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Perspectivas Econômicas para 2018 

Nessa carta, vamos descrever o nosso cenário-

base para o ano, além de mencionar os principais 

riscos. Em resumo, a expectativa é de 

continuidade de um crescimento global robusto e 

sincronizado, em meio a uma aceleração gradual 

da inflação, embora com riscos cada vez maiores 

de um avanço mais abrupto do nível de preços. 

Para Brasil, esperamos que a retomada seja 

robusta e consistente, enquanto que a inflação 

deve permanecer em um patamar bastante 

confortável. Na esfera doméstica, a eleição 

presidencial é o principal risco para o nosso 

cenário-base. 

Estados Unidos 

Os vetores para a atividade econômica 

americana continuam bastante favoráveis: (i) as 

condições financeiras seguem bastante frouxas 

(veja o gráfico abaixo), (ii) os estímulos advindos 

da reforma tributária devem começar a fazer 

efeito em 2018, (iii) o crescimento global segue 

robusto e sincronizado e (iv) os indicadores de 

confiança ao consumidor e de sentimento 

empresarial sugerem crescimento robusto, 

inclusive em investimentos. Dessa maneira, 

esperamos que o crescimento do PIB dos EUA 

em 2018 seja um pouco superior à variação 

esperada para 2017 (2,5% vs. 2,3%, 

respectivamente). Ou seja, a economia 

americana deve continuar expandindo acima do 

seu potencial (estimamos entre 1,5% e 2%), 

conduzindo o desemprego para patamares cada 

vez mais inferiores à taxa de desemprego de 

longo prazo (estimada em 4,6%). Isso, por sua 

vez, deve pressionar adicionalmente os salários 

e a inflação de itens mais sensíveis à atividade.  

 

O nosso cenário-base contempla uma 

aceleração gradual da taxa de inflação em 2018, 

embora reconhecemos que há risco de uma 

elevação mais abrupta de preços em um 

ambiente de economia robusta e de utilização do 

fator trabalho acima do potencial. A nossa 

expectativa é que o núcleo do PCE (deflator do 

consumo) deva ficar entre 1,7% e 1,8% em 2018.  

Diante de cenário de crescimento saudável, com 

ociosidade na economia cada vez menor e 

aceleração relativamente lenta da taxa de 

inflação, esperamos que o Banco Central 

Americano (FED) permaneça com a atual postura 

gradual de condução de política monetária. 

Acreditamos que o FED fará três elevações na 

taxa básica de juros em 2018, com alguma 

assimetria de risco para quatro aumentos de 

0,25p.p. 

Quais são os riscos? 

1) Os EUA adotarem uma postura mais 

protecionista em relação aos parceiros 

comerciais. Por exemplo, os EUA se retirarem do 

NAFTA ou adotarem medidas protecionistas 

contra a China, gerando retaliação e, em última 

instância, uma guerra comercial; 

2) A inflação acelerar mais rapidamente que o 

esperado. Com a taxa de desemprego cada vez 

menor, é crescente o risco de que a inflação 

acelere forma mais vigorosa. Além disso, a 

possibilidade de não linearidade na sensibilidade 

da inflação ao hiato do PIB e a incerteza no que 

concerne ao verdadeiro nível de ociosidade da 

economia podem levar a surpresas no campo da 

inflação e a diferentes trajetórias de juros; 

3) As condições financeiras substancialmente 

acomodatícias, em meio à baixa volatilidade e 
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preços de ativos sobrevalorizados por um 

período relativamente prologando impõe riscos à 

estabilidade financeira.  

Área do Euro 

Para 2018, esperamos que a zona do Euro 

mantenha uma expansão econômica sólida e 

disseminada, assim como foi em 2017. Os 

indicadores de confiança dos consumidores em 

patamares elevados, as condições de crédito 

relativamente frouxas e a continuidade da criação 

de empregos sugerem a continuidade de um forte 

desempenho do consumo das famílias. No que 

diz respeito às empresas, a elevada confiança 

dos empresários, as condições financeiras 

estimulativas e a expansão das vendas aos 

consumidores dão suporte a uma boa 

performance dos investimentos. Dessa maneira, 

esperamos que o PIB da zona do Euro cresça 

2,1% no ano. Apesar da atividade econômica 

forte, a taxa de inflação em 2018 deve continuar 

abaixo da meta (dita pelo BCE como um pouco 

abaixo de 2%), refletindo uma ociosidade do 

mercado de trabalho remanescente, embora 

cada vez menor. 

Em relação às incertezas políticas que cercam a 

região, as eleições italianas e a formação do 

governo alemão, o nosso cenário-base 

contempla um desfecho sem maiores efeitos 

nocivos ao lado real da economia europeia.   

O Banco Central Europeu (BCE) muito 

provavelmente se comprometerá com a atual 

política de compras de ativos no ritmo de 30 

bilhões de euros por mês até pelo menos 

setembro de 2018, podendo ser estendida caso 

o BCE julgue necessária. Caso haja nova 

extensão, acreditamos que ela se dê por no 

máximo três meses, com o BCE deixando de 

comprar ativos logo no início de 2019. Além 

disso, as taxas de juros de referência da região 

só devem ser alteradas algum tempo após o fim 

do programa de compras, possivelmente três ou 

seis meses.   

 

Fonte: Eurostat, Banco Central Europeu, Icatu Vanguarda. 

Quais são os riscos?  

1) Elevação das incertezas políticas referentes às 

eleições na Itália, à saída do Reino Unido da 

União Europeia e à formação do governo alemão 

afetando a atividade econômica na região;  

2) Uma elevação dos juros nos EUA muito acima 

do esperado. Nesse cenário, as condições 

financeiras globais, e, em especial, da zona do 

Euro apertariam face ao mais rápido ajuste nas 

taxas de juros americanas. Isso dificulta o 

processo de reequilíbrio fiscal dos países da 

zona do Euro, em particular, dos países 

periféricos. Com isso, as preocupações com a 

situação fiscal desses países podem se 

intensificar de tal maneira que os spreads 

soberanos europeus podem voltar a abrir em 

relação aos juros alemães e gerar uma espiral 

negativa para o endividamento de países 

europeus; 

3) Inflação acelerar mais rapidamente que o 

esperado, fazendo o BCE apertar sua política 

monetária mais fortemente e acabar pesando 

sobre a demanda doméstica.  

