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2019: Governo novo, mundo velho  

O ano de 2019 começa com um enorme desafio 

para a economia brasileira: crescer em um 

ambiente global adverso. O novo governo 

assume com uma agenda econômica 

extremamente positiva - o que já começa a surtir 

efeito na confiança dos agentes -, mas as 

inúmeras incertezas acerca do cenário global são 

riscos que nos acompanharão ao longo desse 

ano.  

No último trimestre, houve um aumento 

relevante da volatilidade nos mercados globais 

com queda dos índices de bolsa e das taxas de 

juros nos mercados desenvolvidos e 

emergentes, aumento dos spreads de crédito e, 

principalmente, uma queda expressiva nos 

preços do petróleo (gráfico 1), o que mudou 

radicalmente o cenário global de inflação, com 

repercussões importantes para a política 

monetária no Brasil e no mundo. 

Gráfico 1 

 

Fonte: Icatu Vanguarda, Macrobond 

As causas desses movimentos envolvem uma 

preocupação crescente com a saúde da 

economia global e com a sustentabilidade do 

atual ciclo de crescimento econômico nos 

Estados Unidos. Ao longo do último ano, a zona 

do euro deu sinais consistentes de 

enfraquecimento, em um ambiente de redução 

de estímulos monetários pelo Banco Central 

Europeu. A economia chinesa se manteve em 

trajetória descendente, com arrefecimento 

significativo dos investimentos e da atividade 

industrial, mantendo elevado o nervosismo 

sobre o ritmo de desaceleração da maior 

economia emergente e da mais importante 

consumidora global de commodities.  A 

economia americana, entretanto, passou o ano 

de 2018 incólume ao arrefecimento da atividade 

global.  

O forte desempenho da economia americana, 

explicado por uma aceleração da demanda 

privada e por estímulos fiscais relevantes, levou 

o Fed a manter o ritmo de altas de juros em 25 

pontos-base por trimestre. Apesar de não haver 

sinais de pressões inflacionárias, a queda da taxa 

de desemprego para o menor nível em 50 anos 

preocupava a autoridade monetária, por sugerir 

maiores pressões sobre os salários à frente.  

Mas, como em diversos outros momentos da 

história, os ciclos de elevação de juros do Fed 

dificilmente terminam de forma suave. No início 

do ano vimos como a Argentina e a Turquia 

sofreram com problemas que, apesar de 

idiossincráticos, são acentuados em momentos 

de redução de liquidez para as economias 

emergentes. No final do ano, vimos a 

desaceleração da atividade global e os aumentos 

nas taxas de juros americanas se refletirem em 

perspectivas cada vez menores para a 

lucratividade das empresas do S&P 500, que 

sofreu uma forte correção ao passo que os 

preços do petróleo caíam vertiginosamente, 

levando a uma mudança relevante no cenário.  

O mês de dezembro trouxe alguns sinais mais 

contundentes de que o forte crescimento 

observado na economia americana não era 

sustentável no atual ambiente global. A forte 

queda nos indicadores de confiança, 

principalmente no setor de manufaturas, 

alimentou novos temores de uma desaceleração 

mais acentuada, ainda que o cenário de recessão 

esteja distante. O aperto das condições 

financeiras (gráfico 2) pode estar começando a 
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mostrar seus efeitos sobre a economia. Nesse 

contexto, a possibilidade de um freio mais 

brusco no crescimento americano levou a uma 

mudança relevante no discurso dos membros do 

Fed e do presidente Jerome Powell.  

Gráfico 2 

 

Fonte: Icatu Vanguarda, Goldman Sachs, Bloomberg 

 

Ao longo dos meses de novembro e dezembro, 

nos discursos e na última reunião do FOMC, 

Powell deixou claro que a política monetária não 

está em piloto automático e que elevações nas 

taxas de juros de agora em diante serão bem 

mais cautelosas e condicionais aos dados e ao 

cenário. Outros membros do Fed se mostraram 

bastante sensíveis aos movimentos do mercado, 

ressaltando que é necessário estabilidade da 

taxa de juros no curto prazo para reavaliar o 

cenário. De fato, sinais de que os EUA não estão 

imunes ao aperto nas condições financeiras e à 

desaceleração global começaram a aparecer nas 

últimas semanas, principalmente nos 

indicadores de confiança. 

