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A eleição que colocou em xeque as 

teorias tradicionais 

No último trimestre vimos um ambiente de 

altíssimo grau de incerteza, o que afetou 

mercados, empresas e indivíduos. Períodos 

eleitorais são, naturalmente, turbulentos. Porém, 

as eleições de 2018 trouxeram um desenrolar 

surpreendente de eventos que culminaram com 

a maior renovação no Congresso em quase três 

décadas e o aumento do apoio a um candidato 

com uma campanha totalmente não 

convencional. O tempo de TV, as alianças 

políticas, a “máquina pública”, a elevada rejeição 

e a análise tradicional dos consultores políticos 

foram colocados em xeque e, provavelmente, 

Jair Bolsonaro será eleito no dia 28 de outubro 

com amplo apoio popular1.  

Talvez a maior surpresa tenha sido a massiva 

votação recebida pelo PSL, partido do Bolsonaro, 

que elegeu 52 deputados ante apenas 8 na 

configuração atual, ficando atrás apenas do PT, 

com 56 deputados. O “nanico” PSL tem o 

potencial de se tornar a maior bancada na 

Câmara dos Deputados na próxima gestão, em 

função do aumento de adesões esperadas com a 

cláusula de barreira. O gráfico 1 mostra como a 

direita ganhou espaço no Congresso, esvaziando 

parte do centro. A esquerda, sozinha, não é 

suficiente para barrar medidas que sejam 

apoiadas pelo centro e pela direita, mas o novo 

governo precisará de habilidade política para 

atrair o centro.  

O capital político está formado e cabe ao novo 

governo utilizá-lo de forma inteligente. Os 

primeiros meses de governo serão cruciais para 

que seja encaminhada uma agenda de reformas, 

urgentes no cenário atual. A posição fiscal do 

Brasil é extremamente delicada, e exige medidas 

efetivas e imediatas. Não há tempo a perder.  

 

 

                                                                 
1 Segundo a pesquisa do Ibope divulgada em 15/10/18, Jair 

Bolsonaro tem 59% das intenções de voto vs. 41% de 

Fernando Haddad, considerando os votos válidos. 

Gráfico 1 

 

 

Agendas para o próximo governo 

Há duas agendas de extrema relevância a serem 

perseguidas pela próxima administração na área 

econômica: consolidação fiscal e aumento da 

produtividade.  

A consolidação fiscal é “para ontem”. O gráfico 2 

mostra a evolução da dívida pública, que superou 

os 77% do PIB, sendo uma das mais elevadas do 

mundo, o que coloca o Brasil em posição 

desfavorável no grupo de emergentes, apesar da 

solidez das contas externas. O crescimento da 

dívida continuará em ritmo acelerado se não for 

feita uma reforma da Previdência que reverta a 

atual trajetória de aumento do déficit e um ajuste 

no déficit primário em torno de 5% do PIB. Essas 

medidas precisam ser abordadas de forma 

prioritária no início do próximo governo, sob pena 

de ocorrer uma piora da percepção do mercado 

em relação ao viés reformista da nova 

administração que se delineia, o que traria uma 

piora dos ativos brasileiros a galope. 
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Gráfico 2 

 

A segunda agenda engloba o aumento da 

produtividade, o que também está relacionado à 

sustentabilidade fiscal de longo prazo. A redução 

da dívida em percentual do PIB só se 

concretizará em um cenário de crescimento 

acima de 2-2,5%, o que supera as estimativas 

atuais de crescimento potencial.  

A demografia brasileira está ficando cada vez 

mais desfavorável e contribuindo menos para o 

crescimento, com aumento crescente da taxa de 

dependência. O gráfico 3 mostra que, enquanto 

na década de 2000-10 o crescimento 

populacional foi de 1,7%, em média, na próxima 

década (2020-30) essa taxa cairá para 0,3%. 

Essa tendência reforça a necessidade do 

aumento da produtividade como fonte de 

crescimento e de políticas públicas nessa linha.  

Gráfico 3 

 

 

Cenário Econômico no 3º trimestre 

A atividade sofreu no 3º trimestre com a 

indefinição sobre os rumos da política econômica 

nos próximos quatro anos. Enquanto a 

expectativa de um eventual novo governo do PT 

trouxe o medo da desordem fiscal associada a 

políticas heterodoxas, o plano de governo de 

Bolsonaro, ainda que bastante vago e 

incompleto, segue um discurso mais liberal e 

mais comprometido com a agenda reformista.  

A incerteza diante de dois possíveis cenários 

percebidos como binários parou o investimento e 

reduziu decisões de contratação e de consumo 

nos últimos meses. O gráfico 4 mostra o 

arrefecimento recente dos indicadores de 

confiança de diversos setores empresariais.  

Gráfico 4 

 

A queda da confiança interrompeu a tendência de 

recuperação que vinha sendo observada desde o 

final de 2017 e que tinha elevado as expectativas 

de crescimento para 2018. No período pós greve, 

houve um forte ajuste para baixo das 

expectativas de crescimento, cuja mediana 

atualmente está em 1,3%, segundo a pesquisa 

Focus. Acreditamos que haverá mais um 

pequeno ajuste para baixo nessas projeções, 

pois o crescimento no último trimestre do ano 

ainda estará sofrendo os efeitos das incertezas 

acerca do plano econômico do próximo governo, 

e teremos mais um ano de medíocre expansão 

da atividade, com crescimento do PIB 

ligeiramente acima de 1%. 

Se o novo governo conseguir implementar uma 

agenda econômica reformista, o próximo ano 

poderá ser bastante positivo para a atividade, 

porém esse é um assunto para o próximo 

Relatório Trimestral, quando teremos o resultado 
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efetivo das eleições e informações mais 

concretas sobre o plano do próximo governo.  

Por ora, vemos que há bases para um maior 

dinamismo da atividade em 2019 diante da 

possível redução do ambiente de incertezas e de 

uma espiral favorável de investimentos, 

emprego, consumo e renda.  