China 

Diante da consolidação do poder de Xi Jinping e 

da mensagem do governo de que focará em um 

crescimento de alta qualidade, com metas de 

controle de riscos financeiros, redução de 

pobreza e controle da poluição, acreditamos que 

o governo chinês prosseguirá fazendo ajustes 

finos em sua economia com a finalidade de obter 

um crescimento mais equilibrado no longo prazo, 

ainda que isso tenha algum custo de curto prazo. 
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O momento de crescimento global benigno, que 

deve permanecer em 2018, deve ajudar o país a 

prosseguir com suas reformas sem que haja 

grandes sustos. Assim, esperamos que o 

crescimento do PIB em 2018 fique em torno de 

6,5%. O desaquecimento do mercado imobiliário 

deve ser um dos fatores que mais deve contribuir 

para a desaceleração do crescimento nesse ano. 

A inflação, por sua vez, deve se recuperar dos 

atuais 1,5% para ligeiramente acima de 2%, com 

a normalização dos preços de alimentos. 

Quais são os riscos? 

1) O governo chinês forçar mudanças 

excessivamente rápidas e, em última instância, 

causar uma desaceleração econômica abrupta; 

2) Uma aceleração da inflação mais rápida que a 

esperada, exigindo reação mais forte das 

autoridades monetárias e, com isso comprometer 

o processo de desaceleração gradual; 

3) Riscos financeiros associados ao elevado grau 

de endividamento da economia chinesa 

(especialmente corporativo) se concretizarem e 

levarem a uma abrupta desaceleração da 

atividade econômica; 

Japão 

O crescimento do país deve ficar acima do seu 

potencial. Diante de uma economia global 

robusta e um iene depreciado, as exportações 

líquidas devem ser um importante fator de 

crescimento do país. Além disso, a demanda 

doméstica privada também deve contribuir para 

isso. Os lucros empresariais sólidos e a 

performance recente da bolsa japonesa devem 

levar as empresas ampliar de investimentos. 

Ademais, a continuidade da queda de 

desemprego e o sentimento dos consumidores 

positivo podem apoiar o crescimento do 

consumo. Assim, o Japão deve crescer em torno 

de 1,5%; contra um crescimento potencial 

estimado entre 0,5-1,0%. Olhando para a 

inflação, as perspectivas são de uma aceleração 

gradual dos preços na economia japonesa, 

mantendo-se ainda aquém da meta de 2% ao 

final de 2018.  

Em relação à condução da política monetária, 

podemos ver o Banco Central Japonês (BoJ) 

ajustando parâmetros de sua política atual de 

controle de curva de juros na segunda metade 

desse ano. Dentro do leque de opções, 

destacamos a possibilidade de elevação da meta 

para a taxa futura de juros de 10 anos dos atuais 

0% para algo como 0,25%.  

Quais são os riscos? 

1) Uma desaceleração mais forte da economia 

chinesa afetando as exportações líquidas do 

país; 

2) Uma abertura de juros externos mais forte 

levar a insustentabilidade da política de controle 

da curva de juros futuros pelo BoJ; 

Brasil 

Embora seja um cenário sujeito à forte volatilidade, 

por conta das eleições presidenciais 

principalmente, prevemos um crescimento do PIB 

relativamente robusto em 2018 (de 2,7%), com 

uma distribuição mais equilibrada entre consumo e 

investimento do que é esperada para 2017 (tendo 

em vista que os dados das contas nacionais ainda 

não foram divulgados). Os fundamentos por trás 

desse bom desempenho esperado são: (i) a 

política monetária está e deve permanecer em 

campo expansionista nos próximos trimestres, (ii) 

as condições financeiras devem se afrouxar ainda 

mais na margem (principalmente no mercado de 

crédito bancário), (iii) os ajustes nos balanços das 

empresas e famílias estão, em boa parte, 

concluídos, (iv) os níveis de confiança de 

consumidores e empresários devem seguir em 

recuperação, (v) a geração de empregos e a 

expansão do nível de rendimento real devem dar 

suporte ao consumo e (v) o crescimento global 

tenderá a continuar relativamente robusto. 

A despeito do crescimento relativamente pujante 

no Brasil, a inflação deve se comportar de maneira 

relativamente benigna em 2018. Isso porque a taxa 

de desemprego deve permanecer elevada e bem 

acima da média histórica, assim como outras 

medidas de ociosidade da economia brasileira. 

Prevemos que o IPCA atinja 3,9% no ano, 

acelerando-se em relação a 2,95% em 2017, em 
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boa parte em função da normalização da inflação 

de alimentos. Os segmentos mais sensíveis à 

demanda doméstica (serviços, por exemplo) 

devem continuar se comportando benignamente, 

inclusive rodando abaixo do centro da meta no 

ano. Como consequência, a política monetária 

deve permanecer em território expansionista nos 

próximos trimestres, com a taxa Selic sendo 

reduzida para 6,75% em fevereiro, ficando nesse 

patamar até o final do ano. Não descartamos a 

hipótese de que o BC vá um pouco além no ciclo 

de flexibilização, por conta do comportamento 

benigno da inflação subjacente do IPCA. 

 

Fonte: IBGE, MCM, Icatu Vanguarda. 

As incertezas a respeito de quem sucederá à 

presidência em 2019 ficarão presentes durante 

considerável parte do ano, as quais poderão 

gerar maior volatilidade nos preços dos ativos. 

No entanto, o nosso cenário-base é que o 

desfecho eleitoral será favorável à continuidade 

da agenda de reformas e ajustes em andamento. 

Todavia, não podemos descartar cenários mais 

adversos para as eleições presidenciais e 

legislativas.  

A esfera fiscal continuará sendo fonte de 

preocupações, principalmente no que concerne à 

dinâmica de endividamento e ao cumprimento do 

teto de gastos e da regra de ouro nos próximos 

anos. Entretanto, a retomada da atividade 

econômica deverá continuar trazendo alívio no 

curto prazo, tendo em vista que a arrecadação de 

impostos e contribuições tende a ter 

desempenho superior ao crescimento do PIB 

nominal em períodos de recuperação econômica.  

Quais são os riscos? 

1) Um desenvolvimento eleitoral bastante 

adverso, de tal modo que haja uma forte 

depreciação cambial / abrupta elevação de 

percepção de risco-país; 

2) Uma aceleração mais abrupta da inflação nos 

países desenvolvidos, levando a um 

considerável aperto das condições financeiras 

internacionais; 

3) A ociosidade da economia brasileira ser menor 

do que estimamos, traduzindo-se em um aperto 

monetário mais rápido do que estamos prevendo. 
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No último trimestre do ano, os juros curtos 

continuaram o movimento de fechamento. No 

entanto, em novembro, houve uma realização de 

lucros nos vencimentos mais longos. O contrato 

de DI janeiro/21 chegou a atingir o nível de 9,62% 

no intraday, naquele mês, mas fechou o ano com 

uma taxa de 9,06%. A falta de evolução nas 

reformas brasileiras, o avanço na reforma 

tributária nos EUA e o fim do ano calendário 

podem ser os motivos para essa realização de 

lucros que ocorreu, ao longo do mês de 

novembro. 

