele da economia norte americana. 

A China segue como foco de estabilidade  neste 

início de 2018, tal como foi em 2017. O cenário 

base ainda é de uma desaceleração do 

crescimento ao longo deste ano, porém de 

maneira gradual e bem conduzida. Como 

sempre, o risco é de que a desaceleração acabe 

sendo mais rápida e acentuada do que o 

esperado. Dado a transição política que está em 

fase avançada neste momento, tudo indica que o 

país irá seguir em um caminho de reformas, nem 

que isso implique em menor crescimento no 
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curto-prazo. Com o poder mais concentrado e 

garantido nas mãos do atual Premier, uma 

desaceleração de curto-prazo não seria vista 

como um problema grave, contanto que tenha 

como objetivo criar bases mais sólidas para a 

economia no futuro. 

É difícil falar dos países emergentes como um 

bloco único, dado as individualidades de cada 

país, entretanto, podemos dizer que hoje, como 

um bloco, eles apresentam fundamentos mais 

sólidos que no passado recente. As contas 

externas são mais saudáveis, os juros reais mais 

elevados, o crescimento mais consolidado e a 

inflação mais baixa do que em momentos 

anteriores, como no “Taper Tantrum” de 2013. 

Alguns países, inclusive, mostram avanços no 

campo político, como a Argentina, a África do Sul, 

o Brasil (?) e etc. 

No Brasil, não há mudanças relevantes de 

cenário, exceto por um possível final do ciclo de 

afrouxamento monetário em um nível de taxa de 

juros mais baixo do que o imaginado 

anteriormente. A Taxa Selic, muito 

provavelmente, irá se estabilizar em 6,25% e 

deverá permanecer neste patamar por um 

horizonte relevante de tempo. Continuamos 

trabalhando com um cenário de inflação baixa e 

contida, recuperação gradual do crescimento e 

do emprego, contas externas saudáveis e contas 

públicas ciclicamente menos problemáticas. 

O quadro político será mais incerto a partir de 

agora, com a aproximação das eleições 

presidenciais. Não trabalhamos, assim como o 

consenso do mercado, com nenhuma reforma ou 

medida econômica relevante que dependam do 

Congresso. Ainda há muita incerteza no quadro 

político, desde quem serão os candidatos a 

presidente, até em que condições cada um deles 

irá chegar à reta final da disputa. 

Ainda estamos optando por uma postura 

defensiva, focada em posições relativas, temas 

específicos de investimentos e uma postura mais 

tática do que estratégica. 

Posicionamento:  O Fundo manteve exposição 

à parte longa da curva real de juros, 

administrando apenas tamanho e instrumentos. 

O fundo se favoreceu da sinalização dado pelo 

Banco Central do Brasil de que poderá levar a 

Taxa Selic a 6,25%, direção para a qual o Fundo 

tinha algumas apostas via estruturas de opção. 

Ainda vemos espaço para a compressão dos 

prêmios das taxas longas do país, baseado no 

pano de fundo de uma recuperação da economia, 

em meio a um hiato do produto elevado, 

expectativas de inflação ancoradas e contas 

externas saudáveis. 

Mantemos posição comprada em bolsa local na 

maior parte do mês, porém muito menor do que 

no passado recente. Estamos concentrando os 

esforços em setores da bolsa cujos valuations se 

mostram mais atrativos e que podem se 

favorecer de um cenário de juros mais baixos e 

recuperação da demanda doméstica. 

Continuamos administrando ativamente o 

tamanho e os instrumentos da alocação. 

Devemos continuar buscando posições nesta 

direção ao longo dos próximos meses, exceto na 

eventualidade de uma mudança brusca de 

cenário. 

O fundo não apresentou alocações relevantes 

em Real (BRL), mas operou de forma ativa e 

tática a moeda local. Continuamos vendo o 

câmbio operando em uma grande “banda”, entre 

3,0-3,35. As posições neste ativo devem ser 

táticas. 

Mantivemos posições vendidas em Dólar 

Australiano (AUD), comprada em Iene (JPY) a 

moeda do Japão e comprada em Euro (EUR). As 

posições foram reduzidas na segunda metade do 

mês. 

Mantemos posição tomada nas curvas longas de 

juros das economias desenvolvidas, concentrado 

na curva dos EUA. Estamos administrando 

ativamente o tamanho e os instrumentos da 

alocação. Devemos manter alocações relevantes 

nesta classe de ativos, exceto por mudanças 

bruscas de cenário. 

O fundo manteve posições táticas vendidas em 

bolsa americana (S&P500). .
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Últimos 12 

Meses*

Últimos 24 

Meses

Últimos 36 

Meses

Últimos 60 

Meses
Acum. 2018 2017 2016 2015 2014 mar/18 fev/18 jan/18 Patrimônio Líquido

Tx Adm. 

