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Perspectivas Econômicas para 2017 

Estados Unidos  

O que esperamos? 

A nossa expectativa é que a economia 

americana permaneça crescendo acima do seu 

potencial, com a ociosidade da força de trabalho 

em contínuo estreitamento e a inflação de itens 

sensíveis à atividade e a salários em um 

processo de gradual aceleração. Os dados de 

mercado de trabalho, pesquisas de atividade 

econômica e indicadores de confiança sugerem 

um bom ponto de partida para o crescimento do 

PIB em 2017, o qual deverá ficar ligeiramente 

acima de 2%. Com relação à inflação, 

esperamos que o núcleo do PCE (deflator do 

consumo) alcance 1,8%/1,9% em 2017.  

Vislumbramos que a política fiscal fique mais 

expansionista no governo Trump, condizente 

com um cenário no qual o Banco Central 

Americano (FED) fará duas ou três elevações 

da taxa básica de juros em 2017. Não 

esperamos que a expansão fiscal comprometa o 

equilíbrio fiscal ou que traga uma ruptura na 

dinâmica inflacionária no ano. Entretanto, ainda 

temos considerável incerteza sobre a magnitude 

e a composição do programa fiscal. Além disso, 

esse provável impulso fiscal deverá ter mais 

impacto sobre a economia a partir da metade 

final de 2017 e em 2018.  

Somos céticos com relação às boas intenções 

do governo Trump.  Há pontos bons nas 

medidas pretendidas, como a desregulação, os 

investimentos em infraestrutura e a redução de 

impostos para empresas, as quais podem ter 

impactos mais perenes sobre a produtividade da 

economia americana. Entretanto, há um lado 

mais perigoso no programa de governo do 

Trump, de expansão fiscal, protecionismo 

comercial e viés anti-imigração. Estimular uma 

economia próxima ao pleno emprego nos 

remete à experiência brasileira recente (no 

governo Dilma) - diga-se de passagem, mal 

sucedida. Os estímulos tenderão a surtir efeito 

no crescimento no curto prazo, causando uma 

sensação temporária de sucesso (a qual pode 

durar até mesmo alguns anos). Entretanto, à 

medida que a inflação se eleva por estímulos 

adicionais ou por protecionismo comercial, a 

política monetária tenderá a ficar cada vez mais 

apertada, podendo levar a uma recessão.  

Fonte: BLS e Icatu Vanguarda. 

Quais são os riscos que devemos monitorar? 

1) Uma política fiscal de Trump mais 

expansionista que o esperado. A concretização 

desse risco pode fazer com que a inflação 

acelere mais rapidamente, forçando o FED a 

acelerar o ritmo de elevação da taxa básica de 

juros, causando estresse no mercado global de 

juros; 

2) A inflação acelerar mais rapidamente que o 

esperado. Com a taxa de desemprego cada vez 

menor e um ambiente de elevação do nível de 

preços de commodities, é crescente o risco no 

qual a taxa de inflação acelere de maneira mais 

vigorosa. Além disso, a possibilidade de não 

linearidade na sensibilidade da inflação ao hiato 

do PIB e a incerteza no que concerne o 

verdadeiro nível de ociosidade da economia 

podem levar a surpresas no campo da inflação e 

a diferentes trajetórias de juros;  

3) A tendência de maior protecionismo na 

economia americana (maiores impostos sobre 

importação e repatriação de indústrias para os 

EUA, com custos de produção maiores para 

determinados produtos) poderá levar a uma 

aceleração inflacionária maior que a esperada e 

a um menor crescimento global 
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Área do Euro 

O que esperamos? 

Para a zona do Euro, esperamos que o 

crescimento se mantenha moderado, mas 

estável, com melhorias adicionais no mercado 

de trabalho. Por outro lado, acreditamos que o 

núcleo da inflação se manterá reprimido, sem 

tendências claras de alta sustentada, ainda que 

a elevação recente dos preços de petróleo faça 

a inflação total acelerar. Por trás de uma taxa de 

crescimento da atividade econômica similar a 

2016, estão a resiliência do consumo privado e 

uma recuperação das exportações da região. A 

relativa robustez do consumo será resultado da 

continuidade da queda de desemprego e da 

continuidade das condições financeiras 

favoráveis.  

Esperamos também que as incertezas políticas 

que cercam a região no ano de 2017 (eleições 

na Holanda, na França e na Alemanha e o 

processo de saída do Reino Unido da União 

Europeia) e os efeitos dos recentes aumentos 

de preço do petróleo tenham efeitos limitados 

sobre o consumo e a atividade econômica. A 

recuperação das exportações da região ocorrerá 

por conta de uma atividade econômica global 

mais forte. Por conta de uma inflação sem 

tendências claras de alta sustentável na direção 

da meta, é possível que o Banco Central 

Europeu (BCE) continue seu programa de 

compra de ativos além de dezembro de 2017. 

Dado que os impactos de incertezas políticas 

sobre a atividade econômica são bastante 

difíceis de estimar (e prever), nós acreditamos 

que os riscos para o crescimento estão 

inclinados para baixo. 

Fonte: Eurostat e Icatu Vanguarda. 

Quais são os riscos? 

1)  As incertezas políticas pesarem sobre a 

atividade da região. Por enquanto, a elevação 

da incerteza política não se traduziu em fortes 

ventos contrários à atividade econômica na 

Região. Além disso, o calendário político poderá 

manter ou até mesmo elevar os níveis de 

incerteza política; 

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)  A inflação acelerar em um ritmo mais rápido 

do que o esperado - por conta da elevação dos 

preços internacionais de commodities e/ou um 

depreciação mais forte do Euro (em função do 

fortalecimento do dólar no mundo). Por um lado, 

a meta do BCE estará mais perto de ser 

atingida. Por outro lado, essa situação pode 

obrigar o BCE a apertar as condições 

monetárias desnecessariamente, 

comprometendo a trajetória de crescimento da 

região. Além disso, o aperto das condições 

monetárias pode ocorrer sem que todos os 
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países europeus tenham feito o reequilíbrio das 

suas respectivas finanças públicas, forçando em 

alguns casos  a restringir a política fiscal 

adicionalmente. 