O Banco Central cortou os juros em 0,50%, como 

já havia sinalizado, atingindo o menor nível da 

taxa básica de juros brasileira, 7%. No 

comunicado, informou que na primeira reunião de 

2018, uma redução moderada na magnitude da 

flexibilização monetária seria adequada. No 

entanto, deixou claro que essa decisão é mais 

suscetível a mudanças na evolução do cenário e 

seus riscos que nas reuniões anteriores. Para a 

reunião de março, antecipou que o atual estágio 

do ciclo recomenda cautela.  

Do lado das reformas, a previdência ficou para 

2018, mas o mercado continua cético com 

relação a sua aprovação. Isso significa que se ela 

passar, há ainda bastante prêmio na curva de 

juros brasileira.  

Outro ponto importante para se acompanhar é o 

julgamento do ex-presidente Lula no TRF-4 dia 

24 de janeiro. Se de fato ele for condenado por 

unanimidade, aumentará as chances de um 

governo pró reformas entrar no poder.  

 

No cenário internacional, o destaque ficou por 

conta da reforma tributária dos EUA. O impacto 

que a reforma tributária causará na economia 

americana é um risco que precisa ser 

monitorado. A economia americana continua 

com crescimento sólido, baixo desemprego, mas 

a inflação permanece abaixo da meta de 2%. 

Dessa forma, o FOMC vem mantendo a 

sinalização de gradualismo na normalização de 

política monetária. Enquanto esse cenário 

permanecer assim, o apetite ao risco em relação 

aos emergentes continuará.  

Estratégia 

Seguimos com a estratégia de aplicar o juro 

curto, porém fomos reduzindo a posição ao longo 

do trimestre. Acreditamos que o prêmio nessa 

parte da curva já não é tão atrativo quanto antes 

e o tamanho anterior não condizia com o 

risco/retorno. Zeramos nossa posição em DI 

Jan/19 e mantivemos posição em opções de IDI 

que se beneficiam de mais quedas ao longo de 

2018 e/ou redução do prêmio existente para as 

reuniões do ano que vem. 

Mantivemos também posição em juro real 

brasileiro, pois acreditamos que esses níveis 

indicam um bom investimento de médio/longo 

prazo e que os juros reais ainda têm espaço para 

ganhos de capital. No entanto, chegamos a 

reduzir um pouco de risco nesses ativos, por 

disciplina, ao longo do trimestre.  

  

 

 

 

 

 

 

  dez/16 out/17 nov/17 dez/17 

F19 11,05% 7,27% 7,11% 6,87% 

F21 11,34% 9,18% 9,38% 9,06% 

NTN-B 2022 5,96% 4,58% 4,78% 4,66% 

NTN-B 2050 5,73% 5,27% 5,45% 5,45% 
 

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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O ano de 2017 foi especialmente desafiador para 

a alocação de crédito privado, observamos um 

fechamento acentuado dos spreads, provocado 

principalmente pelo descompasso entre o 

crescimento de mais de 15% do patrimônio de 

renda fixa sob gestão da indústria de fundos e a 

estagnação no estoque de ativos de crédito. 

Os bancos que historicamente são os maiores 

emissores presentes nas carteiras dos fundos, 

reduziram sua participação de 13,20% para 

9,98% do patrimônio líquido da indústria nos 12 

meses terminados em out-17, movimento que foi 

parcialmente compensado pelas emissões de 

títulos corporativos que aumentaram participação 

de 2,95% para 3,48% 

Gráfico 1 – Breakdown de Renda Fixa (% Patrimônio 

Líquido Industrial)  

 

¹Somatório LF, CDB, RDB e DPGE.  ²Somatório Debêntures, NP e 

CCB. 

Fonte: ANBIMA, Icatu Vanguarda 

Considerando um prazo de dois anos, a média 

dos spreads de créditos com rating AAA encerrou 

2017 a 0,37% vs 0,83% em 2016, uma queda de 

spread nas mesmas proporções ocorreu nos 

créditos AA e A.  

 

 

 

Gráfico 2 – Spread Crédito por Ratings para prazos de 2 

anos 

 

Fonte: ANBIMA, Icatu Vanguarda 

O quarto trimestre de 2017 foi um período intenso 

em emissões corporativas, principalmente o mês 

de dezembro. Abaixo algumas das emissões 

ocorridas ao longo do quarto trimestre: 

- Debênture Cemar, oferta de R$ 500 milhões 

com prazo de 3 anos e taxa teto do book 108% 

CDI. A emissão teve R$ 1,15 bilhões de demanda 

e saiu a 107% CDI. 

- Debênture CCR Rodonorte, oferta de R$ 390 

milhões em duas séries a primeira com prazo de 

3 anos e taxa teto do book a 106,50% CDI e a 

segunda uma 12.431, ou seja, com isenção de IR 

para pessoa física, tinha prazo de 4 anos e taxa 

teto equivalente a NTNB 2022 + 10 bpts. A 

primeira série teve demanda de R$ 260 milhões, 

sendo emitido um total de R$ 220 milhões no teto 

a 106,50% CDI. 

- FIDC Stone II, oferta de R$ 1,5 bilhões com 

prazo de 3 anos e taxa teto do book 106,80% 

CDI. Foram emitidos R$ 700 milhões no teto. 

- Debênture Ecorodovias, oferta de R$ 1,1 

bilhões em três séries, a primeira de 3 anos com 

taxa teto do Book de 107% CDI a segunda com 

5 anos de prazo e teto de 110,25% do CDI e a 

terceira de 7 anos com teto em IPCA + 6,15%. Na 

primeira série foram emitidos R$ 319,5 milhões a 

106% CDI, na segunda série R$ 750,5 milhões a 

110,25% CDI e na terceira série R$ 30 milhões a 

IPCA + 6%. Teve uma demanda total de R$ 1,3 

bilhões. 