O final de 2018 também trouxe um 

arrefecimento na guerra comercial entre Estados 

Unidos e China. A reunião do G-20 em novembro 

e conversas posteriores entre Trump e Xi 

trouxeram um cessar fogo temporário, que pode 

ser convertido em uma amenização da guerra 

comercial, a ser confirmado nos próximos meses.  

Nesse sentido, o ano de 2019 começa com uma 

grande fragilidade da economia global, que está 

em desaceleração, e com muitos riscos no radar, 

que envolvem o ritmo de crescimento das 

economias chinesa e europeia, o contágio desse 

movimento para a atividade americana, os 

próximos capítulos da guerra comercial e alguns 

eventos que permanecem no calendário, como 

as negociações em torno do Brexit.  

No Brasil, a lua de mel dos mercados com o novo 

governo começou logo após o primeiro turno e 

ganhou força na virada do ano. O discurso de 

Paulo Guedes na posse como Ministro da 

Economia reforçou sua visão extremamente 

liberal, sugerindo que o governo irá adotar uma 

série de medidas de desburocratização e 

liberalização já nos primeiros dias. Guedes disse 

que o primeiro pilar do governo é a Reforma da 

Previdência e que o segundo pilar é a agenda de 

privatizações. A nomeação de Salim Mattar, um 

empresário de enorme sucesso, para essa 

secretaria, mostra um forte comprometimento 

com a agenda de privatizações, o que será 

bastante positivo não apenas para a arrecadação 

de fundos que ajudarão a reduzir a dívida 

pública, mas também para o aumento de 

produtividade em prazos mais longos.  

Os principais pontos da agenda econômica 

envolvem um inevitável ajuste fiscal, uma 

reforma tributária e um processo de aumento da 

abertura comercial. A maioria desses pontos 

envolve emendas à Constituição e um dos 

principais entraves ao governo girava em torno 

da governabilidade de Bolsonaro. Após as 

eleições, não apenas o PSL ganhou importância 

na Câmara, mas o acordo recém costurado entre 

Rodrigo Maia e o PSL para que Maia permaneça 

na presidência da Câmara, mostra um maior 

pragmatismo do novo governo, o que é bastante 

positivo e melhora o cenário de governabilidade 

e a perspectiva de aprovação mais rápida das 

reformas. 

O governo tem uma enorme vantagem que, se 

usada corretamente ao seu favor, poderá 

potencializar os efeitos benéficos das reformas. 
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O momento do ciclo econômico é favorável, uma 

vez que a economia está voltando a expandir, os 

consumidores e empresas estão bem mais 

desalavancados e os bancos estão com seus 

balanços prontos para expansão. Os indicadores 

de confiança já deram sinais de melhora (gráfico 

3), o que sugere expansão dos investimentos e 

do consumo à frente.  

Gráfico 3 

 

Fonte: Icatu Vanguarda, Macrobond 

Não acreditamos que o contexto acima levará a 

uma aceleração rápida e acentuada da 

economia, porém será suficiente para uma 

gradual expansão, atingindo um crescimento de 

2,4% no nosso cenário base. Porém, se o governo 

fizer o dever de casa como está sendo delineado, 

a economia terá espaço para crescer mais em 

2020.  

Além do momento cíclico favorável, o cenário 

para a inflação atualmente é extremamente 

benigno. A queda dos preços do petróleo 

repercutiu internamente em uma queda 

relevante dos preços da gasolina, que levará o 

IPCA a encerrar o ano de 2018 bem abaixo do 

centro da meta, em 3,7% segundo nossas 

projeções. Além disso, prevemos IPCA de 4,1% 

em 2019, ainda abaixo do centro da meta, que é 

4,25%, o que também reflete um cenário 

benigno para a inflação de serviços. As 

expectativas de inflação para os próximos anos 

estão ancoradas (gráfico 4) e os cenários 

expostos pelo Banco Central no último Relatório 

de Inflação mostram que não há necessidade de 

elevação da taxa de juros nos próximos 

trimestres, sugerindo que a taxa Selic 

permanecerá no nível mínimo de 6,5% por um 

período prolongado.  