China 

O que esperamos? 

Com relação à economia chinesa, acreditamos 

que em 2017 haverá a manutenção da política 

de ajuste fino na taxa crescimento do PIB (em 

um processo de soft landing), a continuidade da 

mudança da composição da demanda na China, 

de investimento para consumo, e um ambiente 

de inflação mais elevada (refletindo, em parte, 

um processo em curso de diminuição do 

excesso de oferta).  A nossa expectativa é que a 

taxa de crescimento do PIB fique 6,4% no ano.   

Fonte: NBS e Icatu Vanguarda. 

Quais são os riscos? 

1) Uma apreciação do dólar mais forte e/ou 

taxas de juros muito mais elevadas do que o 

esperado. Nesse cenário, poderemos ver uma 

depreciação do yuan mais forte que a esperada, 

uma deterioração dos balancetes das empresas 

e  uma relevante saída de capitais; 

2) Uma aceleração da inflação mais rápida do 

que a esperada, atrapalhando a dinâmica de 

crescimento do consumo e um aperto das 

condições monetárias; 

3) O elevado endividamento das empresas 

chinesas gerar uma crise financeira; 

 

 

 

Brasil 

O que esperamos? 

Somos construtivos para os ativos brasileiros, 

embora haja riscos relevantes à concretização 

desse cenário. Há um quadro bastante favorável 

para desaceleração da taxa de inflação no Brasil 

e, consequentemente, para um ciclo de 

afrouxamento monetário no Brasil amplo. 

Esperamos que a taxa Selic encerre 2017 em 

9,5%, enquanto o IPCA deva convergir à meta. 

As leituras qualitativas dos números de inflação 

mais recentes têm sido bastante benignas, com 

a inflação de serviços em 5,5% (após ajuste 

sazonal e na média móvel trimestral anualizada) 

e o índice de difusão em um nível contido, de 

57% (após ajuste sazonal e na média móvel 

trimestral), ambos rodando em patamares 

próximos a 2006, quando o IPCA fechou o ano 

em 3,14%. Além disso, há uma expectativa de 

expressiva safra de grãos em 2017, após uma 

provável queda do PIB agrícola em 2016, 

favorecendo um ambiente de preços de 

alimentos mais contidos. Adicionalmente, a taxa 

de desemprego deve continuar subindo nos 

próximos meses, atingindo algo como 13,5% 

(após ajuste sazonal) no final do ano, 

contribuindo para uma desaceleração adicional 

da inflação de serviços.  

No que diz respeito à atividade econômica, o 

cenário é ainda nebuloso. Esperamos que o PIB 

cresça apenas 0,2%, em 2017, reflexo, em 

parte, de um carrego estatístico desfavorável e 

de vetores ainda desfavoráveis para a retomada 

do crescimento. A continuidade da deterioração 

do mercado de trabalho (que tende a ser 

defasado em relação ao PIB) nos próximos 

meses deverá atrapalhar a recuperação do 

consumo ao longo do ano. Há também, em 

curso, um processo árduo de ajuste no nível de 

endividamento das empresas e das famílias
1
, o 

qual continuará sendo vento contrário à 

retomada da economia brasileira. Além disso, os 

                                                                 
1 Após um período de rápido crescimento do estoque 
de crédito no Brasil entre 2004 e 2015, quando a 
relação crédito/PIB saltou de 25% para 54%. 
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níveis de confiança dos empresários 

permanecem em patamares ainda condizentes 

com expressivas quedas interanuais de 

investimentos. A persistência de um elevado 

nível de incerteza política e econômica também 

tem impactos adversos à trajetória de 

crescimento. Por outro lado, o ciclo de queda da 

taxa básica de juros, a redução do prêmio de 

risco-país em função do encaminhamento das 

reformas e medidas fiscais, o nível de estoques 

na indústria mais confortável e as medidas 

governamentais de estimulo ao crescimento 

tenderão a evitar uma nova contração do PIB 

em 2017. 

 Fonte: FGV e Icatu Vanguarda 

Na esfera fiscal, temos uma visão construtiva a 

respeito do encaminhamento da Reforma da 

Previdência no Congresso. Todavia, o debate 

tenderá a ser bastante tenso e a proposta 

original do Governo deverá ser alterada, embora 

de maneira suficiente para o ajuste fiscal em 

curso. Conforme a confiança no ajuste e na 

dinâmica fiscal se amplia, os prêmios de risco 

caem assim como as taxas futuras de juros, 

favorecendo uma trajetória de dívida/PIB mais 

sustentável. No final das contas, isso gerará um 

ciclo virtuoso para toda a economia, com bons 

frutos para os próximos anos. É de suma 

importância o Congresso não interromper a 

agenda de reformas e ajustes, de modo a 

manter essa corrente positiva. 

 Quais são os riscos? 

1) Elevação mais rápida das taxas de juros nos 

EUA / Fortalecimento do dólar acima do 

esperado; 

2) A Operação Lava-Jato atingindo de maneira 

mais contundente o núcleo do governo; 

3) A agenda fiscal não prosseguir adiante. Caso 

a reforma da previdência social caia em 

desgraça no Congresso, a percepção de risco-

país subiria abruptamente, levando a um forte 

aperto das condições financeiras;  

4) O cenário doméstico de crescimento 

apresentar uma nova contração em 2017, 

podendo levar a novos questionamentos sobre a 

dinâmica de endividamento do país; 

5) Uma desaceleração mais lenta da inflação, 

levando a um ciclo menor de queda de juros;  
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O trimestre foi marcado por importantes eventos 

que afetaram os preços dos ativos de forma 

significativa. No cenário doméstico merece 

destaque as duas últimas reuniões do COPOM 

que tiveram mudanças relevantes. Já no cenário 

externo a inesperada eleição de Trump trouxe 

mais volatilidade ao mercado. 