O cenário de inflação também tem sofrido 

mudanças. A tendência de queda das medidas 

de núcleo de inflação observada desde o início 

de 2016 foi interrompida nos últimos meses, com 

estabilização em patamar baixo. O IPCA até 

setembro acumulou alta de 4,5%, como mostra o 

gráfico 5, em linha com a meta de inflação, e deve 

encerrar o ano próximo a esse patamar.  

Gráfico 5 

 

O gráfico 5 também mostra que a média da taxa 

de variação em 12 meses de quatro medidas de 

núcleos de inflação2 ainda está próxima ao piso 

da banda inferior do regime de metas, 

evidenciando que o elevado nível de capacidade 

ociosa continua sendo um freio às pressões 

inflacionárias de demanda. Contudo, outros 

riscos começaram a aparecer no radar, o que 

levou o Banco Central a adotar uma postura mais 

cautelosa na última reunião, abrindo espaço para 

iniciar o processo de elevação da taxa de juros 

quando julgar necessário.  

A expressiva depreciação cambial ocorrida 

desde o início do ano continua sendo um risco no 

                                                                 
2 Média das medidas EX-0, EX-1, EX-2 e EX-3, núcleos 

propostos pelo Banco Central e que excluem determinadas 

horizonte, apesar da forte valorização ocorrida no 

período recente, após o primeiro turno das 

eleições. Afinal, o câmbio é um preço relativo e 

tende a se mover não apenas em função das 

perspectivas domésticas, mas também em 

resposta às mudanças de humores globais. 

Nesse sentido, o front externo não traz alento.  

A economia americana continua crescendo a 

pleno vapor, com sinais crescentes de pressão 

sobre os fatores de produção. A taxa de 

desemprego, como mostra o gráfico 6, está no 

mínimo em quase 50 anos e os salários já 

começaram a subir em resposta à dinâmica 

positiva no mercado de trabalho.  

Gráfico 6 

 

Nesse cenário, o Fed tem mantido sua estratégia 

gradual de elevação da taxa de juros, sem 

mudanças programadas no plano de voo. Os 

mercados emergentes têm sentido o ambiente 

global mais hostil, com pressões generalizadas 

sobre os ativos desse grupo. O Brasil, apesar de 

ter as contas externas mais sólidas do que 

diversos pares, tem o pior quadro fiscal, o que 

acende a luz vermelha da vulnerabilidade.  

As indicações para os próximos meses são de 

manutenção desse ambiente global, uma vez que 

a economia americana não apresenta sinais de 

desaceleração e o Fed deverá elevar a taxa de 

juros em mais 0,25% em dezembro. Aliado a 

isso, o Banco Central Europeu deverá 

categorias de itens voláteis e/ou menos relacionados com a 

atividade econômica.  
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interromper o programa de compra de títulos no 

mesmo mês.  

As taxas de juros estão subindo não apenas no 

mundo desenvolvido, mas também no mundo 

emergente, parte em resposta às pressões de 

desvalorização cambial e dos impactos sobre a 

inflação em diversos países. No último trimestre, 

mais Bancos Centrais elevaram a taxa de juros, 

alguns contrariando as expectativas. Nesse 

ambiente de juros globalmente mais elevados, o 

fator externo tornou-se ainda mais relevante no 

balanço de riscos do Banco Central do Brasil, que 

percebeu o ambiente global como mais 

desfavorável na última reunião.  

O cenário externo continuará, portanto, 

desafiador. Há no horizonte, além da elevação 

das taxas de juros globais, outros riscos que 

continuam sendo monitorados. A guerra 

comercial iniciada por Trump no início do ano 

continua em trajetória crescente, principalmente 

contra a China. Apesar de os efeitos para a 

economia americana serem pequenos, a 

economia chinesa tem mais um vento contra para 

administrar, além do processo já em curso de 

redução do crédito off balance sheet, com efeitos 

negativos sobre diversos setores. Os sinais de 

desaceleração da atividade não são uma 

novidade, mas qualquer trepidação nesse 

processo pode ter repercussões globais bem 

negativas. 

Na Europa, a rebeldia do governo italiano em 

insistir em uma política fiscal mais frouxa tem 

causado tremores no mercado de títulos local, 

com aumento dos spreads em relação aos títulos 

alemães. Dada a importância da economia na 

região, esse é um importante risco a ser 

acompanhado. Outro risco que está no radar se 

refere às negociações em curso para a saída 

definitiva do Reino Unido da União Europeia, o 

Brexit. As últimas conversas não têm tido 

sucesso, e um processo de saída não amigável 

seria ruim para a região.  

Por último, um risco bastante relevante que tem 

surgido nos últimos meses é o aumento dos 

preços do petróleo. As grandes flutuações nos 

preços do petróleo sempre provocam ajustes 

relevantes de crescimento e de inflação 

globalmente. No Brasil, o aumento dos preços 

dos combustíveis ao longo de 2018, não apenas 

em função do câmbio, mas também como 

resposta ao aumento dos preços do petróleo e de 

seus derivados, teve impacto relevante na 

inflação. Caso a tendência recente de aumento 

dos preços do petróleo se mantenha, poderemos 

ver uma rodada de revisões para baixo no 

crescimento global, sendo, portanto, um 

importante risco a ser acompanhado.  

Em suma, o próximo governo brasileiro precisa 

fazer o dever de casa rápido, pois o ambiente 

global não irá ajudar nesse processo, como o fez 

em outros momentos da história. O caso da 

Argentina nos mostra que se o ajuste for lento 

demais, o mercado não terá paciência. 