- Debenture Enel Ceará (Coelce), oferta de R$ 

500 milhões em duas séries, a primeira com 5 

anos de prazo e taxa teto de CDI + 1,20% e a 

Crédito CDI 

IV Crédito Privado FIRF LP 

        (Benchmark: CDI) 
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segunda com 7 anos de prazo e teto de NTNB 

2024 + 0,75%. A primeira série teve demanda de 

R$ 1,6 bilhões, sendo emitidos R$ 350 milhões a 

taxa de CDI + 0,80% e na segunda série foram 

emitidos R$ 150 milhões a IPCA + 6%. 

Em 2017 as emissões vieram com spreads 

comprimidos e prazos longos, um caso 

emblemático foi o da CCR que tentou fazer uma 

emissão com prazo de 10 anos, o que é pouco 

usual no mercado brasileiro. 

Gráfico 3 – Emissões de Debêntures em DI+ (Spread vs. 

Prazo)  

 

Fonte: ANBIMA, BTG Pactual e Icatu Vanguarda 

¹A partir de 2016 considera também as emissões %DI 

Com relação aos fundamentos das empresas 

que compõe o portfólio do fundo os destaques no 

quarto trimestre foram:  

Em outubro a Agência Nacional de Energia 

Elétrica (Aneel) aprovou o aumento médio de 

24,37% das tarifas da distribuidora EDP São 

Paulo, concessionária controlada pela EDP 

Energias do Brasil. 

Também em outubro a Agência Reguladora de 

Saneamento do Estado de São Paulo (Arsesp) 

aprovou o reposicionamento tarifário de 7,89% 

sobre a tarifa atual da SABESP. 

Ao longo do quarto trimestre mantivemos nossa 

estratégia de buscar ativos de duration mais 

curta, uma vez que os prêmios em ativos mais 

longos estão em patamares pouco atraentes.  

Como exemplo dessa estratégia, compramos 

aproximadamente 1,5% do patrimônio do fundo 

via mercado secundário nas debêntures RIGE16 

e PALF16. A debêntures são emitidas 

respectivamente pela Rio Grande Energia S/A e 

Companhia Paulista de Força e Luz, ambas 

controladas pela CPFL Energia. Os ativos tinham 

1,57 anos de duration e foram adquiridos a CDI + 

0,70%. 

Adquirimos ao longo do trimestre alguns ativos 

de duration mais longa, como o caso da 

debênture emitida pela Equatorial Energia S/A 

(EQTL12), pois achamos que o prêmio para 

alongar fazia sentido. A debênture possuía 

aproximadamente 4 anos de duration e taxa de 

CDI + 1,60%, compramos 0,80% do PL do fundo. 

Também reduzimos a posição em ativos mais 

longos, onde víamos risco relevante numa 

eventual reversão da tendência de fechamento 

de spreads. Vendemos aproximadamente 0,50% 

do PL do fundo da debênture emitida pela 

ITAUSA – Investimentos Itaú S/A (ITSA12). 

Embora o risco de crédito do ativo seja um dos 

melhores do Brasil, uma remarcação teria 

impacto relevante para a carteira dado a duration 

do ativo. A debênture possuía pouco mais de 

4,30 anos de duration, vendemos a 104,30% 

CDI.  

Ao longo do trimestre aumentamos o caixa do 

fundo de 9,1% do patrimônio para 14,6%. 

O fundo encerrou o trimestre com uma carteira 

de crédito correspondente a 85,4% do patrimônio 

líquido (PL) e 14,6% em caixa. A carteira possui 

40% do PL em bancos, 40,8% em empresas e 

4,6% em FIDC. 

Considerando apenas os 85,4% investidos, o 

yield médio do portfólio é de CDI + 0,59% com 

uma duration de 1,74 anos, incluindo o caixa o 

yield do fundo encerrou o trimestre em CDI + 

0,50% e a duration em 1,48 anos. 

 

 

 



  

 
 

9     

Gestão Renda Fixa 

FixaVariávelVariável 

 

O destaque do trimestre foi o mês de novembro, 

que houve forte realização de lucros, 

principalmente na parte média e longa da curva. 

Em dezembro, houve uma recuperação parcial, 

mas nos vencimentos mais longos, como por 

exemplo a NTN-B 2050, o net foi de abertura de 

18 bps no trimestre.  A curva continuou inclinando 

mais e está próxima do high histórico.  

Os principais acontecimentos foram aprovação 

da reforma tributária nos EUA e alterações nos 

comunicados do COPOM. O BCB sugeriu em sua 

ata, que na próxima decisão do COPOM haverá 

uma redução moderada na condução da política 

monetária. Porém, dessa vez, informou que é 

mais suscetível a mudanças que a anterior. Além 

disso, para a reunião de março, o comitê 

“entende que o atual estágio do ciclo recomenda 

cautela na condução da política monetária”.  

No que se refere à inflação, o cenário permanece 

benigno. O índice fechado de 2017, 

provavelmente, terminará o ano abaixo da banda 

de tolerância estipulada pelo CMN, que vai de 3% 

a 6%. Se de fato ocorrer, o BC terá que escrever 

uma carta aberta ao ministro da fazenda 

explicitando os motivos do IPCA ter furado a 

banda inferior. A principal razão foi a inflação de 

alimentos que teve deflação no ano.  

Para os anos subsequentes, as projeções de 

inflação continuam ancoradas. Em 2018, a 

pesquisa FOCUS já mostra uma inflação abaixo 

de 4% e os anos posteriores estão na meta. 

No mês de novembro, houve pagamento de 

cupom das NTN-Bs cujos vencimentos ocorrem 

nos anos ímpares, aproximadamente 89 reais por 

papel. Os recursos foram reinvestidos no fundo 

de forma proporcional.  

O Tesouro divulgou as informações dos leilões 

que ocorrerão em 2018. Algumas alterações 

importantes ocorreram. A NTN-B 2022, que já 

estava com a maior participação na composição 

dos IMAs, representando quase 15% do IMA-B 

(benchmark que possui todas as NTN-Bs) deixa 

de ser emitida. A partir do ano que vem, a NTN-

B mais curta a ser ofertada será a de vencimento 

em 2023. Outra novidade é a emissão de um 

novo vencimento, a NTN-B 2028. Os 

vencimentos mais longos que foram ofertados 

em 2017, NTN-B 2035 e 2055, permanecem em 

2018. 

No fundo de inflação curta, após quase dois 

anos, zeramos nossa posição de venda de 

implícita, ou seja, a parcela que detínhamos em 

juro nominal foi substituída por juro real 

novamente. A posição rendeu bons frutos para o 

fundo e resolvemos colocar o dinheiro no bolso. 