No que tange a política monetária, o Banco 

Central Brasileiro iniciou o ciclo de 

afrouxamento monetário em outubro com um 

corte de 25 bps. Na ata destacou dois fatores 

domésticos que poderiam mudar o ritmo e 

magnitude da flexibilização: inflação de serviços 

e implementação de ajustes na economia, 

entendido como o fiscal.  

 Na última reunião do ano, o Comitê optou por 

manter o mesmo passo de corte de juros da 

reunião anterior, apesar das revisões de 

crescimento e das surpresas positivas nos 

dados de inflação. No entanto, na ata, o comitê 

passou a impressão de que haveria espaço para 

uma aceleração na queda de juros na reunião 

de janeiro. Essa conclusão se deve ao fato 

deles citarem que as projeções de inflação 

melhoram especialmente no cenário de 

mercado, no qual o ritmo de corte passa a ser 

de 50 pb a partir da primeira reunião de 2017. 

Além disso, deram mais ênfase na atividade, 

que está aquém do anteriormente previsto. 

Inclusive no Relatório trimestral de inflação, o 

BCB revisou sua projeção de PIB de 2017 de 

1,3% para 0,8%. 

A respeito do cenário externo, devemos 

destacar eleição de Donald Trump que acabou 

surpreendendo o mercado. A eleição do 

republicano levou a um sell off dos ativos de 

risco, pois os agentes estavam receosos quanto 

aos impactos da implementação de seu 

programa como presidente. A possibilidade de 

maior protecionismo, dólar forte, mais inflação, e 

mais juros nos EUA impactariam de forma 

negativa os países emergentes de maneira 

geral. 

Vale destacar o movimento dos juros de 10 

anos americano que antes da eleição estava 

precificando um yield de aproximadamente 

1,80% e ultrapassou os 2,5% após as eleições. 

No mercado doméstico, o contrato de DI futuro 

F25 abriu mais de 120 bps na semana da 

eleição americana.  

Estratégia 

No inicio do trimestre, mantivemos nossas 

posições aplicadas nos DIs jan/21 e jan/25 além 

de posição na NTN-B 2050, pois eram os ativos 

que mais refletiam nossas convicções de um 

Banco Central firme no objetivo de 

desinflacionar a economia e de um governo com 

uma agenda positiva para o pais. 

Após a eleição de Trump, encurtamos nossas 

posições aplicadas em DI para o vértice Jan/19 

e reduzimos o risco do fundo em 30% para nos 

adequarmos a nova realidade de volatilidade. 

Essa decisão foi tomada, pois acreditávamos 

que a eleição do Trump não afetaria a política 

monetária brasileira no curto prazo, porém teria 

efeitos importantes em prêmio de risco para a 

curva longa em países emergentes. 

 

 

 

 

 

 

dez/15 out/16 nov/16 dez/16

F18 16.53% 12,21% 12,06% 11,54%

F21 16.62% 11,30% 11,76% 11,34%

NTN-B 2050 7.24% 5,72% 6,05% 5,73%

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) 

  



   

    

  

 
 

Cenário Econômico 

 

Gestão Renda Fixa 

 

7     

Neste relatório de Crédito, referente a 2016, 

pretendemos abordar os principais destaques 

da gestão do fundo e do mercado de crédito no 

ano. 

Gestão do fundo e mercado de crédito em 

2016 

O fundo encerrou o ano com uma carteira de 

crédito correspondente a 91,5% do patrimônio 

líquido (PL) e 8,5% em caixa. A carteira possui 

52,5% do PL em bancos, 34,8% em empresas e 

4,2% em FIDC. 

Considerando apenas os 91,5% investidos, o 

yield médio do portfólio é de CDI + 1,18% com 

uma duration de 1,68 anos, incluindo o caixa o 

yield do fundo encerrou o trimestre em CDI + 

1,08% e a duration em 1,54 anos. 

O Brasil acumula em 2016 um período de dois 

anos seguidos de recessão, após um 

crescimento do PIB próximo a zero em 2014. A 

inflação acumulada nesses três anos ficou perto 

de 25%.  

Nesse cenário macroeconômico adverso, o 

mercado de crédito tem mostrado uma 

tendência de retração. Conforme nota divulgada 

pelo Banco Central em 23.12.16, até nov/16 o 

saldo de operações de crédito do sistema 

financeiro em termos nominais apresentou 

retração de 2,3% em doze meses. 

Considerando apenas a carteira de pessoas 

jurídicas, ocorreu uma contração de 7,2% em 

doze meses. 

Conforme pode ser visto nos gráficos 1 e 2, 

tanto o spread para pessoas jurídicas como a 

inadimplência atingiram o seu maior patamar 

desde 2011, quando o dado passou a ser 

divulgado pelo Banco Central.  

 

 

Fonte: Banco Central, Icatu Vanguarda. 

 

Fonte: Banco Central, Icatu Vanguarda. 

O segmento do mercado de crédito onde 

atuamos que é formado em geral por empresas 

listadas na bolsa, com bom acesso ao mercado 

de capitais e com nível alto de governança 

corporativa, é onde se encontram os menores 

riscos de crédito. Embora o spread médio das 

operações de crédito com recursos livres de 

pessoas jurídicas esteja no maior nível da série 

histórica, o mesmo movimento não é observado 

no nicho onde atuamos. Os gráficos abaixo 

apresentam o spread de crédito por ratings, que 

é extraído das taxas de debentures precificadas 

diariamente pela ANBIMA.  

No gráfico 3 podemos observar que os spreads 

em 2015 e 2016 estão em um nível mais alto 

que nos anos anteriores, embora na margem 

tenha ocorrido um fechamento nas taxas de 

2015 para 2016. 