Gráfico 4 

 

O Banco Central reconhece ainda que há riscos 

para o cenário, predominantemente externos, 

como comentamos anteriormente. No início do 

último trimestre, o Copom chegou a sugerir um 

viés de alta para a taxa de juros no curto prazo 

em função da forte turbulência externa e dos 

impactos sobre o câmbio. Porém, a forte 

apreciação cambial ocorrida após as eleições e a 

queda dos preços do petróleo contiveram as 

pressões inflacionárias externas.  

Diante do cenário doméstico e da redução de 

expectativas de altas de juros nos Estados 

Unidos, vemos nesse ano um espaço para 

desempenho relativo favorável dos ativos 

brasileiros, mas atentos aos riscos globais que 

estão no radar. Entretanto, é essencial que o 

governo tenha urgência em cumprir a agenda 

econômica de forma pragmática e tempestiva, 

sob pena de ter sua lua de mel com os mercados 

encerrada antecipadamente.  
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O ano, como esperado, foi de muita volatilidade 

em função das eleições presidenciais brasileiras 

e do cenário adverso para emergentes por conta 

do aperto monetário e do enxugamento de 

liquidez dos países desenvolvidos, 

principalmente dos EUA. 

Para trabalhar nesse cenário, optamos por 

reduzir o risco dos fundos, desde o início do 

segundo trimestre. No entanto, não deixamos de 

expressar nossas convicções, procurando 

contrabalancear com algumas proteções que 

considerávamos baratas. Por exemplo, 

comprados em implícita e opções de alta de 

juros, que em um cenário adverso valorizariam 

bastante. 

Ao longo do último trimestre do ano, 

aumentamos e substituímos um pouco o risco 

dos fundos, diminuindo exposição a juro nominal 

e aumentando a parcela de NTN-Bs de médio 

prazo. A mudança de discurso dos membros do 

FOMC - mais dovish – e a melhora nas 

perspectivas de reformas estruturais da 

economia brasileira foram os triggers para o 

aumento do risco. A escolha pelo juro real se dá 

tanto pela menor volatilidade desse ativo, 

quanto pelo melhor carrego das NTN-Bs, devido 

a inflação dos primeiros meses de 2019. 

A nossa tese de investimento é que com as 

expectativas de inflação ancoradas, hiato de 

produto ainda aberto e melhora das perspectivas 

de reformas, o Banco Central brasileiro não 

precisará subir juros nos próximos trimestres. 

Além disso, se as reformas forem concretizadas, 

ainda há espaço para redução da taxa de juro 

real neutra da economia brasileira.  

No entanto, uma não aprovação da reforma da 

previdência, ou que esta seja muito aquém do 

necessário podem gerar stress nos ativos de 

risco. O externo também é fonte de 

preocupação, e uma desaceleração mais forte da 

China e dos países desenvolvidos podem 

impactar os mercados emergentes. 

Nosso portfólio é então composto por 1) NTN-Bs 

de médio prazo, que se beneficiam da inflação 

mais alta dos próximos meses; 2) NTN-B 2050 e 

Juro nominal de médio prazo, que capturam um 

ganho de capital no cenário de redução de juro 

real neutro e redução de prêmio de risco e 3) 

Comprados em implícita, que no atual nível 

achamos que funciona bem como um hedge, 

caso haja algum stress de mercado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

dez/17 out/18 nov/18 dez/18

F19 6,87% 6,43% 6,41% 6,40%

F21 9,06% 8,12% 7,94% 7,36%

F25 10,44% 9,83% 9,57% 9,10%

NTN-B 2022 4,66% 4,48% 4,53% 4,08%

NTN-B 2050 5,45% 5,20% 5,08% 4,97%

Renda Fixa - Estratégias CDI  

 IV Gold FI Renda Fixa LP 

  (Benchmark: CDI) 

 IV Renda Fixa FI Plus LP 

  (Benchmark: CDI) 
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Em 2018 observamos uma continuidade no 

processo de amadurecimento do mercado de 

crédito privado. 

O mercado secundário de debêntures mais do 

que dobrou a liquidez ao longo dos últimos 2 

anos, até novembro 2018. Excluindo 

negociações dentro do mesmo grupo 

econômico, o crescimento foi de 32% nos 11 

meses acumulados entre janeiro e novembro de 

2018 frente ao mesmo período de 2017, e de 

120% na comparação com o mesmo período de 

2016. 