Precisamos aproveitar a benevolência dos 

mercados para tornar os ajustes necessários 

menos custosos, ou correr o risco de precisar 

fazê-los forçadamente.  
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O início do segundo semestre foi marcado por 

bastante volatilidade dos mercados. As taxas de 

juros futuras sofreram forte abertura em agosto e 

início de setembro, com alguns vértices sendo 

negociados perto dos “highs” do ano. Como 

referência, o DI janeiro 2025 fechou 54bps ao 

longo do mês de julho atingindo o nível de 

10,48% e até o meio de setembro a taxa abriu de 

forma relevante até o patamar de 12,40%. A 

partir daí, houve uma nova rodada de 

fechamento de juros, principalmente por conta da 

melhora das perspectivas de um governo pró 

reformas. 

Essa volatilidade que vimos ao longo do último 

trimestre tem duas explicações principais. 

Primeiro, o ambiente interno no qual o cenário 

político dominou os mercados. Depois, o cenário 

externo no qual os países desenvolvidos 

continuam com crescimento robusto e 

normalizando suas políticas monetárias. 

No que tange ao ambiente eleitoral, tivemos um 

período de algumas variações de cenários e 

expectativas quanto às pesquisas eleitorais. No 

primeiro momento, o mercado focou na 

capacidade de Alckmin conseguir angariar votos 

através do seu enorme tempo de televisão, 

conquistado por conta da aliança com o 

“centrão”. Depois, na capacidade do ex 

presidente Lula de transferir seus votos para o 

candidato que apontasse como seu substituto. 

Por último, no quanto o incidente ocorrido com 

Bolsonaro seria capaz de mobilizar a população 

em prol da sua candidatura. 

Dessa forma, após um trimestre de grande 

volatilidade nos preços dos ativos, chegamos ao 

segundo turno melhor do que a expectativa. Jair 

Bolsonaro, entendido pelo mercado como um 

candidato liberal, irá enfrentar Fernando Haddad, 

considerado de esquerda. As pesquisas já 

apontam o candidato de extrema direita como 

franco favorito. Além disso, o resultado das urnas 

para a Câmara dos Deputados apontou uma 

composição mais favorável ao Bolsonaro do que 

se imaginava. Sendo assim, os ativos apreciaram 

de forma significativa, refletindo a expectativa de 

um governo capaz de aprovar as reformas 

necessárias para o Brasil voltar a crescer e 

melhorar o seu quadro fiscal.  

O próximo governo terá um desafio ainda maior, 

pois o ambiente global está bastante desafiador 

para as economias emergentes. A retirada dos 

estímulos dos países desenvolvidos irá diminuir 

a liquidez global e os investimentos serão muito 

mais seletivos. Além disso, países desenvolvidos 

estão normalizando sua política monetária, o que 

também aumenta a pressão sobre os ativos 

emergentes. 

Por último, vale comentar a última decisão do 

Copom. Diante desse cenário conturbado, a taxa 

de juros foi mantida em 6,5%. No entanto, o 

Copom deu um passo a mais em direção à 

possibilidade de subir os juros. Naquele 

momento, o patamar do câmbio era outro e já 

começava a incomodar as projeções de IPCA 

dos economistas no horizonte relevante para a 

política monetária.   

Estratégia 

Mantivemos a estratégia adotada no início do 

trimestre anterior de manter o risco dos fundos 

mais baixo para suportar a volatilidade que 

vislumbrávamos à frente. Ao longo desse 

período, o portfólio foi composto 

majoritariamente por NTN-Bs de vencimento em 

2022, implícita de 2022 e FRA de juro real entre 

2021 e 2022, que aumentamos e diminuímos de 

acordo com os preços de mercado. 

O nível de juro real que a NTN-B 2022 

precificava, parecia interessante para compor o 

portfólio. Como parâmetro, no máximo do 

trimestre, ela chegou ao patamar de quase 

5,80%.  

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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No caso da implícita, o nível próximo a 4,5% nos 

parece assimétrico, pois não parece ter prêmio 

inflacionário à frente e ainda funciona como um 

ativo para proteger o portfólio de alguma piora 

brusca no cenário.  

Por último, montamos o FRA de juro real, pois 

acreditávamos que o patamar próximo dos 8% 

parecia já precificar um cenário muito adverso e 

tinha gordura para gerar um ganho de capital. No 

início de outubro, após fechamento de quase 100 

bps, desfizemos a posição. 

Além dessas três posições principais, utilizamos 

estruturas de opções que julgávamos baratas 

para proteger o portfólio de alguns cenários 

adversos. Por exemplo, vendemos opções que 

precificavam cerca de 80% de chance de 

manutenção dos juros na última reunião. Naquela 

ocasião o ambiente externo estava adverso, com 

o dólar próximo de R$ 4,15, cenário eleitoral 

muito incerto e acreditávamos que as projeções 

de inflação dos economistas estavam defasadas. 

O Copom não subiu os juros e acabamos 

perdendo o prêmio da opção. Porém, o 

comunicado foi alterado de forma relevante para 

aumentar a flexibilidade para subir a taxa de 

juros, indicando um caminho gradual de aperto 

monetário. Segundo o Copom, os riscos para o 

cenário de inflação pioraram e seus modelos 

apontavam para a possibilidade do IPCA se 

situar acima do centro da meta em 2019. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O terceiro trimestre de 2018 apresentou uma boa 

dinâmica de emissões primárias e, considerando 

a proximidade das eleições, foi um movimento 

surpreendente.  

Entre as empresas que acompanhamos, são 

raros os casos que estão captando recursos para 

suportar investimentos. No geral estamos vendo 

as empresas rolando suas dívidas e aproveitando 

a liquidez do mercado para alongar.  

Os empresários têm postergado seus 

investimentos na expectativa de que em breve se 

tenha uma maior clareza das políticas que serão 

adotadas pelo próximo governo. 

Ao longo do terceiro trimestre observamos a 

continuidade do nível historicamente baixo de 

spreads de crédito. Embora o patamar tenha se 

mantido baixo, na margem ocorreu uma pequena 

abertura.  

O gráfico 7 demonstra o patamar e a trajetória 

dos spreads de ativos corporativos com dois 

anos de prazo e ratings AAA, AA e A. 