Crédito CDI 

IV Crédito Privado FIRF LP 

         (Benchmark: CDI) 
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Fonte: Anbima, Icatu Vanguarda. 

Ao longo do ano, a despeito do baixo volume de 

emissões, aumentamos através de negociações 

no mercado secundário o percentual do 

patrimônio do fundo investido de 82% para 

91,5%. Como podemos ver no gráfico 4, o ano 

foi marcado por uma alta volatilidade nos 

spreads. Aproveitamos esses momentos de 

stress, principalmente no primeiro semestre do 

ano para nos posicionar, o que acabou se 

mostrando acertado ao longo do segundo 

semestre.

 

Fonte: Anbima, Icatu Vanguarda. 

Embora 2016 tenha sido um ano desafiador, 

com um nível alto de incerteza e algumas 

empresas enfrentando sérios problemas, 

conseguimos entregar um retorno consistente 

ao longo do ano. Tal desempenho é fruto da 

estratégia que adotamos em 2015 de deixar o 

portfólio de crédito mais conservador, reduzindo 

exposição aos emissores com balanço mais 

sensível e diminuindo a duration de emissores 

que poderiam sofrer abertura de spread. Assim, 

entramos em 2016 com apetite para novos 

investimentos e as boas oportunidades que 

encontramos no mercado secundário ao longo 

do ano foram transformadas em posição. 

 

O último trimestre do ano foi marcado por 

bastante volatilidade. No cenário externo o que 

contribuiu para o sell off dos ativos de risco foi a 

surpreendente eleição americana, que teve 

como presidente eleito Donald Trump. A vitória 

do republicano gerou abertura relevante nos 

juros reais. A taxa NTN-B 2050, por exemplo, 

saiu de 5,68% antes da eleição e chegou a 

bater 6,28% após alguns dias.  

No que tange o mercado doméstico, vale 

ressaltar as mudanças no tom da comunicação 

do COPOM, que na ultima reunião do ano se 

mostrou aberto a acelerar o passo de queda. A 

última ata colocou um peso importante no 

crescimento que vem surpreendendo para 

baixo. Além disso, as projeções de inflação 

continuam caindo.  

O IPCA de outubro, novembro e dezembro 

surpreenderam para baixo o mercado. Inclusive, 

o IPCA de 2016 provavelmente irá fechar o ano 

abaixo do teto da banda de tolerância estipulada 

pelo CMN de 6,5%. Além disso, na pesquisa 

Focus a mediana das projeções de inflação para 

o ano de 2017 se encontra em 4,85% e a dos 

anos posteriores já se encontram na meta de 

4,5%. Tudo isso acaba afetando as implícitas 

que continuaram o movimento de queda visto ao 

longo do ano. A implícita da NTN-B 2019, por 

exemplo, no final de setembro estava em torno 

de 5,30% e fechou o ano em torno de 4,92%. 

Os leilões do Tesouro foram divididos em “grupo 

I”, NTN-B 2021 e NTN-B 2026, e “grupo II”, 

Inflação 

 IV Inflação Curta Renda Fixa 

  (Benchmark: IMA-B 5) 

 IV FIC Inflação Curta Renda Fixa 

  (Benchmark: IMA-B 5) 

 IV Inflação Longa Renda Fixa 

  (Benchmark: IMA-B 5+) 

 IV FIC Inflação Longa Renda Fixa 

  (Benchmark: IMA-B 5+) 
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NTN-B 2035 e NTN-B 2055. Em outubro os 

leilões tiveram um comportamento muito 

parecido com o trimestre anterior. Maior oferta 

para o “grupo I” e demanda mais concentrada 

na NTN-B 2021. No entanto, após a eleição de 

Trump, o Tesouro ofertou uma quantidade 

menor, 300 mil para o “grupo I” e 50 mil para o 

“grupo II”. Essa redução se deve em grande 

medida pela alta volatilidade em que o mercado 

se encontrava. Inclusive, o Tesouro optou por 

fazer leilões de recompra consecutivos de NTN-

F e cancelou o leilão de venda tradicional para 

acalmar os mercados.  

Em dezembro o Tesouro divulgou o calendário 

de leilões de 2017. Houve uma mudança 

importante no leilão de NTN-B. Nos próximos 

leilões o “grupo I” passará a ofertar a NTN-B 

2022 no lugar da NTN-B 2021. O “grupo I” será 

composto, então, por NTN-B 2022 e 2026. Os 

vencimentos ofertados no “grupo II” serão os 

mesmos.  

No mês de novembro houve pagamento de 

cupom das NTN-Bs cujos vencimentos ocorrem 

nos anos ímpares, aproximadamente R$86 por 

papel. Os recursos foram reinvestidos no fundo 

de forma proporcional. 

A estratégia adotada tanto nos fundos de 

inflação curta como de inflação longa foi de ficar 

vendido em inflação implícita a partir de meados 

de fevereiro. Nos portfólios de inflação curta 

trocamos NTNB 2019 por DI Jan/19 e nos 

portfólios de inflação longa trocamos NTNB 

2022 por DI Jan/21 e DI Jan/25. 

 

Os fundos de inflação curta no final do mês de 

dezembro estavam com uma duration de 2,39 

anos e yield médio de 6,10%. Já os fundos de 

inflação longa, fecharam com uma duration de 

10,54 anos e yield médio de 5,89 %. 

Neste relatório de Crédito, referente a 2016, 

pretendemos abordar os principais destaques 

da gestão do fundo e do mercado de crédito no 

ano. 

Gestão do fundo e mercado de crédito em 

2016 

O fundo encerrou o ano com uma carteira de 

crédito correspondente a 73,7%% do patrimônio 

líquido (PL) e 26,3% em títulos públicos ou 

caixa. A carteira possui 57% do PL em 

empresas, 10,1% em bancos, e 6,6% em CRI. 