Ao longo dos últimos dois anos, o patrimônio dos 

fundos de crédito de Gestoras independentes, 

que não são ligadas a grandes bancos, teve 

aumento expressivo. Considerando o que 

acompanhamos no mercado, acreditamos haver 

uma alta correlação entre o crescimento das 

gestoras independentes de crédito e a liquidez 

do mercado secundário.  

As emissões domésticas de debêntures 

cresceram 44,5% em 2018, se comparado a 

2017. No gráfico abaixo podemos verificar essa 

evolução. 

 

Fonte: ANBIMA, Icatu Vanguarda 

Algumas empresas com baixo risco de crédito 

aproveitaram as condições de mercado, ou seja, 

demanda alta por ativos e spreads de crédito 

abaixo do histórico, e testaram o mercado para 

emissões com prazos mais longos, sendo bem-

sucedidas. Esse perfil de emissões mais longas se 

tornou uma tendência, o que fez com que o 

prazo médio das emissões de debêntures em 

2018 superasse o prazo médio de 2017, 

conforme quadro abaixo. 

 

Fonte: ANBIMA, Icatu Vanguarda 

Também vale destacar as emissões de Letras 

Financeiras Subordinadas Perpétuas do 

Bradesco e Itaú, que inauguraram o mercado 

local para emissões perpétuas. Essas emissões 

tiveram um grande apelo no mercado, com a 

demanda superando em mais de 3x o volume 

financeiro ofertado pelos Bancos. Além disso, o 

ativo tem sido negociado diariamente no 

mercado secundário. 

Ao longo do ano os spreads de crédito 

continuaram em uma trajetória de fechamento, 

como pode ser visto no gráfico abaixo. 

 

Fonte: ANBIMA, Icatu Vanguarda 

O ano de 2018 apresentou uma boa dinâmica de 

emissões. Das emissões que vieram a mercado 

avaliamos 55 ofertas em 2018, contra 42 em 

2017 e apenas 20 em 2016.  

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Prazo Médio 

(anos)
6,1 5,9 5,4 4,8 4,5 4,7 6,2

Crédito CDI 

IV Crédito Privado FIRF LP 

        (Benchmark: CDI) 
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Dentre as ofertas que avaliamos entramos em 22 

emissões.  

Abaixo listamos alguns dos destaques do 

resultado do fundo em 2018: 

A carteira de crédito gerou para o fundo um 

spread acima do CDI de 0,70%.  

O maior destaque do ano foi a carteira de crédito 

casado, que basicamente são ativos de crédito 

em IPCA + Taxa ou ativos Pré Fixados, que após o 

hedge, sintetizam ativos em CDI + Spread. Essa 

carteira girou ao longo do ano entre 10 e 20% do 

PL do fundo, e contribuiu com 1/3 do resultado. 

Os emissores que mais contribuíram de maneira 

individual para o resultado do fundo foram 

Banco Safra, Rio Paranapanema Energia, 

Bradesco, Lojas Americanas, Sabesp, Engie e 

Copasa. 

O fundo encerrou o ano com uma carteira de 

crédito correspondente a 78,8% do patrimônio 

líquido (PL) e 21,2% em caixa. A carteira possui 

33,4% do PL em bancos, 41,0% em empresas e 

4,4% em FIDC. 

Considerando apenas os 78,8% investidos, o 

yield médio do portfólio é de CDI + 0,61% com 

uma duration de 2,36 anos, incluindo o caixa o 

yield do fundo encerrou o trimestre em CDI + 

0,48% e a duration em 1,86 anos. 

A seguir listamos as emissões de maior destaque 

para o fundo em 2018 e fazemos uma breve 

retrospectiva dos fatos que impactaram as 

empresas que compõe o portfólio:  

- Debênture Lojas Americanas, oferta de R$ 500 

milhões com prazo de 5 anos e taxa fechada de 

116% CDI. A emissão teve demanda de R$ 1 

bilhão. 