Gráfico 7 

 

Continuamos com a estratégia de só comprar 

ativos com prazo mais longo quando estimamos 

que o emissor/emissão, por possuir 

determinadas características, possui pouco 

espaço para abertura de spreads.   

dez/17 jul/18 ago/18 set/18

F19 6,87% 6,62% 6,91% 6,70%

F21 9,06% 8,92% 9,81% 9,58%

F25 10,44% 10,98% 12,11% 11,78%

NTN-B 2022 4,66% 5,13% 5,51% 5,41%

NTN-B 2050 5,45% 5,74% 5,86% 5,98%
1.32%

0.33%

0.49%
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0.78%
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Fonte: ANBIMA, Icatu Vanguarda

Crédito CDI 

IV Crédito Privado FIRF LP 

        (Benchmark: CDI) 
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O terceiro trimestre de 2018 apresentou uma boa 

dinâmica de emissões e, dentre as emissões que 

vieram a mercado, selecionamos 12 para avaliar 

e entramos em 7. Devido à proximidade das 

eleições, algumas das emissões vieram em 

formato de club deal, ou seja, sem o risco de 

sucesso de uma emissão a mercado. Listamos 

abaixo algumas das emissões ocorridas ao longo 

do trimestre: 

- Debênture Copasa: oferta de R$ 700 milhões 

em 3 séries, com prazos de 3, 5 e 7 anos e taxas 

teto da emissão respectivamente de 108% CDI, 

111,50% CDI e NTN-B 2024 + 0,80%.  A emissão 

teve demanda de R$ 1,26 bilhões. As taxas finais 

foram 106,90% CDI na série de 3 anos, 110% 

CDI na série de 5 anos e IPCA + 6,50% na série 

de 7 anos. 

- Debênture Eletropaulo: oferta de R$ 3 bilhões 

em 3 séries, com prazos de 3, 5 e 7 anos e taxas 

teto da emissão respectivamente de 110% CDI, 

113% CDI e CDI + 1,45%.  A emissão teve 

demanda de R$ 4,7 bilhões. As taxas finais foram 

108,25% CDI na série de 3 anos, 111% CDI na 

série de 5 anos e CDI + 1,45% na série de 7 anos. 

- Debênture Grupo Pão de Açúcar (GPA): a oferta 

foi um club deal em 2 séries, com prazos de 3 e 

4 anos e taxas fixas respectivamente de 106% 

CDI e 107,40% CDI.  A emissão foi de R$ 1,2 

bilhões sendo R$ 700 milhões na primeira série e 

R$ 500 milhões na segunda série. 

- Debênture Localiza: oferta de R$ 1 bilhão em 2 

séries, com prazos de 5 e 8 anos e taxas teto na 

primeira série de 109,50% CDI e taxa fixa de 

112,32% na segunda série. Foram emitidos R$ 

200 milhões na primeira série a 107,90% CDI e 

R$ 800 milhões na segunda série a 112,32% 

CDI. A emissão teve demanda de R$ 1,5 bilhões. 

- Debênture Equatorial Energia: oferta de até R$ 

610 milhões, com prazo de 6 anos e taxa fixa de 

CDI + 1,30%. Foram emitidos R$ 448 milhões. 

Com relação aos fundamentos das empresas 

que compõe o portfólio do fundo, comentamos 

abaixo os destaques no trimestre. 

Em julho, o Presidente da CCR, Renato Alves 

Vale, deixou o cargo. Para o lugar foi designado 

o Sr. Leonardo Couto Vianna, que ocupava o 

cargo de Presidente da CCR Mobilidade. A CCR 

Mobilidade passará a ser dirigida por Italo Roppa, 

que ocupava o cargo de presidente da CCR 

Rodovias SP. O atual presidente da CCR 

ViaOeste e CCR RodoAnel, Paulo   César de 

Souza Rangel, substitui Roppa na CCR Rodovias 

SP. 

Ainda em julho, a Equatorial ofertou no Leilão da 

CEPISA o maior índice combinado de deságio na 

flexibilização regulatória e outorga. Este índice 

significa que a Companhia: (i) abre mão 

integralmente da flexibilização tarifária aprovada 

pela ANEEL para a CEPISA; (ii) a CEPISA arcará 

integralmente com o pagamento da dívida de 

RGR de cobertura tarifária, e; (iii) pagará R$ 95 

milhões em bônus de outorga à União Federal. 

Nos termos do cronograma do edital do leilão, a 

previsão é de que a Equatorial Energia assuma 

em definitivo o controle da CEPISA até o dia 31 

de outubro de 2018. Na data de fechamento da 

operação, a companhia adquirirá 

aproximadamente 89,94% do capital social total 

e votante da CEPISA, em contrapartida ao 

pagamento simbólico de aproximadamente R$ 

45 mil à Eletrobrás. Adicionalmente, a 

Companhia deverá adquirir eventuais sobras das 

ações representativas de aproximadamente 

10%, que serão ofertadas aos empregados e 

aposentados da CEPISA. Será assegurado à 

Eletrobrás o direito de, dentro de 6 meses a 

contar da data de liquidação da operação, 

realizar um aumento de capital de forma a 

aumentar a sua participação societária em até 

30% no capital social total da CEPISA. Além 

disso, conforme previsto no Edital do Leilão, a 

Companhia deverá fazer um aumento de capital 

na CEPISA de R$ 721 milhões. 

Em agosto de 2018, a BRMalls comunicou que o 

Sr. Claudio Bruni apresentou, por motivos 

pessoais, renúncia ao cargo de membro do 

Conselho de Administração da Companhia. Em 

vista da vacância definitiva do cargo de 

conselheiro, o Vice-Presidente, Sr. José Afonso 

Alves Castanheira, assumirá interinamente o 

cargo de presidente do Conselho de 

Administração. 
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Ainda em agosto, a BRMalls concluiu a aquisição 

da participação de 30% detida pelos sócios 

minoritários da Alvear Participações S.A. nos 

shoppings Catuaí Londrina, Catuaí Maringá e 

Londrina Norte. O valor da operação é de R$ 563 

milhões e será pago em 3 parcelas anuais iguais 

e sucessivas, atualizadas pela variação do CDI. 