Considerando apenas os 73,7% investidos, o 

yield médio do portfólio é de IPCA + 7,64% com 

uma duration de 3,03 anos. Considerando o 

portfólio inteiro o yield do fundo encerrou o 

trimestre em IPCA + 7,17% e a duration em 2,75 

anos. 

O Brasil acumula em 2016 um período de dois 

anos seguidos de recessão, após um 

crescimento do PIB próximo a zero em 2014. A 

inflação acumulada nesses três anos ficou perto 

de 25%. Esse cenário macroeconômico adverso 

e a situação fiscal do país resultaram no 

rebaixamento do rating soberano brasileiro.  

Pelo lado das empresas, a queda do rating 

soberano, a duração da conjuntura negativa e a 

consequente piora dos balanços, contribuíram 

para uma aceleração da revisão dos ratings 

corporativos. Os gráficos abaixo apresentam o 

número de revisões de ratings das empresas no 

Brasil por trimestre. As barras em vermelho 

representam o número de downgrades e as 

barras verdes representam o número de 

upgrades. 

 

 

dez/15 out/16 nov/16 dez/16
Variação 

YTD

NTN-B 2018 6,92% 6,18% 6,21% 5,92% -101 bps

NTN-B 2022 7,31% 6,00% 6,20% 5,96% -135 bps

NTN-B 2050 7,24% 5,72% 6,05% 5,73% -150 bps

out/16 nov/16 dez/16
Variação 

YTD (E)

0,26% 0,18% 0,30% 6,31%

IPCA

Taxa de juros do final do mês

Crédito Inflação 

IV IMA-B 5 Crédito Privado 
        (Benchmark: IMA-B 5) 
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Fonte: Bloomberg, Moody’s  

 
Fonte: Bloomberg, S&P               

     
Fonte: Bloomberg, Fitch           

Nesse cenário desafiador concentramos nossa 

carteira em setores/empresas mais resilientes, 

como por exemplo: setor Elétrico (Taesa, Duke 

e Elektro), Saneamento (Sabesp, Sanepar e 

Copasa) e Bancos (Bradesco, Itaú e ABC).  

Ao longo do ano tivemos a oportunidade de 

investir nesses créditos com spreads entre 200 

e 400 bpts acima da NTNB de mesma duration.  

Aproveitamos essas oportunidades para elevar 

o % do PL investido de 53% para 73,7%. 

Também elevamos a duration da carteira de 

crédito de 1,63 para 3,03 anos e do fundo como 

um todo de 2,13 para 2,75 anos. 

Em 2016 o fundo apresentou rentabilidade de 

19,10%. Contribuíram para essa rentabilidade a 

magnitude do fechamento das taxas das NTNBs 

(a taxa da NTNB 2022 iniciou o ano a IPCA + 

7.30% e fechou em IPCA + 5.96%), o aumento 

do percentual da carteira investido em crédito, o 

aumento da duration e as compras realizadas 

em momentos de stress de mercado que já 

sofreram forte fechamento de spread.        
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Os principais índices de renda variável fecharam 

o ano de 2016 em alta. No ano, nosso fundo 

Icatu Vanguarda Dividendos obteve alta de 

25,02%, contra alta de 36,70% do IBX-100. Em 

termos de atribuição de resultados, seguem 

abaixo as principais contribuições positivas e 

negativas para o nosso fundo no ano: 

 

O ano de 2016 foi bastante turbulento e 

desafiador para os investidores, com eventos, 

tanto no exterior quanto no Brasil, difíceis de 

serem quantificados. Como exemplos merecem 

destaque a saída do Reino Unido da União 

Europeia (Brexit), o impeachment da Presidente 

Dilma Rousseff e a Eleição de Donald Trump 

para presidente dos EUA. Além disso, 2016 foi 

marcado por uma forte valorização das 

commodities metálicas e do Petróleo, o que 

resultou na performance expressiva das 

empresas ligadas a commodities na Bolsa 

Brasileira. A título de ilustração, as ações da 

Petrobrás, da Vale e das principais siderúrgicas 

brasileiras subiram mais de 120% (cada) em 

2016. 

No Brasil, tivemos mais um ano de forte 

retração econômica, aumento da taxa de 

desemprego e deterioração dos índices de 

confiança. A crise fiscal permaneceu no radar 

ao longo do ano, tendo se intensificado em 

diversos Estados, como Rio de Janeiro, Rio 

Grande do Sul e Minas Gerais, em função da 

forte queda na arrecadação e do “inchaço” da 

máquina pública. Acreditamos que este é um 

dos temas que estará em voga ao longo de 

2017, e a solução para o mesmo, na nossa 

visão, dependerá de uma participação mais 

ativa do governo federal, renegociando as 

dívidas estaduais em troca de um 

comprometimento fiscal de longo prazo. 

Apesar da fraca performance da economia e 

dos números fiscais ainda desalentadores, as 

medidas tomadas pelo novo governo ao longo 

de 2016 foram de suma importância para 

reestabelecer a confiança e sinalizar que o país 

está mais próximo de um processo de 

recuperação. Neste sentindo, dentre as medidas 

acertadas do novo governo destacamos: 

(i) Nova Equipe econômica bastante alinhada 

com os interesses dos agentes de mercado e 

com profissionais de renome, como Henrique 

Meireles no comando do Ministério da Fazenda 

e Ilan Goldfajn a frente do Banco Central; 

(ii) Atuação assertiva nas empresas estatais, 

com destaque para a composição dos 

Conselhos de Administração por profissionais 

mais técnicos e para a maior autonomia do 

corpo Diretivo. Tais fatos se traduziram na 

contratação de profissionais qualificados e 

alinhados com uma filosofia pró-mercado e, por 

conseguinte melhora importante nos processos 

de governança corporativa; 

(iii) Estabelecimento de uma importante base de 

apoio parlamentar, com o objetivo de facilitar as 

aprovações das reformas, que são importantes 

para a solução dos problemas fiscais do país. A 

Proposta de Emenda Constitucional (PEC) do 

teto dos gastos já foi aprovada e a expectativa 

agora fica por conta da aprovação da tão 

aguardada reforma da previdência. 