A implícita da NTN-B 2019 saiu de um patamar 

próximo de 9% no início de 2016 para próximo de 

4,40% em dezembro de 2017. 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 2,72 

anos e yield médio de 3,90%. Já os fundos de 

inflação longa, fecharam com uma duration de 

11,45 anos e yield médio de 5,29 %. 

 

 

dez/16 out/17 nov/17 dez/17 Variação YTD

NTN-B 2019 5,87% 2,84% 2,85% 2,64% -323 bps

NTN-B 2022 5,96% 4,58% 4,78% 4,66% -130 bps

NTN-B 2050 5,73% 5,27% 5,45% 5,45% -28 bps

out/17 nov/17 DEZ-17 (E) Variação YTD (E)

0,42% 0,28% 0,33% 2,83%

Taxa de juros do final do mês

IPCA

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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Gestão Renda Fixa 

FixaVariávelVariável 

O ano de 2017 foi um ano de poucas 

oportunidades de investimento em créditos 

indexados à inflação, tanto no mercado de crédito 

primário como no secundário. O mercado 

primário apresentou uma retomada das 

emissões indexadas a IPCA, no entanto o volume 

de emissões foi baixo e a maioria com spreads 

fechados. Ao todo foram 10 emissões dentre as 

empresas que analisamos e investimos. 

Abaixo alguns destaques de emissões ocorridas 

ao longo do quarto trimestre de 2017: 

- Debênture Ecorodovias, oferta de R$ 1,1 

bilhões em três séries, a primeira de 3 anos com 

taxa teto do Book de 107% CDI a segunda com 

5 anos de prazo e teto de 110,25% do CDI e a 

terceira de 7 anos com teto em IPCA + 6,15%. Na 

primeira série foram emitidos R$ 319,5 milhões a 

106% CDI, na segunda série R$ 750,5 milhões a 

110,25% CDI e na terceira série R$ 30 milhões a 

IPCA + 6,00%. Teve uma demanda total de R$ 

1,3 bilhões. 

- Debênture CCR, oferta de R$ 1,7 bilhões em 

cinco séries, sendo as três primeiras em CDI +, a 

quarta série com prazo de 7 anos e taxa teto do 

book a IPCA + 6,00% e a quinta série de 10 anos 

com taxa teto correspondente a NTNB 2024 + 

1,40%. Na quarta série foram emitidos R$ 176 

milhões a IPCA + 6,00% e a quinta série não foi 

emitida. 

Alguns destaques das empresas que compõe o 

portfólio do fundo:  

Em outubro a Agência Reguladora de 

Saneamento do Estado de São Paulo (Arsesp) 

aprovou o reposicionamento tarifário de 7,89% 

sobre a tarifa atual da SABESP. 

Em dezembro a Enel Distribuição Rio 

(anteriormente AMPLA) realizou o resgate 

antecipado da sexta, sétima e oitava emissão de 

debentures. O fundo possuía uma exposição de 

aproximadamente 2,4% do PL ao emissor. A 

debênture possuía um prêmio por resgate 

antecipado estabelecido na escritura, o que 

gerou um ganho para o fundo. 

Ao longo do quarto trimestre mantivemos a 

duration do fundo em níveis próximos a 3 anos. 

O fundo encerrou o ano com duration de 2,80 

anos. 

A maior posição no fechamento de dezembro foi 

a NTNB 2022, correspondendo a 22,61% do 

patrimônio.  

Mantivemos ao longo do trimestre uma exposição 

ao IPCA que chegou a 112% do patrimônio 

através de contratos futuros de cupom de IPCA 

(FUT DAP), aproveitando um momento de IPCA 

mais alto. No fechamento de 2017 a exposição 

ao IPCA representava aproximadamente 97,50% 

do patrimônio. 

Também mantivemos a estratégia de aplicar os 

juros curto, no entanto reduzimos a posição ao 

longo do trimestre. Acreditamos que o risco 

retorno já não é tão atrativo quanto antes.  

Encerramos a posição em DI Jan/19 e seguimos 

com a posição em opções de IDI que podem se 

beneficiar de quedas adicionais dos juros ao 

longo de 2018 e/ou da redução do prêmio 

presente na curva para as reuniões do Copom 

em 2018. 

O fundo encerrou o trimestre com uma carteira 

de crédito correspondente a 65,17% do 

patrimônio líquido (53,85% crédito indexado ao 

IPCA e 11,32% crédito indexado ao CDI), 25,36% 

em NTNBs e 9,47% em caixa. A parcela da 

carteira de crédito indexado ao IPCA encerrou o 

trimestre com yield médio de 4,41% (NTNB 

equivalente + 127bpts) e duration de 1,85 anos, 

já a parcela indexada ao CDI terminou o trimestre 

a CDI + 55bpts com 1,97 anos de duration. 

 

 

 

Crédito Inflação 

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

FixaVariávelVariável 

 

O ano de 2017 se encerrou com os principais 

índices de renda variável em alta. O IBX-100 e o 

Ibovespa renderam 27,55% e 26,86%, 

respectivamente. O fundo Icatu Vanguarda 

Dividendos FIA, no mesmo período, performou 

21,23%. Com relação ao risco, importante 

ressaltar a menor volatilidade do nosso fundo 

(13,15%) em relação ao Ibovespa (18,95%) e 

IBX-100 (18,47%). 

Em termos de atribuição de resultados, seguem 

os principais ativos que contribuíram para a 

performance do nosso fundo no ano de 2017: 

 

O ano de 2017 foi bastante turbulento do ponto 

de vista doméstico, em especial no campo 

político. Tivemos um ano de muitas incertezas e 

grande volatilidade no preço dos ativos. No fim, a 

robustez da economia global e, em menor escala, 

a melhora nos dados econômicos do Brasil, 

levaram a Bovespa a uma boa performance. Para 

2018, ano de eleições majoritárias, esperamos 

ainda mais incerteza e volatilidade. 

No campo doméstico, começamos 2017 com 

uma redução contratada da taxa de juros, 

inflação em queda e, do lado da atividade, 

cautelosamente otimistas, imaginando uma 

recuperação lenta e gradual ao longo do segundo 

semestre. Além de todas essas expectativas 

terem se confirmado, pela primeira vez em anos 

o país conseguiu reverter uma tendência 

perversa: em todos estes indicadores, fechamos 

o ano com surpresas positivas. Para 2018, o 

cenário econômico doméstico se mostra 

igualmente benigno. O cenário internacional 

também segue contribuindo positivamente com a 

normalização da política monetária e da inflação, 

e crescimento cada vez mais sólido. Não 

enxergamos grandes riscos à continuidade 

desse cenário no curto prazo. 