Também em agosto, a ANEEL homologou o 

reajuste anual das tarifas da CELPA (Subsidiária 

do Grupo Equatorial). O Reajuste Tarifário Anual 

(RTA) médio foi estabelecido em 8,08% 

(econômico), entretanto, considerando-se o 

efeito líquido da inclusão dos Componentes 

Financeiros na tarifa, o efeito médio a ser 

percebido pelo consumidor será de 11,75%. 

Em setembro, o Grupo Equatorial venceu o 

procedimento licitatório na modalidade de leilão, 

realizado em sessão pública na sede da B3, para 

a alienação da participação societária (49%) da 

Centrais Elétricas Brasileiras S.A. – Eletrobrás na 

sociedade de propósito específico Integração 

Transmissora de Energia S.A. – Intesa. A 

Equatorial ofertou a proposta vencedora no 

âmbito do Leilão, no valor de R$ 277 milhões. 

Abaixo listamos alguns dos ativos adquiridos ao 

longo do trimestre. 

Compramos aproximadamente 2,5% do 

patrimônio do fundo na emissão primária de 

Copasa (CSMGB3 vencimento em 15/07/2023). 

O ativo possuía 3,60 anos de duration e foi 

emitido a 110% CDI. 

Compramos aproximadamente 1% do patrimônio 

do fundo em Eletropaulo (ELPLB3 vencimento 

em 13/09/2023) com duration de 3,60 anos e taxa 

de 111% CDI. Operação realizada após a compra 

da Eletropaulo pela Enel Brasil. 

Também compramos aproximadamente 1% do 

PL do fundo em Localiza (LORTD4 vencimento 

em 15/09/2026) com duration de 6 anos e taxa de 

112,32% CDI. 

O fundo encerrou o trimestre com uma carteira 

de crédito correspondente a 88,3% do patrimônio 

líquido (PL) e 11,7% em caixa. A carteira possui 

38,0% do PL em bancos, 45,7% em empresas e 

4,6% em FIDC. 

Considerando apenas os 88,3% investidos, o 

yield médio do portfólio é de CDI + 0,60% com 

uma duration de 2,55 anos, incluindo o caixa o 

yield do fundo encerrou o trimestre em CDI + 

0,53% e a duration em 2,25 anos. 
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A volatilidade permaneceu elevada no último 

trimestre. O cenário eleitoral foi o foco do 

mercado e contribuiu para grandes variações nos 

preços dos ativos.  Em alguns momentos as 

pesquisas vinham com boa notícia para um 

candidato pró reforma e, em outros, eram mais 

positivas para um candidato de esquerda.  

Alguns episódios foram marcantes nesse 

primeiro turno. Primeiro, o incidente com o 

candidato Jair Bolsonaro, que o alavancou nas 

pesquisas. Depois, o crescimento acelerado das 

intenções de voto em Fernando Haddad nas 

pesquisas após ser nomeado substituto do Lula.  

Além disso, para surpresa de muitos, o tempo de 

televisão não foi suficiente para que Alckmin 

crescesse nas pesquisas.  

Dessa forma, chegamos ao segundo turno com 

Bolsonaro e Haddad como candidatos. As 

pesquisas mostram o primeiro candidato como 

franco favorito. E assim, o mercado melhorou de 

forma significativa por ser considerado um 

candidato liberal. Além disso, o resultado da 

câmara dos deputados, que se mostrou mais 

favorável para aprovação de reformas, também 

foi importante para a valorização dos ativos.  

 Se, por um lado, o cenário político 

acalmou os mercados, o ambiente externo ainda 

é fonte de muita incerteza. A normalização da 

política monetária nos países desenvolvidos, 

principalmente nos Estados Unidos, continua 

pressionando os ativos dos países emergentes.  

No que se refere aos acontecimentos dessa 

classe de ativos, merece destaque o vencimento 

da NTN-B ago/2018 e o e o pagamento de cupom 

das NTN-Bs com vencimento em anos par. Esses 

dois eventos levaram a duration dos fundos de 

inflação curta a aumentar em 0,25 anos. O 

cupom pago (R$ 92,67 por papel) foi reinvestido 

nos fundos de forma proporcional ao peso de 

cada vértice no benchmark. 

Em termos de estratégia, diminuímos o over 

duration por considerar que o momento era de 

muita volatilidade. Além disso, nos fundos de 

inflação curta, mantivemos posição under na 

NTN-B 2021 e over NTN-B 2022 por considerar a 

taxa real média entre 2021 e 2022 muito alta 

(próxima a 8%). 

 

 

Os fundos de inflação curta no final do mês de 

setembro estavam com uma duration de 2,65 

anos e yield médio de 4,56%. Já os fundos de 

inflação longa, fecharam com uma duration de 

11,47 anos e yield médio de 5,92%. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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+) 

  

dez/17 jul/18 ago/18 set/18 Variação YTD

NTN-B 2019 2,64% 3,22% 3,34% 2,36% - 28 bps

NTN-B 2022 4,66% 5,13% 5,51% 5,41% + 75 bps

NTN-B 2050 5,45% 5,91% 5,74% 5,86% + 41 bps

Taxa de juros do final do mês

jul/18 ago/18 set/18 Variação YTD

0,33% 0,09% 0,48% 3,34%

IPCA
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O mercado doméstico tem se mostrado 

desafiador, com alta volatilidade nos preços dos 

ativos. A evolução das pesquisas eleitorais 

mostrou uma polarização entre os candidatos 

Jair Bolsonaro e Fernando Haddad. As previsões 

iniciais de que o tempo de TV influenciaria o 

desempenho dos candidatos, baseadas nas 

teorias tradicionais, acabou não se confirmando. 