As medidas supracitadas fizeram com que os 

investidores voltassem a enxergar uma luz no 

fim do túnel para a economia brasileira, e essa 

melhora da confiança fez crescer o apetite por 

ativos brasileiros. Como exemplo, destaca-se o 

último leilão de novas linhas de transmissão de 

energia, que obteve forte adesão e foi 

considerado um sucesso. Enfim, é consenso 

entre os agentes de mercado que o novo 

governo está no caminho certo.  

 

Dividendos 

 IV Dividendos FIA 

 IV FIC Dividendos FIA 
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A despeito de todo o trabalho que vem sendo 

bem executado pela atual equipe econômica, 

nossa visão é que muitas incertezas políticas e 

econômicas ainda permanecem no cenário 

doméstico para 2017. Desta forma, o timing de 

recuperação da economia brasileira ainda é 

uma incógnita. Além disso, novos 

desdobramentos da operação Lava Jato serão 

vistos nos próximos meses e os possíveis 

impactos são de difícil mensuração. Com 

relação à reforma da previdência, não 

acreditamos que algo realmente 

transformacional será aprovado, o que pode de 

certa forma, frustrar o mercado. No campo 

externo, o governo “Trump” e o menor 

crescimento esperado para a economia chinesa 

devem ser fontes não desprezíveis de 

volatilidade. A expectativa é de que a moeda 

norte americana continue se fortalecendo 

globalmente e que o FED dê continuidade ao 

movimento de alta da taxa de juros americana. 

Considerando o cenário, e sem menosprezar os 

riscos ainda presentes, acreditamos que o 

Banco Central do Brasil terá um amplo espaço 

para acelerar o processo de redução dos juros 

em 2017. Isso porque o crescimento econômico 

segue pífio e a inflação cedeu de forma 

considerável nos últimos meses, com boa parte 

do mercado já projetando a próxima para 4,5% 

em 2017. Nossa intenção é capturar esse 

movimento, ampliando nossas apostas em 

ativos mais sensíveis a queda dos juros sem 

abrir mão da nossa filosofia de investir 

majoritariamente em companhias com elevada 

geração de caixa, baixo endividamento líquido, 

boa governança corporativa e management com 

bom track record.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Icatu Vanguarda Dividendos YTD 12 m 24 m 36 m 60 m Início **

   Retorno Acumulado 25,02% 25,02% 19,38% 23,40% 43,37% 184,12%

   Volatilidade Diária a.a. 18,67% 18,67% 18,53% 18,82% 11,97% 16,24%

   Tracking Error * 10,46% 10,46% 9,26% 8,46% 9,38% 9,46%

   Information Ratio -1,12 -1,12 -0,01 0,22 0,28 0,43

Retorno - Índices YTD 12 m 24 m 36 m 60 m Início **

IBOVESPA 38,94% 38,94% 20,11% 17,48% 6,53% 52,48%

IBX-100 36,70% 36,70% 19,52% 17,13% 26,45% 94,16%

* Calculado utilizando o IBX-100 como benchmark. ** Início do fundo: 24/10/2006.
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Nos EUA, o Fed anunciou um aumento de 

25bps na taxa básica de juros do país, como era 

amplamente esperado. A única alteração 

relevante no comunicado ficou por conta da 

adição do termo “considerably” para classificar 

como subiram as expectativas de inflação 

medidas pelo mercado. As expectativas de PIB, 

Inflação e Taxa de Desemprego pouco se 

alteraram. Contudo, as expectativas de alta de 

juros para os próximos anos foram elevadas, em 

grande parte devido à mudança de quatro 

membros. Assim, os “dots” apontam, agora, 

para três altas de 25bps em 2017, contra cerca 

de duas altas de 25bps anteriormente. Chamou-

nos a atenção essa alteração nos “dots”, mesmo 

com poucas mudanças nas perspectivas de 

crescimento e inflação. Os ativos de risco 

reagiram de maneira clássica à decisão, com a 

abertura das taxas de juros nos EUA dando 

suporte ao dólar no mundo. 

No Brasil, o Banco Central anunciou um corte 

adicional de 25bps na Taxa Selic. A Ata da 

Reunião do Copom de final de novembro 

sinalizou claramente uma queda de 50bps na 

próxima reunião de política monetária. A Ata 

sugeriu um orçamento de juros maior do que se 

tinha anteriormente e deu a entender que só 

não aceleraram nessa reunião por conta da 

pausa na inflação de serviços e porque querem 

esperar até a próxima reunião para avaliar 

melhor o cenário externo. Vale mencionar que 

nessa reunião alguns membros já estavam 

advogando pela aceleração do ritmo de queda. 

Os membros que foram para o lado mais 

cauteloso ponderaram, entretanto, que é 

razoável esperar para dar início a uma 

intensificação do processo de flexibilização 

monetária caso a atividade econômica não dê 

sinais mais claros de retomada, posto que 

nesse caso as projeções de inflação devem ser 

reduzidas.  

 

Como o nosso cenário de atividade ainda é de 

queda no quarto trimestre e fraqueza ainda no 

começo de 2017, a probabilidade de -50bps na 

próxima reunião é muitíssimo elevada. Foi dito 

também que a melhora das projeções do 

cenário de mercado para 2017 e 2018 sugere 

mais espaço para flexibilização de juros 

comparado com o que havia anteriormente. No 

que se refere ao cenário externo, os pontos 

ruins foram atenuados: “O possível fim do 

interregno benigno para economias emergentes 

pode produzir efeitos que dificultem o processo 

de desinflação. É possível, entretanto, que tais 

efeitos sejam mitigados por movimentos 

favoráveis nos preços de commodities com 

relevância para os termos de troca do país, o 

que teria caráter estabilizador. Além disso, o fim 

do interregno benigno pode implicar condições 

financeiras externas mais apertadas, o que 

adicionaria um componente desinflacionário. 