No lado micro, tal evolução favorável do cenário 

macro beneficiou diversos agentes. Muitas 

empresas foram capazes de atravessar os piores 

anos, e agora emergem em uma posição melhor 

em seus mercados. Aproveitaram o momento 

sem crescimento para olhar para dentro de casa, 

focar em custos e ganhar eficiência.  Este foi o 

caso dos bancos Itaú e Bradesco, por exemplo, 

que entregaram resultados sequencialmente 

melhores à medida que a atividade engrenou ao 

longo de 2017. A recuperação no faturamento 

somada a maior eficiência operacional e menores 

despesas financeiras, permitiu a muitas 

empresas rentabilizar melhor os acionistas. Tais 

fatos, aliado à melhora de expectativas, ajudou a 

explicar a boa performance da bolsa no ano (com 

importante volatilidade ao longo do caminho). Tal 

cenário benigno, inclusive, permitiu a diversas 

empresas estrearem na Bovespa. Participamos 

de alguns desses IPOs, com destaque para o 

IRB-Re, empresa na qual mantemos posição 

relevante do fundo. 

As boas notícias do campo econômico, contudo, 

seguem ameaçadas pela volatilidade e 

incertezas do campo político, e seus eventuais 

efeitos na esfera fiscal. Toda a força política com 

a qual o atual governo começou 2017 dissipou-

se ao longo do ano. Tendo seus principais 

membros implicados em delações da Operação 

Lava Jato, o Presidente da República viu-se 

ameaçado por um princípio de processo de 

impeachment que, embora tenha sido 

neutralizado antes mesmo de se estabelecer no 

Congresso, consumiu boa parte do capital 

político do governo. Tal fato inviabilizou a 

aprovação da tão necessária reforma da 

previdência, que era o principal objetivo do 

governo para 2017. Ainda que esta gestão 

consiga aprovar algo referente à reforma 

Dividendos 

 IV Dividendos FIA 

 IV FIC Dividendos FIA 
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Gestão Renda Variável 

FixaVariávelVariável 

previdenciária em 2018 (o que nos parece ser 

bem improvável), tal reforma deverá ser 

insuficiente do ponto de vista fiscal, empurrando 

o problema para o novo governo que assumirá 

em 2019.  

O cenário político segue bastante nebuloso e tal 

incerteza pode afetar a confiança, o que em 

última instância pode se traduzir em uma ameaça 

para a continuidade da recuperação econômica. 

As dúvidas giram em torno de quem serão os 

candidatos com chances reais nas eleições 

presidenciais, se o governo eleito terá disposição 

e vontade de abraçar as causas corretas, ainda 

que as mesmas sejam impopulares, e, por fim, se 

o mesmo terá apoio no Congresso para 

aprovação de tais medidas. A única certeza é 

que, seja como for o desfecho da eleição, o novo 

governo precisará encarar seriamente o 

problema fiscal e buscar a aprovação de uma 

reforma da previdência robusta. 

As surpresas positivas no campo econômico, 

tanto doméstico quanto internacional, criaram até 

o momento condições favoráveis e estão 

viabilizando, em um ano eleitoral, uma janela de 

oportunidade para que o país, seus eleitores e 

candidatos, possam discutir os problemas mais 

urgentes e relevantes. Não são questões simples 

ou fáceis, demandam transparência e coragem 

para serem corretamente endereçadas e 

resolvidas. Temos em 2018 a oportunidade de 

estabelecer as bases para uma série de reformas 

capazes de criar condições propícias à retomada 

virtuosa de crescimento, sustentável e com mais 

qualidade, no longo prazo. 

Seguimos com nossa estratégia de alocar 

recursos em empresas com alta previsibilidade 

de fluxo de caixa para os próximos anos (baixo 

“cash flow at risk”) mantendo nossa filosofia de 

buscar majoritariamente companhias com 

elevada geração de caixa, baixo endividamento, 

boa governança corporativa e cujo management 

tenha bom track record. Face ao cenário 

econômico favorável, e a despeito das incertezas 

políticas, não descartamos investir em setores 

mais cíclicos, desde que encontremos valor 

suficiente para justificar os riscos 

macroeconômicos envolvidos, como é o caso dos 

bancos Itaú e Bradesco. 

Nossa alocação atual pode ser verificada no 

racional que segue anexo. 
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Os ativos de risco encerraram o ano com a 

manutenção das principais tendências que 

prevaleceram durante grande parte de 2017. As 

bolsas globais fecharam próximas aos picos 

deste ciclo econômico (algumas nos picos 

históricos); o dólar sem tendência global definida, 

mas com alguns movimentos relevantes, como 

no caso do EUR que encerra 2017 acima de 1,20; 

e um bom desempenho das commodities, com o 

petróleo WTI superando a barreira de US$60 no 

último dia do ano. Prevaleceu um claro e 

agressivo movimento de flattening da curva de 

juros nos EUA. Os ativos brasileiros tiveram um 

bom desempenho nos dias finais de 2017. 

Algumas questões, contudo, saltam aos olhos. 

Mesmo depois de toda a melhora verificada na 

economia do Brasil, a NTN-B 2050, por exemplo, 

fechou apenas 25bps no ano, e ainda se 

encontra próximo a 5,5% de taxa de juros reais. 

O dólar fechou o ano acima de 3,30 e a bolsa do 

país, em dólar, ainda se encontra muito abaixo 

dos níveis de 2014.   

Nós entendemos perfeitamente os riscos 

políticos para 2018 e os riscos fiscais da 

ausência de reformas estruturais na economia. 

Contudo, acreditamos que o mercado ainda não 

tenha precificado de maneira correta todas as 

reformas já efetuadas nos últimos 18 meses no 

país, além de toda a melhora geral do cenário. 

Como exemplo, podemos citar: 

Crescimento – expectativa de alta de 1% do PIB 

em 2017 e cerca de 3% em 2018. Encerraremos 

2018 com a economia podendo estar crescendo 

cerca de 4% na ponta. 

Emprego - Geralmente um indicador que demora 

a mostrar recuperação, já mostra recuo na taxa 

de desemprego e melhora expressiva nos 

rendimentos médios reais, o que ajudará a 

impulsionar o consumo e a recuperação do 

crescimento. 