As posições defendidas por esses dois 

candidatos, quase que opostas, fazem com que 

qualquer expectativa para 2019 seja 

condicionada à confirmação do candidato eleito. 

O gráfico 8 mostra o comportamento ao longo 

dos últimos 12 meses da taxa de juros prefixada 

com vencimentos entre janeiro de 2020 e janeiro 

de 2025. 

Gráfico 8 

 

Os empresários, dentro desse cenário incerto, 

têm postergado seus investimentos na 

expectativa de que em breve se tenha uma maior 

clareza das políticas a serem adotadas pelo 

próximo governo. 

Temos visto as empresas vindo a mercado 

principalmente para rolar suas dívidas e, em 

alguns poucos casos, para investir. Entre os 

setores nos quais investimos, temos visto as 

empresas com apetite para novos investimentos 

apenas no setor de energia. 

O trimestre apresentou uma boa dinâmica de 

emissões e, dentre as que vieram a mercado, 

selecionamos doze para avaliar e entramos em 

sete. Devido à proximidade das eleições, 

algumas das emissões vieram em formato de 

club deal, ou seja, sem o risco de sucesso de 

uma emissão a mercado. Abaixo algumas das 

emissões ocorridas ao longo do trimestre: 

- Debênture Copasa: oferta de R$ 700 milhões 

em 3 séries, com prazos de 3, 5 e 7 anos e taxas 

teto da emissão respectivamente de 108% CDI, 

111,50% CDI e NTN-B 2024 + 0,80%.  A emissão 

teve demanda de R$ 1,26 bilhões. As taxas finais 

foram 106,90% CDI na série de 3 anos, 110% 

CDI na série de 5 anos e IPCA + 6,50% na série 

de 7 anos. 

- Debênture Eletropaulo: oferta de R$ 3 bilhões 

em 3 séries, com prazos de 3, 5 e 7 anos e taxas 

teto da emissão respectivamente de 110% CDI, 

113% CDI e CDI + 1,45%.  A emissão teve 

demanda de R$ 4,7 bilhões. As taxas finais foram 

108,25% CDI na série de 3 anos, 111% CDI na 

série de 5 anos e CDI + 1,45% na série de 7 anos. 

- Debênture Grupo Pão de Açúcar (GPA): a oferta 

foi um club deal em 2 séries, com prazos de 3 e 

4 anos e taxas fixas respectivamente de 106% 

CDI e 107,40% CDI.  A emissão foi de R$ 1,2 

bilhões sendo R$ 700 milhões na primeira série e 

R$ 500 milhões na segunda série. 

- Debênture Localiza: oferta de R$ 1 bilhão em 2 

séries, com prazos de 5 e 8 anos e taxas teto na 

primeira série de 109,50% CDI e taxa fixa de 

112,32% na segunda série. Foram emitidos R$ 

200 milhões na primeira série a 107,90% CDI e 

R$ 800 milhões na segunda série a 112,32% 

CDI. A emissão teve demanda de R$ 1,5 bilhões. 

- Debênture Equatorial Energia: oferta de até R$ 

610 milhões, com prazo de 6 anos e taxa fixa de 

CDI + 1,30%. Foram emitidos R$ 448 milhões. 

Com relação aos fundamentos das empresas 

que compõem o portfólio do fundo, comentamos 

abaixo os destaques no segundo trimestre. 

Em julho, o Presidente da CCR, Renato Alves 

Vale, deixou o cargo. Para o seu lugar foi 

designado o Sr. Leonardo Couto Vianna, que 

ocupava o cargo de Presidente da CCR 

Crédito Inflação 

IV FI RF Inflação Crédito Privado
  (Benchmark: IMA-B 5) 
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Mobilidade. A CCR Mobilidade passará a ser 

dirigida por Italo Roppa, que ocupava o cargo de 

presidente da CCR Rodovias SP. O atual 

presidente da CCR ViaOeste e CCR RodoAnel, 

Paulo   César de Souza Rangel, substitui Roppa 

na CCR Rodovias SP. 

Ainda em julho, a Equatorial ofertou no Leilão da 

CEPISA o maior índice combinado de deságio na 

flexibilização regulatória e outorga. Este índice 

significa que a Companhia: (i) abre mão 

integralmente da flexibilização tarifária aprovada 

pela ANEEL para a CEPISA; (ii) a CEPISA arcará 

integralmente com o pagamento da dívida de 

RGR de cobertura tarifária, e; (iii) pagará R$ 95 

milhões em bônus de outorga à União Federal. 

Nos termos do cronograma do edital do leilão, a 

previsão é de que a Equatorial Energia assuma 

em definitivo o controle da CEPISA até o dia 31 

de outubro de 2018. Na data de fechamento da 

operação, a companhia adquirirá 

aproximadamente 89,94% do capital social total 

e votante da CEPISA, em contrapartida ao 

pagamento simbólico de aproximadamente R$ 

45 mil à Eletrobrás. Adicionalmente, a 

Companhia deverá adquirir eventuais sobras das 

ações representativas de aproximadamente 

10%, que serão ofertadas aos empregados e 

aposentados da CEPISA. Será assegurado à 

Eletrobrás o direito de, dentro de 6 meses a 

contar da data de liquidação da operação, 

realizar um aumento de capital de forma a 

aumentar a sua participação societária em até 

30% no capital social total da CEPISA. Além 

disso, conforme previsto no Edital do Leilão, a 

Companhia deverá fazer um aumento de capital 

na CEPISA de R$ 721 milhões. 

Em agosto de 2018, a BRMalls comunicou que o 

Sr. Claudio Bruni apresentou, por motivos 

pessoais, renúncia ao cargo de membro do 

Conselho de Administração da Companhia. Em 

vista da vacância definitiva do cargo de 

conselheiro, o Vice-Presidente, Sr. José Afonso 

Alves Castanheira, assumirá interinamente o 

cargo de presidente do Conselho de 

Administração. 