Não há, portanto, relação direta entre o cenário 

externo e a condução da política monetária”. 

Embora tenha havido pausa na inflação ligada à 

atividade, o comportamento mais benigno da 

inflação (melhora difundida) e a atividade fraca 

devem conduzir a inflação de serviços para 

baixo. 

O Relatório Trimestral de Inflação, divulgado no 

final do mês, apenas reforçou a mensagem 

trazida pela Ata do Copom. 

Na China, observamos uma mudança na 

sinalização da postura que será adotada de 

agora em diante por parte do governo, por conta 

da Central Economic Work Conference. Na 

nossa visão, o governo chinês mudou o foco do 

crescimento para a administração de eventuais 

problemas financeiros e “bolhas” localizadas. 

Esta nova postura pode vir a ter impacto 

negativo em alguns mercados, como o de 

commodities, que subiram exponencialmente 

nos últimos meses. Alguns ativos de risco, em 

especial, foram muito influenciados por 

movimentos especulativos na China. Agora, 

com a perspectiva de uma possível 

desaceleração da economia, capitaneada por 

medidas mais restritivas, poderemos conviver 

com movimentos de correção de preços. Ainda 

Multimercado Macro 

 IV Macro FIM 
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não vemos este cenário como a migração para 

uma crise, mas apenas um ambiente menos 

construtivo, ou um pouco mais cauteloso no 

curto-prazo. 

Alocação/Estratégia: 

Mantemos recomendações acima da média 

para o mercado local de juros, porém 

recomendações mais neutras para o mercado 

de câmbio e renda variável. 

No mercado de juros, vemos espaço para um 

processo estrutural de queda de taxas no Brasil. 

Este processo, porém, não será linear, mas sim 

pontuado por momentos de incerteza e 

instabilidade. Diante do nosso cenário de 

inflação e crescimento, contudo, em um 

ambiente em que o ajuste fiscal avança no 

Congresso, ficamos confortáveis com esta 

recomendação. 

No mercado de câmbio, a despeito de um 

cenário confortável para o balanço de 

pagamentos, trabalhamos com um cenário 

externo favorável ao dólar do mundo, o que 

deveria concentrar eventuais ganhos na moeda 

brasileira em períodos curtos de tempo. Assim, 

optamos por manter postura tática e não buscar 

posições estruturais na moeda brasileira. 

No mercado de renda variável, vemos espaço 

para o aumento dos fluxos para esta classe de 

ativos, à medida que a melhora dos 

fundamentos se consolide. Já vemos valor em 

alguns setores da bolsa local, mas entendemos 

que precisa haver uma melhora no humor dos 

investidores no tocante às perspectivas de 

crescimento do país. 

Fundo Icatu Vanguarda Macro Fundo de 

Investimento Multimercado: 

O fundo manteve posições compradas em dólar 

contra uma cesta de moedas. Mantemos a 

posição, apenas administrando sua composição, 

seu tamanho e os instrumentos para expressar 

a tese de um dólar estruturalmente mais forte no 

mundo. 

No mercado de juros, mantivemos posições 

aplicadas na parte intermediária da curva. A 

posição foi temporariamente encerrada. Nossa 

visão é de voltarmos a ter essa posição 

tempestivamente. 

O fundo manteve pequenas posições tomadas 

nas taxas de juros norte americanas e vendidas 

em futuros de S&P500. Acreditamos que 

estamos no meio de um processo estrutural de 

juros mais elevados nos EUA. Assim, 

pretendemos elevar alocação de risco neste 

tema em breve. 

Adicionamos posições compradas na bolsa local 

via o mercado de opções. Já vemos valor em 

alguns setores e acreditamos que possa haver 

fluxos relevantes para esta classe de ativos ao 

longo dos próximos meses.
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Últimos 12 

Meses

Últimos 24 

Meses

Últimos 36 

Meses

Últimos 60 

Meses
2016 2015 2014 dez/16 nov/16 out/16 Patrimônio Líquido

Tx Adm. 

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

ICATU VANGUARDA SIMPLES SOBERANO FI RF 01/03/2016 - - - - 11,17% - - 1,07% 1,00% 1,01% 38.107.538R$           0,25% -

% CDI - - - - 96,00% - - 95,71% 96,81% 96,87%

Icatu Vanguarda Renda Fixa FI Plus 03/11/2003 15,11% 28,66% 42,34% 65,74% 15,05% 11,67% 10,69% 1,14% 0,90% 1,11% 94.667.329R$           0,30% 20% (CDI)

% CDI 107,50% 97,94% 98,11% 97,10% 107,50% 88,12% 98,87% 101,39% 86,86% 105,79%

ICATU Vanguarda FIC RF PLUS 28/12/2011 14,61% 27,54% 40,50% - 14,55% 11,19% 10,22% 1,10% 0,87% 1,07% 44.829.793R$           0,35% -

% CDI 103,92% 94,12% 93,85% - 103,93% 84,49% 94,48% 98,04% 83,51% 102,47%

Icatu Vanguarda Crédito Privado RF LP 17/05/2006 14,65% 30,21% 45,07% 71,06% 14,59% 13,48% 11,48% 1,12% 1,09% 1,17% 523.566.543R$          0,50% -

% CDI 104,20% 103,25% 104,44% 104,96% 104,19% 101,85% 106,15% 99,46% 105,26% 111,83%

Icatu Vanguarda GOLD FI Renda Fixa 26/06/2009 14,26% 29,29% 43,47% 68,53% 14,20% 13,07% 11,02% 1,10% 1,02% 1,10% 285.736.890R$          0,15% 20% (CDI)