(a.a.)
Tx Perf. (a.a.)**

ICATU VANGUARDA SIMPLES SOBERANO FI RF 01/03/2016 8,41% 22,77% - - 1,49% 9,72% 11,17% - - 0,50% 0,43% 0,55% 42.581.216R$           0,25% -

% CDI 97,14% 96,55% - - 93,40% 97,71% 95,99% - - 93,36% 92,69% 94,08%

Icatu Vanguarda Renda Fixa FI Plus 03/11/2003 9,28% 25,42% 41,20% 69,07% 1,84% 10,75% 15,05% 11,67% 10,69% 0,68% 0,49% 0,66% 112.261.444R$          0,30% 20% s/CDI

% CDI 107,21% 107,78% 101,37% 98,63% 115,65% 107,98% 107,49% 88,19% 98,91% 127,59% 104,85% 113,13%

ICATU Vanguarda FIC RF PLUS 28/12/2011 8,81% 24,34% 39,37% 65,47% 1,74% 10,27% 14,55% 11,19% 10,22% 0,64% 0,46% 0,62% 73.402.475R$           0,35% -

% CDI 101,79% 103,20% 96,86% 93,50% 109,19% 103,21% 103,91% 84,55% 94,53% 121,00% 98,40% 106,88%

Icatu Vanguarda Crédito Privado RF LP 17/05/2006 8,78% 24,65% 41,90% 73,10% 1,57% 10,25% 14,59% 13,48% 11,48% 0,53% 0,47% 0,56% 596.799.025R$          0,50% -

% CDI 101,42% 104,51% 103,09% 104,39% 98,45% 102,97% 104,17% 101,93% 106,20% 99,09% 99,96% 96,67%

Icatu Vanguarda GOLD FI Renda Fixa 26/06/2009 8,73% 23,93% 40,84% 70,67% 1,60% 10,09% 14,20% 13,07% 11,02% 0,54% 0,47% 0,58% 614.090.642R$          0,15% 20% s/CDI

% CDI 100,84% 101,44% 100,48% 100,92% 100,33% 101,35% 101,40% 98,80% 101,99% 102,16% 100,19% 98,76%

Icatu Vanguarda Inflação Curta FI Renda Fixa 23/07/2009 12,01% 27,60% 49,19% 76,66% 3,57% 12,61% 15,54% 15,29% 11,39% 1,65% 0,54% 1,35% 202.247.807R$          0,25% -

Versus IMA - B  5 0,00% 0,18% 0,06% -1,13% 0,04% 0,03% 0,06% -0,17% -0,25% 0,03% 0,00% 0,01%

ICATU Vanguarda FIC Inflação Curta Renda Fixa 02/12/2010 11,34% 26,14% 46,66% 71,75% 3,41% 11,97% 14,90% 14,65% 10,77% 1,59% 0,49% 1,29% 43.145.961R$           0,50% -

Versus IMA - B  5 -0,67% -1,28% -2,47% -6,03% -0,12% -0,60% -0,58% -0,81% -0,87% -0,03% -0,05% -0,04%

Icatu Vanguarda FIRF Inflação Crédito Privado 25/04/2014 13,09% 31,93% 56,36% - 3,62% 14,28% 19,10% 15,41% 7,09% 1,66% 0,55% 1,37% 124.689.528R$          0,40% 20% s/ IMA-B 5

Versus IMA-B  5 1,08% 4,51% 7,23% - 0,09% 1,70% 3,62% -8,37% -4,55% 0,04% 0,01% 0,03%

Icatu Vanguarda Pré Fixado FIRF LP 11/04/2014 14,82% 47,07% 61,05% - 5,62% 17,15% 33,00% -1,80% 8,57% 1,74% 1,58% 2,20% 182.825.970R$          0,30% 20% s/ IRFM1+

Versus IRFM 1+ 0,45% 4,48% -0,25% - 1,12% 0,48% 3,36% -13,30% -3,31% 0,17% 0,26% 0,65%

ICATU Vanguarda Inflação Longa FI Renda Fixa 26/06/2009 10,17% 39,06% 61,43% 61,82% 5,96% 12,49% 31,03% 5,20% 16,23% 0,38% 0,56% 4,97% 477.142.988R$          0,25% -

Versus IMA - B  5+ -0,26% -0,28% -0,93% -1,82% 0,03% -0,26% -0,01% -0,50% -0,37% 0,00% 0,00% 0,03%