Ainda em agosto, a BRMalls concluiu a aquisição 

da participação de 30% detida pelos sócios 

minoritários da Alvear Participações S.A. nos 

shoppings Catuaí Londrina, Catuaí Maringá e 

Londrina Norte. O valor da operação é de R$ 563 

milhões e será pago em 3 parcelas anuais iguais 

e sucessivas, atualizadas pela variação do CDI. 

Também em agosto, a ANEEL homologou o 

reajuste anual das tarifas da CELPA (Subsidiária 

do Grupo Equatorial). O Reajuste Tarifário Anual 

(RTA) médio foi estabelecido em 8,08% 

(econômico), entretanto, considerando-se o 

efeito líquido da inclusão dos Componentes 

Financeiros na tarifa, o efeito médio a ser 

percebido pelo consumidor será de 11,75%. 

Em setembro, o Grupo Equatorial venceu o 

procedimento licitatório na modalidade de leilão, 

realizado em sessão pública na sede da B3, para 

a alienação da participação societária (49%) da 

Centrais Elétricas Brasileiras S.A. – Eletrobras na 

sociedade de propósito específico Integração 

Transmissora de Energia S.A. – Intesa. A 

Equatorial ofertou a proposta vencedora no 

âmbito do Leilão, no valor de R$ 277 milhões. 

Em relação à estratégia do fundo, no terceiro 

trimestre, mantivemos a estratégia adotada no 

início do trimestre anterior de manter o risco dos 

fundos mais baixos para suportar a volatilidade 

que vislumbrávamos à frente.  

Ao longo desse período, o nível de juro real que 

a NTN-B 2022 precificava, parecia interessante 

para compor o portfólio. Como parâmetro, no 

high do trimestre, ela chegou ao patamar de 

quase 5,80%. Aproveitamos para alongar a 

duration do fundo através da NTN-B 2022.  

Também montamos operação de inflação 

implícita para 2022. O nível próximo de 4,5% nos 

parece assimétrico, pois não parece ter prêmio 

inflacionário à frente e ainda funciona como um 

ativo para proteger o portfólio de alguma piora 

brusca no cenário. 

Além dessas posições principais, utilizamos 

estruturas de opções que julgávamos baratas 

para proteger o portfólio de alguns cenários 

adversos. Vendemos opções que precificavam 

cerca de 80% de chance de manutenção dos 

juros na última reunião do Copom, por exemplo. 

Naquela ocasião, o ambiente externo estava 
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muito complicado, com o dólar próximo a R$ 

4,15, cenário eleitoral muito incerto e 

acreditávamos que as projeções de inflação dos 

economistas estavam defasadas.  

O Banco Central não elevou a taxa de juros e 

perdemos o prêmio da opção. Porém, o 

comunicado foi alterado de forma relevante para 

aumentar a flexibilidade do Banco Central nas 

próximas reuniões, indicando um caminho 

gradual de aperto monetário. Segundo o 

comunicado, os riscos pioraram e os modelos do 

Banco Central apontavam um IPCA acima da 

meta para 2019. 

Ao longo do trimestre oscilamos a indexação do 

fundo ao IPCA entre 80 e 105% do PL, 

capturando a elevação do IPCA de -0,09% em 

agosto para 0,48% em setembro. 

Encerramos o trimestre com duration do fundo de 

2,61 frente a 2,81 anos no encerramento do 

trimestre anterior. A carteira de crédito 

corresponde a 81,6% do patrimônio líquido e o 

caixa a 18,4%. O spread de crédito do fundo é de 

0,70%.
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Últimos 12 

Meses*

Últimos 24 

Meses

Últimos 36 

Meses

Últimos 60 

Meses
Acum. 2018 2017 2016 2015 2014 set/18 ago/18 jul/18 Patrimônio Líquido

Tx Adm. 

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

ICATU VANGUARDA SIMPLES SOBERANO FI RF 01/03/2016 6,35% 18,52% - - 4,49% 9,72% 11,17% - - 0,44% 0,53% 0,51% 43.740.573R$           0,25% -

% CDI 93,88% 95,98% - - 93,23% 97,71% 95,99% - - 93,94% 94,00% 93,68%

Icatu Vanguarda Renda Fixa FI Plus 03/11/2003 6,79% 20,18% 38,14% 69,07% 4,85% 10,75% 15,05% 11,67% 10,69% 0,45% 0,56% 0,56% 128.646.456R$          0,30% 20% s/CDI

% CDI 100,53% 104,59% 105,51% 100,22% 100,82% 107,98% 107,49% 88,19% 98,91% 95,58% 98,30% 102,58%

ICATU Vanguarda FIC RF PLUS 28/12/2011 6,35% 19,16% 36,36% 65,48% 4,53% 10,27% 14,55% 11,19% 10,22% 0,42% 0,52% 0,52% 75.419.670R$           0,35% -

% CDI 93,99% 99,33% 100,57% 95,02% 94,19% 103,21% 103,91% 84,55% 94,53% 89,30% 91,76% 95,78%

Icatu Vanguarda Crédito Privado RF LP 17/05/2006 6,75% 19,77% 37,02% 71,67% 4,75% 10,25% 14,59% 13,48% 11,48% 0,49% 0,58% 0,48% 424.135.204R$          0,50% -

% CDI 99,86% 102,48% 102,41% 104,00% 98,81% 102,97% 104,17% 101,93% 106,20% 103,92% 103,10% 88,83%

Icatu Vanguarda GOLD FI Renda Fixa 26/06/2009 6,67% 19,35% 36,24% 69,40% 4,72% 10,09% 14,20% 13,07% 11,02% 0,47% 0,56% 0,52% 665.040.703R$          0,15% 20% s/CDI

