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Nessa carta, vamos falar o que estamos vislumbrando para o cenário de atividade nos 
próximos meses. Os dados mais recentes reforçam o processo de retomada em curso, 
refletindo o bom desempenho do consumo e dos sinais mais animadores em bens de 
consumo duráveis e investimentos. Entretanto, há uma dúvida sobre o quanto do 
crescimento recente foi devido a estímulos temporários (os saques do FGTS) e o quanto foi 
uma melhora mais genuína da economia. Estamos na linha de que os fundamentos 
econômicos para frente são mais perenes à retomada.  

Com relação à esfera do consumo, destacamos o forte processo de desinflação ocorrido no 
ano, a inesperada robusta melhora na geração líquida de emprego (baseada em empregos 
informais), a recuperação das concessões de crédito às pessoas físicas e os estímulos 
temporários (saques do FGTS). Levando-se em conta o padrão de reajustes e dissídios 
salariais, o qual se baseia, em boa parte, na inflação acumulada nos últimos 12 meses, e o 
forte processo desinflacionário ocorrido ao longo de 2017 (com o IPCA desacelerando de 
6,3% no final de 2016 para 2,7% em outubro de 2017), houve uma expressiva elevação do 
rendimento real médio dos trabalhadores, favorecendo a retomada do consumo. Além disso, 
o mercado de trabalho gerou significativamente mais empregos (260 mil em setembro) do 
que se esperava (principalmente empregos sem carteira assinada e conta-própria), 
contribuindo para a ampliação da massa de consumo das famílias. O corrente afrouxamento 
da política monetária também contribuiu para estimular os dispêndios das famílias, através, 
entre outros canais, do alívio da situação financeira dos consumidores (as quais já se 
encontravam em um longo processo de desalavancagem) e da queda dos juros bancários, a 
qual tem estimulado as concessões para pessoa física (PF).  Por fim, vale mencionar que 
a liberação dos saques das contas inativas do FGTS (ao redor de R$43 bilhões) contribuiu 
para o bom desempenho do consumo na primeira metade do ano, mas nesse caso é um 
estímulo apenas temporário e não ajudará na dinâmica de crescimento dos próximos 
trimestres (entretanto, o governo anunciou a liberação de PIS-Pasep para idosos ao longo 
do segundo semestre – cerca de R$16 bilhões disponíveis para saque). 
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Sobre a discussão de quanto da retomada do consumo foi devido a estímulos temporários 
ou a melhora de fato dos fundamentos, uma conta rápida sugere que somente o efeito 
da desinflação sobre a renda disponível das famílias foi estimada ser ao redor de três vezes 
superior ao impacto dos saques do FGTS. 

Na esfera dos investimentos, houve de fato uma decepção com a forte contração 
no segundo trimestre, mas os sinais advindos dos indicadores coincidentes de absorção de 
bens de capital estão sendo bem favoráveis no terceiro trimestre. Vale mencionar que um 
dos segmentos líderes em ciclos econômicos, o de bens de consumo duráveis (há uma 
discussão se esse segmento deveria ser incluído em investimentos), já tem mostrado 
recuperação desde o segundo trimestre do ano. Ainda há ventos contrários a retomada dos 
investimentos como as advindas das incertezas relacionadas às eleições presidenciais e as 
específicas do setor de construção civil. Todavia, à medida que as vendas e consumo 
continuem expandindo, esperamos que os investimentos venham em seguida, também se 
beneficiando de condições financeiras mais frouxas (menores juros e spreads de crédito) e 
ajustes nos balanços das empresas. 

Por fim, esperamos que a economia brasileira cresça 0,25% no terceiro trimestre do ano, 
fechando 2017 com expansão de 0,7%. Para o próximo ano, a nossa expectativa é de que o 
PIB cresça 2,5% (estimativa ligeiramente reduzida por conta da previsão de queda de safra 
de grãos em 2018), refletindo a continuidade dos fundamentos favoráveis ao crescimento, 
assim como a ampla ociosidade dos fatores de produção, em processos iniciais de 
recuperação econômica, as quais não limitam a capacidade da economia expandir. As 
maiores ameaças para esse cenário de retomada da economia brasileira são: uma 
ampliação das incertezas/desfecho ruim das eleições presidenciais em 2018; a possibilidade 
de racionamento energético caso as chuvas permaneçam acontecendo significativamente 
abaixo da média histórica e o cenário internacional seja hostil à dinâmica econômica dos 
países emergentes. 
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 Quadro de Desempenho 

out/17

Últimos 12 

Meses

Últimos 24 

Meses

Últimos 36 

Meses

Últimos 60 

Meses
Acum. 2017 2016 2015 2014 2013 out/17 set/17 ago/17 Patrimônio Líquido

Tx Adm. 