Contas Externas – O déficit em conta corrente 

está em torno de 0,5% do PIB e deverá se 

estabilizar em 1% do PIB, patamar considerado 

baixo para uma economia como a do Brasil. Além 

disso, a qualidade do financiamento deste déficit 

é bastante positiva, com elevados investimentos 

estrangeiros diretos, um capital muito mais 

estável e pouco especulativo. 

Controle da inflação, credibilidade do Banco 

Central – O IPCA vai encerrar o ano em torno de 

2,8% e as expectativas são de um IPCA abaixo 

de 4% em 2018, ambos abaixo da meta de 

inflação. Isso tem permitido que as expectativas 

de inflação permaneçam ancoradas e a Taxa 

Selic caia abaixo de 7%, muito provavelmente 

permanecendo neste patamar por um longo 

período de tempo. 

Profissionalização das empresas estatais – 

Melhora expressiva na gestão de empresas 

como Petrobrás, Eletrobrás, Banco do Brasil e 

outros. 

Reformas estruturais – A Reforma Trabalhista 

será um grande impulso ao crescimento, a TLP 

ajudará a equalizar o financiamento para todos 

os perfis de empresas, e assim por diante. 

Esperamos um ano de 2018 mais volátil e assim 

sendo, os portfólios precisam estar preparados, 

seja via posições mais balanceadas, seja com a 

utilização de hedges, ou com o uso de 

instrumentos que mitiguem as perdas em 

cenários extremos. Contudo, mantemos a visão 

de que os mercados locais só conseguem 

precificar “riscos negativos”, e não dando o 

devido peso a “riscos positivos”, como uma 

eventual corrida eleitoral sem a presença de um 

nome forte da esquerda, ou mesmo com um os 

partidos de centro unidos em torno de um 

candidato reformista. Exceto pelo ambiente 

político, temos bastante convicção de que o 

cenário econômico do Brasil está na direção 

correta e uma guinada negativa nos próximos 12 

a 18 meses parece bem menos provável.  

Para 2018, esperamos a manutenção do cenário 

econômico global, pelo menos no início do ano, 

o que corrobora a manutenção da atual dinâmica 

Multimercado Macro 

 IV Macro FIM 
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Gestão Multimercado 

 

dos ativos de risco. Após esse período, será 

importante observarmos a evolução dos eventos 

vis-à-vis os riscos do cenário.   

Ainda vemos um crescimento global saudável, 

ainda que o pico da atividade já possa ter ficado 

para trás e, especialmente nas economias 

maduras, é possível que observemos alguma 

consolidação. Alguma desaceleração do 

crescimento chinês deverá acontecer, porém de 

maneira gradual e bem administrada. As 

economias emergentes deverão apresentar 

alguma dispersão, mas como um grupo, devem 

apresentar alguma aceleração adicional do 

crescimento. A inflação global deverá manter 

trajetória ascendente, mas pouco acentuada. Um 

movimento mais brusco na direção de alta 

poderá ser uma grande surpresa ao cenário e 

aos mercados. Finalmente, o processo de 

normalização monetária deverá continuar nas 

principais economias do mundo e seu impacto 

deverá ser sentindo ao longo do tempo. 

Como principal risco ao cenário base, vemos 

uma inflação mais alta e acentuada, levando a 

um processo mais coordenado e acelerado de 

normalização monetária. Vemos como baixo o 

risco de uma desaceleração maior do 

crescimento, exceto por um choque exógeno e 

inesperado. A China mostrou evoluções 

importantes nos fundamentos e reformas nos 

últimos meses, mas dado o tamanho de sua 

economia, qualquer desaceleração maior do que 

o esperado poderá trazer incerteza ao cenário. 

Este risco me parece moderado. 

 

Posicionamento: 

O Fundo manteve exposição a parte 

intermediária e longa da curva real de juros. 

Voltamos a montar exposição no mercado de 

opções para uma Taxa Selic abaixo de 7%. 

Continuamos com exposição ao tema de juros 

mais baixos por mais tempo no Brasil. Ainda 

vemos espaço para o fechamento das taxas 

intermediárias de juros no país, ajudadas por um 

cenário de inflação baixa, expectativas de 

inflação ancoradas, crescimento fragilizado e 

demais variáveis estáveis. 

Mantemos posição comprada em bolsa local na 

maior parte do mês. Aumentamos a posição na 

segunda quinzena do mês por sensibilidade a 

preço, sem alteração substancial de cenário. 

Devemos continuar buscando posições nesta 

direção ao longo dos próximos meses.  

Continuamos sem exposição estrutural relevante 

no mercado local de câmbio, mas nosso viés é 

de uma taxa de câmbio não muito acima dos 3,30 

verificados ao longo do mês. Zeramos a posição 

vendida em Dólar Australiano. 

Mantemos posição tomada nas curvas longas de 

juros de alguns países de G10.
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Últimos 12 

Meses*

Últimos 24 

Meses

Últimos 36 

Meses

Últimos 60 

Meses
Acum. 2017 2016 2015 2014 2013 dez/17 nov/17 out/17 Patrimônio Líquido

Tx Adm. 

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

ICATU VANGUARDA SIMPLES SOBERANO FI RF 01/03/2016 9,88% - - - 9,72% 11,17% - - - 0,51% 0,54% 0,63% 39.098.329R$           0,25% -

% CDI 97,68% - - - 97,71% 95,99% - - - 94,26% 94,74% 97,90%

Icatu Vanguarda Renda Fixa FI Plus 03/11/2003 10,91% 27,69% 42,66% 68,45% 10,75% 15,05% 11,67% 10,69% 6,82% 0,57% 0,56% 0,61% 102.901.779R$          0,30% 20% s/CDI

% CDI 107,83% 108,14% 100,84% 97,62% 107,98% 107,49% 88,19% 98,91% 84,66% 105,73% 97,93% 94,81%

ICATU Vanguarda FIC RF PLUS 28/12/2011 10,43% 26,58% 40,80% 64,87% 10,27% 14,55% 11,19% 10,22% 6,38% 0,54% 0,52% 0,58% 49.434.745R$           0,35% -

% CDI 103,08% 103,80% 96,46% 92,52% 103,21% 103,91% 84,55% 94,53% 79,16% 99,39% 91,91% 89,06%

Icatu Vanguarda Crédito Privado RF LP 17/05/2006 10,40% 26,61% 43,75% 73,37% 10,25% 14,59% 13,48% 11,48% 8,36% 0,54% 0,58% 0,67% 580.321.310R$          0,50% -