ICATU Vanguarda FIC Inflação Longa Renda Fixa 23/05/2007 9,57% 37,60% 58,85% 57,59% 5,83% 11,88% 30,36% 4,66% 15,61% 0,34% 0,52% 4,92% 312.055.991R$          0,50% -

Versus IMA - B  5+ -0,87% -1,73% -3,50% -6,05% -0,11% -0,87% -0,68% -1,05% -1,00% -0,04% -0,04% -0,02%

ICATU VANGUARDA MACRO FIM 21/08/2015 12,31% 28,92% - - 3,50% 11,03% 14,96% 3,21% - 0,34% 1,10% 2,03% 57.855.596R$           2,00% 20% s/CDI

% CDI 142,18% 122,61% - - 220,32% 110,87% 106,82% 66,45% - 63,28% 236,00% 348,63%

ICATU VANGUARDA ESTRATEGIA FIM 28/12/2016 7,97% - - - 2,33% 8,68% 0,09% - - 0,58% 0,48% 1,25% 49.154.821R$           1,00% 20% s/CDI

% CDI 92,06% - - - 146,40% 87,17% 89,12% - - 109,31% 103,90% 213,53%

Icatu Vanguarda Ações IBX FI 18/05/2004 32,18% 67,87% 57,33% 59,69% 14,65% 19,84% 35,35% -12,21% -1,73% 1,09% 0,97% 12,33% 53.571.812R$           0,55% 20% s/ IBrX100

Versus IBX Fechamento -1,34% -3,43% -6,77% -7,92% 3,36% -7,70% -1,35% 0,20% 1,05% 1,01% 0,55% 1,59%

Icatu Vanguarda Dividendos FI em Ações 24/10/2006 29,62% 52,50% 51,25% 64,59% 12,59% 21,23% 25,02% -4,92% 3,05% 4,01% -0,54% 8,84% 251.987.574R$          2,00%

- - - - - - - - - - - - -

CDI 8,66% 23,59% 40,65% 70,03% 1,59% 9,95% 14,00% 13,23% 10,81% 0,53% 0,47% 0,58% - - -

IMA - C (Ref : IGPM) 10,54% 27,45% 51,95% 58,49% 6,28% 10,98% 18,65% 10,77% 12,04% 1,30% 0,53% 4,37% - - -

IMA-B (Ref : IPCA) 10,88% 34,68% 56,58% 67,94% 4,94% 12,79% 24,81% 8,88% 14,54% 0,94% 0,55% 3,40% - - -

IMA-B 5 (Ref : IPCA) 12,01% 27,42% 49,13% 77,79% 3,53% 12,58% 15,48% 15,46% 11,64% 1,62% 0,54% 1,33% - - -

IMA-B 5 + (Ref.: IPCA) 10,43% 39,33% 62,35% 63,64% 5,94% 12,75% 31,04% 5,71% 16,60% 0,38% 0,56% 4,95% - - -

IRFM 1+ 14,36% 42,60% 61,30% 83,82% 4,50% 16,67% 29,64% 3,27% 11,88% 1,57% 1,31% 1,55% - -

Dólar Comercial 6,25% -10,04% 4,52% 65,03% 0,48% 1,50% -16,54% 47,01% 13,39% 2,43% 2,61% -4,40% - - -

IBX 33,52% 71,30% 64,11% 67,60% 11,29% 27,55% 36,70% -12,41% -2,78% 0,08% 0,42% 10,74% - - -

Ibovespa 33,69% 71,91% 64,46% 55,57% 11,73% 26,86% 38,94% -13,31% -2,91% 0,01% 0,52% 11,14% - - -

* Para o cálculo da Rentabilidade nos últimos 12 meses, foram considerados os últimos 252 dias úteis.

Data de Início

RENTABILIDADE ACUMULADA RENTABILIDADE ANUAL RENTABILIDADE MENSAL INFORMAÇÕES ADICIONAIS

Renda Fixa

Multimercados

Ações 

Indicadores Financeiros

Este documento foi elaborado pela Icatu Vanguarda com fins meramente informativos. Apesar do cuidado utilizado tanto na obtenção quanto no manuseio das informações apresentadas, a Icatu Vanguarda não se responsabiliza pela publicação acidental de informações incorretas, nem tampouco por decisões de investimentos tomadas com base nas informações contidas neste

documento, as quais podem inclusive ser modif icadas sem comunicação. Fundos de investimento não contam com garantia do administrador do fundo, do gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do fundo garantidor de créditos - FGC. A rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura. Para avaliação da performance dos fundos

é recomendável uma análise de período mínimo de 12(doze) meses. Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do prospecto e do regulamento do fundo ao aplicar seus recursos. A rentabilidade divulgada não é líquida de impostos. 



  

 
 

Quadro de Desempenho 

18     

 