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

ICATU VANGUARDA SIMPLES SOBERANO FI RF 01/03/2016 10,91% - - - 8,59% 11,17% - - - 0,63% 0,61% 0,76% 38.745.218R$           0,25% -

% CDI 97,71% - - - 98,17% 95,99% - - - 97,90% 95,48% 95,08%

Icatu Vanguarda Renda Fixa FI Plus 03/11/2003 11,82% 28,68% 43,14% 68,51% 9,51% 15,05% 11,67% 10,69% 6,82% 0,61% 0,74% 0,89% 101.390.448R$          0,30% 20% s/CDI

% CDI 105,90% 106,74% 100,02% 97,77% 108,74% 107,49% 88,19% 98,91% 84,66% 94,81% 115,49% 110,96%

ICATU Vanguarda FIC RF PLUS 28/12/2011 11,34% 27,54% 41,28% 64,93% 9,11% 14,55% 11,19% 10,22% 6,38% 0,58% 0,70% 0,85% 48.915.955R$           0,35% -

% CDI 101,56% 102,50% 95,71% 92,66% 104,23% 103,91% 84,55% 94,53% 79,16% 89,06% 109,84% 105,75%

Icatu Vanguarda Crédito Privado RF LP 17/05/2006 11,51% 27,74% 44,70% 73,42% 9,02% 14,59% 13,48% 11,48% 8,36% 0,67% 0,67% 0,86% 543.428.379R$          0,50% -

% CDI 103,06% 103,24% 103,63% 104,78% 103,19% 104,17% 101,93% 106,20% 103,77% 103,16% 104,00% 106,71%

Icatu Vanguarda GOLD FI Renda Fixa 26/06/2009 11,26% 27,09% 43,34% 70,79% 8,88% 14,20% 13,07% 11,02% 8,10% 0,65% 0,65% 0,83% 359.780.948R$          0,15% 20% s/CDI

% CDI 100,84% 100,83% 100,49% 101,03% 101,52% 101,40% 98,80% 101,99% 100,55% 100,31% 101,53% 102,95%

Icatu Vanguarda Inflação Curta FI Renda Fixa 23/07/2009 13,66% 32,32% 50,17% 73,60% 11,51% 15,54% 15,29% 11,39% 2,27% 0,44% 1,02% 1,26% 221.170.846R$          0,25% -

Versus IMA - B  5 -0,01% 0,11% -0,19% -1,43% 0,03% 0,06% -0,17% -0,25% -0,51% -0,04% 0,01% 0,00%

ICATU Vanguarda FIC Inflação Curta Renda Fixa 02/12/2010 13,01% 30,84% 47,66% 68,84% 10,98% 14,90% 14,65% 10,77% 1,71% 0,39% 0,97% 1,20% 53.308.810R$           0,50% -

Versus IMA - B  5 -0,65% -1,37% -2,70% -6,18% -0,50% -0,58% -0,81% -0,87% -1,06% -0,09% -0,03% -0,06%

Icatu Vanguarda FIRF Inflação Crédito Privado 25/04/2014 15,61% 38,35% 57,28% - 13,11% 19,10% 15,41% 7,09% - 0,54% 1,24% 1,36% 102.766.389R$          0,40% 20% s/ IMA-B 5

Versus IMA-B  5 1,95% 6,15% 6,92% - 1,63% 3,62% -0,04% -0,13% - 0,06% 0,23% 0,11%

Icatu Vanguarda Pré Fixado FIRF LP 11/04/2014 17,36% 53,95% 52,33% - 15,66% 33,00% -1,80% 8,57% - -0,67% 1,99% 1,05% 156.252.593R$          0,30% 20% s/ IRFM1+

Versus IRFM 1+ -0,30% 3,38% -3,29% - 0,56% 3,36% -5,07% 0,60% - -0,60% 0,26% -0,06%