% CDI 102,74% 103,90% 103,42% 104,65% 102,97% 104,17% 101,93% 106,20% 103,77% 100,59% 101,57% 103,16%

Icatu Vanguarda GOLD FI Renda Fixa 26/06/2009 10,23% 25,99% 42,52% 70,79% 10,09% 14,20% 13,07% 11,02% 8,10% 0,54% 0,56% 0,65% 366.505.589R$          0,15% 20% s/CDI

% CDI 101,10% 101,46% 100,52% 100,97% 101,35% 101,40% 98,80% 101,99% 100,55% 100,64% 99,35% 100,31%

Icatu Vanguarda Inflação Curta FI Renda Fixa 23/07/2009 12,96% 30,55% 50,49% 71,15% 12,61% 15,54% 15,29% 11,39% 2,27% 0,92% 0,07% 0,44% 231.853.402R$          0,25% -

Versus IMA - B  5 0,04% 0,10% -0,11% -1,36% 0,03% 0,06% -0,17% -0,25% -0,51% 0,04% -0,03% -0,04%

ICATU Vanguarda FIC Inflação Curta Renda Fixa 02/12/2010 12,31% 29,09% 47,97% 66,45% 11,97% 14,90% 14,65% 10,77% 1,71% 0,87% 0,03% 0,39% 50.249.584R$           0,50% -

Versus IMA - B  5 -0,61% -1,37% -2,63% -6,06% -0,60% -0,58% -0,81% -0,87% -1,06% -0,01% -0,07% -0,09%

Icatu Vanguarda FIRF Inflação Crédito Privado 25/04/2014 14,67% 36,57% 57,56% - 14,28% 19,10% 15,41% 7,09% - 0,92% 0,11% 0,54% 107.443.296R$          0,40% 20% s/ IMA-B 5

Versus IMA-B  5 1,74% 6,11% 6,96% - 1,70% 3,62% -0,04% -0,13% - 0,04% 0,01% 0,06%

Icatu Vanguarda Pré Fixado FIRF LP 11/04/2014 17,36% 55,58% 53,38% - 17,15% 33,00% -1,80% 8,57% - 1,74% -0,44% -0,67% 145.843.933R$          0,30% 20% s/ IRFM1+

Versus IRFM 1+ 0,53% 4,32% -3,25% - 0,48% 3,36% -5,07% 0,60% - 0,28% -0,36% -0,60%

ICATU Vanguarda Inflação Longa FI Renda Fixa 26/06/2009 14,05% 48,02% 56,37% 50,72% 12,49% 31,03% 5,20% 16,23% -17,07% 0,80% -1,43% -1,06% 363.507.247R$          0,25% -

Versus IMA - B  5+ -0,27% -0,36% -1,12% -1,56% -0,26% -0,01% -0,50% -0,37% -0,01% 0,01% -0,04% -0,04%

ICATU Vanguarda FIC Inflação Longa Renda Fixa 23/05/2007 13,42% 46,46% 53,91% 46,78% 11,88% 30,36% 4,66% 15,61% -17,51% 0,75% -1,48% -1,10% 199.930.354R$          0,50% -

Versus IMA - B  5+ -0,90% -1,92% -3,57% -5,50% -0,87% -0,68% -1,05% -1,00% -0,44% -0,03% -0,08% -0,09%

ICATU VANGUARDA MACRO FIM 21/08/2015 11,20% 27,79% - - 11,03% 14,96% 3,21% - - 0,70% -0,05% 0,64% 41.247.570R$           2,00% 20% s/CDI

% CDI 110,64% 108,50% - - 110,87% 106,82% 66,45% - - 130,45% -9,38% 99,19%

ICATU VANGUARDA ESTRATEGIA FIM 28/12/2016 - - - - 8,68% 0,09% - - - 0,77% 0,07% 0,38% 31.774.409R$           1,00% 20% s/CDI

% CDI - - - - 87,17% 89,12% - - - 142,17% 13,12% 58,84%

Icatu Vanguarda Ações IBX FI 18/05/2004 22,85% 59,71% 41,85% 32,12% 19,84% 35,35% -12,21% -1,73% -4,73% 5,70% -4,45% -0,99% 30.836.035R$           0,55% 20% s/ IBrX100

Versus IBX Fechamento -7,97% -11,86% -10,67% -10,61% -7,70% -1,35% 0,20% 1,05% -1,60% -0,65% -1,07% -0,86%

Icatu Vanguarda Dividendos FI em Ações 24/10/2006 24,66% 50,96% 45,60% 42,31% 21,23% 25,02% -4,92% 3,05% -4,28% 4,01% -0,77% -0,73% 216.938.078R$          2,00%

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

ICATU Vanguarda FIC Dividendos 28/02/2012 23,04% 46,53% 37,94% 29,64% 19,67% 22,95% -6,64% 0,65% -6,18% 3,90% -0,87% -0,84% 11.156.668R$           1,00% 20% s/ IBrX100

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

CDI 10,12% 25,61% 42,30% 70,11% 9,95% 14,00% 13,23% 10,81% 8,05% 0,54% 0,57% 0,65% - - -

IMA - C (Ref : IGPM) 11,60% 31,75% 46,77% 48,32% 10,98% 18,65% 10,77% 12,04% -9,59% 0,50% 0,30% -0,26% - - -

IMA-B (Ref : IPCA) 13,94% 41,33% 54,28% 58,87% 12,79% 24,81% 8,88% 14,54% -10,02% 0,83% -0,76% -0,38% - - -

IMA-B 5 (Ref : IPCA) 12,93% 30,45% 50,60% 72,51% 12,58% 15,48% 15,46% 11,64% 2,78% 0,88% 0,10% 0,48% - - -

IMA-B 5 + (Ref.: IPCA) 14,32% 48,38% 57,48% 52,28% 12,75% 31,04% 5,71% 16,60% -17,07% 0,79% -1,40% -1,01% - - -

IRFM 1+ 16,83% 51,26% 56,63% 76,08% 16,67% 29,64% 3,27% 11,88% 0,36% 1,46% -0,08% -0,07% - -

Dólar Comercial 0,93% -16,30% 24,70% 59,24% 1,50% -16,54% 47,01% 13,39% 14,64% 1,42% -0,47% 3,44% - - -

IBX Fechamento 30,82% 71,57% 52,52% 42,73% 27,55% 36,70% -12,41% -2,78% -3,13% 6,35% -3,38% -0,13% - - -

Ibovespa Fechamento 30,17% 73,59% 52,44% 25,23% 26,86% 38,94% -13,31% -2,91% -15,50% 6,16% -3,15% 0,02% - - -

* 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. 
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