% CDI 98,66% 100,33% 100,26% 100,70% 98,06% 101,35% 101,40% 98,80% 101,99% 101,18% 99,01% 96,73%

Icatu Vanguarda Inflação Curta FI Renda Fixa 23/07/2009 6,42% 21,24% 45,13% 77,82% 4,91% 12,61% 15,54% 15,29% 11,39% 0,85% -0,23% 1,47% 207.197.991R$          0,25% -

Versus IMA - B  5 -0,11% -0,09% -0,04% -0,76% -0,07% 0,03% 0,06% -0,17% -0,25% -0,04% 0,02% -0,01%

ICATU Vanguarda FIC Inflação Curta Renda Fixa 02/12/2010 5,76% 19,81% 42,61% 72,81% 4,41% 11,97% 14,90% 14,65% 10,77% 0,80% -0,29% 1,41% 41.486.885R$           0,50% -

Versus IMA - B  5 -0,77% -1,52% -2,56% -5,78% -0,57% -0,60% -0,58% -0,81% -0,87% -0,09% -0,04% -0,07%

Icatu Vanguarda FIRF Inflação Crédito Privado 25/04/2014 7,40% 24,49% 53,06% - 5,67% 14,28% 19,10% 15,41% 7,09% 0,73% 0,03% 1,57% 140.330.485R$          0,40% 20% s/ IMA-B 5

Versus IMA-B  5 0,87% 3,17% 7,89% - 0,69% 1,70% 3,62% -8,37% -4,55% -0,16% 0,29% 0,09%

Icatu Vanguarda Pré Fixado FIRF LP 11/04/2014 3,28% 25,00% 67,49% - 2,57% 17,15% 33,00% -1,80% 8,57% 1,86% -2,84% 2,53% 89.728.897R$           0,30% 20% s/ IRFM1+

Versus IRFM 1+ -2,17% -1,26% 2,36% - -1,41% 0,48% 3,36% -13,30% -3,31% 0,29% -1,37% 0,74%

ICATU Vanguarda Inflação Longa FI Renda Fixa 26/06/2009 -1,26% 16,90% 60,95% 72,15% 0,63% 12,49% 31,03% 5,20% 16,23% -1,08% -0,52% 3,12% 290.334.086R$          0,25% -

Versus IMA - B  5+ -0,27% -0,60% -0,91% -1,89% -0,20% -0,26% -0,01% -0,50% -0,37% -0,05% 0,00% -0,02%

ICATU Vanguarda FIC Inflação Longa Renda Fixa 23/05/2007 -1,78% 15,66% 58,39% 67,64% 0,23% 11,88% 30,36% 4,66% 15,61% -1,12% -0,57% 3,07% 88.540.289R$           0,50% -

Versus IMA - B  5+ -0,79% -1,84% -3,47% -6,40% -0,59% -0,87% -0,68% -1,05% -1,00% -0,09% -0,05% -0,07%

ICATU VANGUARDA MACRO FIM 21/08/2015 7,53% 22,27% 38,61% - 5,90% 11,03% 14,96% 3,21% - 0,01% 0,62% 0,21% 75.922.229R$           2,00% 20% s/CDI

% CDI 111,37% 115,46% 106,81% - 122,67% 110,87% 106,82% 66,45% - 1,82% 109,74% 37,94%

ICATU VANGUARDA ESTRATEGIA FIM 28/12/2016 6,45% - - - 5,14% 8,68% 0,09% - - 0,12% 0,67% 0,38% 102.291.828R$          1,00% 20% s/CDI

% CDI 95,42% - - - 106,77% 87,17% 89,12% - - 26,60% 118,25% 70,40%

Icatu Vanguarda Ações IBX FI 18/05/2004 6,44% 30,82% 65,13% 46,39% 6,68% 19,84% 35,35% -12,21% -1,73% 3,83% -3,58% 9,43% 55.873.029R$           0,55% 20% s/ IBrX100

Versus IBX Fechamento 0,63% -3,22% -6,58% -3,94% 3,53% -7,70% -1,35% 0,20% 1,05% 0,60% -0,46% 0,60%

Icatu Vanguarda Dividendos FI em Ações 24/10/2006 1,74% 19,91% 53,68% 45,43% -0,22% 21,23% 25,02% -4,92% 3,05% 0,50% -1,49% 5,36% 237.205.362R$          2,00%

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

CDI 6,76% 19,29% 36,15% 68,92% 4,81% 9,95% 14,00% 13,23% 10,81% 0,47% 0,57% 0,54% - - -

IMA - C (Ref : IGPM) 12,81% 22,23% 62,59% 78,42% 12,20% 10,98% 18,65% 10,77% 12,04% 1,52% 0,47% 2,28% - - -

IMA-B (Ref : IPCA) 2,45% 19,66% 56,05% 76,14% 2,88% 12,79% 24,81% 8,88% 14,54% -0,15% -0,45% 2,32% - - -

IMA-B 5 (Ref : IPCA) 6,53% 21,33% 45,17% 78,59% 4,98% 12,58% 15,48% 15,46% 11,64% 0,89% -0,26% 1,48% - - -

IMA-B 5 + (Ref.: IPCA) -0,99% 17,50% 61,86% 74,04% 0,83% 12,75% 31,04% 5,71% 16,60% -1,03% -0,52% 3,15% - - -

IRFM 1+ 5,45% 26,26% 65,13% 82,12% 3,98% 16,67% 29,64% 3,27% 11,88% 1,57% -1,47% 1,79% - -

Dólar Comercial 26,41% 24,18% -2,44% 81,72% 21,04% 1,50% -16,54% 47,01% 13,39% -3,18% 10,13% -2,62% - - -

IBX 5,81% 34,04% 71,71% 50,32% 3,15% 27,55% 36,70% -12,41% -2,78% 3,23% -3,13% 8,84% - - -

Ibovespa 6,76% 35,17% 74,99% 45,31% 3,85% 26,86% 38,94% -13,31% -2,91% 3,48% -3,21% 8,88% - - -

* 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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