ICATU Vanguarda Inflação Longa FI Renda Fixa 26/06/2009 15,24% 51,64% 58,55% 54,58% 13,22% 31,03% 5,20% 16,23% -17,07% -1,06% 2,39% 1,34% 374.071.929R$          0,25% -

Versus IMA - B  5+ -0,32% -0,44% -1,22% -1,59% -0,23% -0,01% -0,50% -0,37% -0,01% -0,04% -0,01% -0,02%

ICATU Vanguarda FIC Inflação Longa Renda Fixa 23/05/2007 14,62% 50,03% 56,07% 50,55% 12,71% 30,36% 4,66% 15,61% -17,51% -1,10% 2,35% 1,30% 212.569.628R$          0,50% -

Versus IMA - B  5+ -0,94% -2,05% -3,71% -5,62% -0,75% -0,68% -1,05% -1,00% -0,44% -0,09% -0,05% -0,07%

ICATU VANGUARDA MACRO FIM 21/08/2015 13,11% 28,83% - - 10,32% 14,96% 3,21% - - 0,64% 1,82% 0,84% 40.535.327R$           2,00% 20% s/CDI

% CDI 117,45% 107,30% - - 117,97% 106,82% 66,45% - - 99,19% 284,41% 105,00%

ICATU VANGUARDA ESTRATEGIA FIM 28/12/2016 - - - - 7,77% 0,09% - - - 0,38% 0,83% 0,67% 30.724.995R$           1,00% 20% s/CDI

% CDI - - - - 88,82% 89,12% - - - 58,84% 128,69% 84,18%

Icatu Vanguarda Ações IBX FI 18/05/2004 11,12% 48,56% 40,37% 39,79% 18,66% 35,35% -12,21% -1,73% -4,73% -0,99% 5,20% 6,58% 36.593.152R$           0,55% 20% s/ IBrX100

Versus IBX Fechamento -4,81% -8,49% -7,45% -7,27% -5,47% -1,35% 0,20% 1,05% -1,60% -0,86% 0,51% -0,77%

Icatu Vanguarda Dividendos FI em Ações 24/10/2006 12,13% 42,00% 44,38% 51,18% 17,45% 25,02% -4,92% 3,05% -4,28% -0,73% 2,65% 3,60% 204.494.182R$          2,00%

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

ICATU Vanguarda FIC Dividendos 28/02/2012 10,69% 37,71% 36,76% 37,48% 16,18% 22,95% -6,64% 0,65% -6,18% -0,84% 2,54% 3,47% 11.322.776R$           1,00% 20% s/ IBrX100

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

CDI 11,16% 26,87% 43,13% 70,07% 8,75% 14,00% 13,23% 10,81% 8,05% 0,65% 0,64% 0,80% - - -

IMA - C (Ref : IGPM) 9,04% 34,58% 46,74% 51,24% 10,10% 18,65% 10,77% 12,04% -9,59% -0,26% 2,09% 1,45% - - -

IMA-B (Ref : IPCA) 14,84% 44,15% 55,47% 62,18% 12,73% 24,81% 8,88% 14,54% -10,02% -0,38% 1,81% 1,34% - - -

IMA-B 5 (Ref : IPCA) 13,67% 32,21% 50,36% 75,03% 11,48% 15,48% 15,46% 11,64% 2,78% 0,48% 1,01% 1,25% - - -

IMA-B 5 + (Ref.: IPCA) 15,56% 52,08% 59,78% 56,17% 13,46% 31,04% 5,71% 16,60% -17,07% -1,01% 2,40% 1,36% - - -

IRFM 1+ 17,66% 50,57% 55,63% 75,83% 15,09% 29,64% 3,27% 11,88% 0,36% -0,07% 1,73% 1,11% - -

Dólar Comercial 3,00% -15,54% 29,31% 61,73% 0,55% -16,54% 47,01% 13,39% 14,64% 3,44% 0,66% 0,52% - - -

IBX Fechamento 15,93% 57,05% 47,81% 47,06% 24,13% 36,70% -12,41% -2,78% -3,13% -0,13% 4,69% 7,35% - - -

Ibovespa Fechamento 15,55% 58,98% 47,14% 28,48% 23,38% 38,94% -13,31% -2,91% -15,50% 0,02% 4,88% 7,46% - - -

FUNDOS DE INVESTIMENTO - ICATU VANGUARDA GESTÃO RECURSOS

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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