% CDI 101,42% 100,10% 100,73% 101,22% 101,41% 98,72% 101,94% 97,82% 98,71% 104,76%

Icatu Vanguarda Inflação Curta FI Renda Fixa 23/07/2009 15,63% 33,48% 48,68% 77,47% 15,54% 15,29% 11,39% 1,39% 0,37% 0,46% 232.464.506R$          0,25% -

Versus IMA - B  5 0,06% -0,13% -0,48% -1,83% 0,06% -0,17% -0,25% -0,01% -0,03% 0,00%

ICATU Vanguarda FIC Inflação Curta Renda Fixa 02/12/2010 14,98% 32,00% 46,21% 72,66% 14,90% 14,65% 10,77% 1,34% 0,33% 0,42% 82.347.762R$           0,50% -

Versus IMA - B  5 -0,58% -1,61% -2,94% -6,64% -0,58% -0,81% -0,87% -0,05% -0,07% -0,04%

Icatu Vanguarda FIRF IMA-B 5 Crédito Privado 25/04/2014 19,19% 37,75% - - 19,10% 15,41% 7,09% 1,47% 0,59% 0,55% 76.443.383R$           0,40% 20% s/ IMA-B 5

Versus IMA-B  5 3,62% 4,14% - - 3,62% -0,04% - 0,07% 0,19% 0,09%

Icatu Vanguarda Pré Fixado FIRF LP 11/04/2014 33,07% 30,97% - - 33,00% -1,80% 8,57% 2,33% -0,95% 1,80% 55.946.799R$           0,30% 20% s/ IRFM1+

Versus IRFM 1+ 3,35% -3,19% - - 3,36% -5,07% - 0,22% -0,97% 0,46%

ICATU Vanguarda Inflação Longa FI Renda Fixa 26/06/2009 31,13% 38,83% 60,48% 78,92% 31,03% 5,20% 16,23% 3,67% -2,07% 0,72% 303.058.620R$          0,25% -

Versus IMA - B  5+ -0,01% -0,67% -1,29% -1,64% -0,01% -0,50% -0,37% -0,05% -0,02% -0,01%

ICATU Vanguarda FIC Inflação Longa Renda Fixa 23/05/2007 30,46% 37,39% 57,97% 74,28% 30,36% 4,66% 15,61% 3,62% -2,11% 0,68% 199.445.654R$          0,50% -

Versus IMA - B  5+ -0,68% -2,10% -3,80% -6,29% -0,68% -1,05% -1,00% -0,09% -0,06% -0,05%

ICATU VANGUARDA MACRO FIM 21/08/2015 15,00% - - - 14,96% 3,21% - 1,25% 1,11% 1,15% 22.984.155R$           2,00% -

% CDI 106,66% - - - 106,84% - - 111,84% 106,99% 110,11%

Icatu Vanguarda Ações IBX FI 18/05/2004 35,35% 18,33% 17,47% 25,06% 35,35% -12,21% -1,73% -2,76% -4,46% 10,54% 18.026.789R$           0,55% 20% s/ IBrX100

Versus IBX Fechamento -1,35% -1,19% 0,34% -1,39% -1,35% 0,20% 1,05% -0,20% 0,54% -0,21%

Icatu Vanguarda TOP AÇÕES 21/12/2012 17,45% 4,25% 0,99% - 17,44% -10,54% -4,28% -1,51% -7,60% 4,60% 9.880.628R$             2,00% 20% s/ IBrX100

Versus IBX Fechamento -19,26% -15,26% -16,14% - -19,26% 1,87% -1,50% 1,04% -2,60% -6,15%

Icatu Vanguarda Dividendos FI em Ações 24/10/2006 25,04% 19,38% 23,40% 43,37% 25,02% -4,92% 3,05% -0,35% -5,13% 5,73% 155.413.467R$          1,00%

- - - - - - - - - - -

ICATU Vanguarda FIC Dividendos 28/02/2012 22,96% 14,79% 16,37% - 22,95% -6,64% 0,65% -0,46% -5,22% 5,62% 10.955.257R$           1,00% 20% (IBX-100)

- - - - - - - - - - -

CDI 14,06% 29,26% 43,15% 67,71% 14,00% 13,24% 10,81% 1,12% 1,04% 1,05% - - -

Poupança 8,30% 17,05% 25,34% 41,95% 8,30% 8,07% 7,08% 0,69% 0,64% 0,66% - - -

IGP-M 7,21% 18,59% 22,92% 39,81% 7,19% 10,54% 3,67% 0,54% -0,03% 0,16% - - -

IGP-M + 6% a.a. 13,65% 33,25% 46,40% 87,10% 13,60% 17,12% 9,92% 1,05% 0,43% 0,62% - - -

IMA - C (Ref : IGPM) 18,70% 31,97% 47,42% 79,33% 18,65% 10,77% 12,04% 0,48% -1,52% -1,07% - - -

IMA-B (Ref : IPCA) 24,90% 36,61% 55,94% 78,00% 24,81% 8,88% 14,54% 2,91% -1,22% 0,64% - - -

IMA-B 5 (Ref : IPCA) 15,57% 33,62% 49,16% 79,30% 15,48% 33,33% 48,85% 1,39% 1,80% 2,27% - - -

IMA-B 5 + (Ref.: IPCA) 31,14% 39,49% 61,77% 80,57% 31,04% 5,71% 16,60% 3,71% -2,04% 0,73% - - -

IRFM 1+ 29,71% 34,16% 49,98% 76,37% 29,64% 33,87% 49,77% 2,11% 2,14% 3,51% - -

Dólar Comercial -16,54% 21,55% 38,46% 74,90% -16,54% 47,01% 13,39% -4,05% 6,76% -1,99% - - -

IBX Fechamento 36,70% 19,52% 17,13% 26,45% 36,70% -12,41% -2,78% -2,55% -5,00% 10,75% - - -

Ibovespa Fechamento 38,94% 20,11% 17,48% 6,53% 38,94% -13,31% -2,91% -2,71% -4,65% 11,23% - - -

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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