- FIDC Chemical X, oferta de R$ 700 milhões com 

prazo de 5 anos e taxa teto de CDI + 1,00% na 

cota sênior e CDI + 2,50% na cota mezanino. A 

cota sênior teve demanda de R$ 2,47 bilhões e 

emissão de R$ 635,6 milhões, foi emitida a CDI + 

0,85%. A cota mezanino teve demanda de R$ 55 

milhões e emissão de R$ 50,4 milhões foi emitida 

a CDI + 2,40%. Os R$ 14 milhões restantes foram 

destinados a cota subordinada que não veio a 

mercado. 

- Debênture Multiplan, emissão de R$ 300 

milhões com prazo de 6 anos e taxa teto a 

108,75% CDI. A emissão teve pouco mais de R$ 1 

bilhão de demanda e saiu a 107,25% CDI. 

- 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. 

 

 

 

 



  

 
 

8     

Gestão Renda Fixa 

 FVFixaVariávelVariável 

 

O trimestre foi, de maneira geral, de fechamento 

de juros reais. O destaque foi o mês de outubro, 

quando o resultado do primeiro turno foi muito 

favorável ao candidato pró reforma, e culminou 

com a eleição de Bolsonaro. Naquele mês, as 

NTN-Bs de médio prazo chegaram a fechar mais 

de 100 bps e NTN-B 2050 fechou quase 80 bps.  

Em virtude do ano conturbado por conta das 

eleições e do aperto monetário das economias 

desenvolvidas, o Tesouro Nacional foi aos 

poucos reduzindo oferta de títulos em seus 

leilões mensais. No 4º trimestre de 2018, a 

colocação caiu à metade da colocação do 1º 

trimestre, concentrando-se em vencimentos 

curtos, especialmente 2023. Já nos vencimentos 

mais longos, a colocação foi maior em NTN-B 

2055. Para o ano de 2019, o Tesouro Nacional 

manterá os vértices ofertados em 2018, 

substituindo apenas NTN-B 2023 por 2024. 

Em termos de estratégia, deixamos tanto os 

fundos de inflação longa quanto os de inflação 

curta over em duration contra seus respectivos 

benchmarks. Além disso, nos fundos de inflação 

curta, mantivemos posição under nas NTN-Bs 

2019, 2020 e 2021 e over NTN-B 2022 e 2023. 

Como a inflação no trimestre foi mais baixa, 

principalmente novembro e dezembro, a ideia 

foi desindexar o fundo, mantendo um caixa mais 

elevado. No final de dezembro, começamos a 

diminuir o caixa dos fundos de forma a 

aproveitar o IPCA de curto prazo mais atrativo 

que enxergamos para os próximos 3 meses. 

Os fundos de inflação curta no final do mês de 

dezembro estavam com uma duration de 2,55 

anos e yield médio de 3,64%. Já os fundos de 

inflação longa, fecharam com uma duration de 

12,12 anos e yield médio de 4,85%. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

dez/17 out/18 nov/18 dez/18
Variação 

YTD

NTN-B 2019 2,64% 2,40% 3,49% 2,76%    12 bps

NTN-B 2022 4,66% 4,48% 4,53% 4,08%   -58 bps

NTN-B 2050 5,45% 5,20% 5,08% 4,97%   -48 bps

out/18 nov/18 dez/18
Variação 

YTD

0,45% -0,21% 0,15% 3,75%

IPCA

Taxa de Juros do Final do Mês

Inflação 

 IV FI Inflação Curta Renda Fixa 

  (Benchmark: IMA-B 5) 

 IV FIC FI Inflação Curta Renda Fixa 

  (Benchmark: IMA-B 5) 

 IV FI Inflação Longa Renda Fixa 

  (Benchmark: IMA-B 5+) 

 IV FIC FI Inflação Longa Renda Fixa 

  (Benchmark: IMA-B 5+) 
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Antes de discutir as condições de mercado, 

gostaríamos de aproveitar esta carta e fazer um 

breve resumo do mandato do fundo. 

O ICATU VANGUARDA FIRF INFLAÇÃO CRÉDITO 

PRIVADO é um fundo total return que procura 

entregar retornos reais acima da inflação em 

janelas de médio prazo.  

O fundo possui como principal característica 

investir em ativos de crédito privado, com a 

possibilidade de comprar ativos com diferentes 

indexadores: IPCA +, IGPM +, %CDI, CDI + e Pré. 

Essa flexibilidade de transitar entre os diferentes 

indexadores confere ao fundo a vantagem de 

capturar o melhor risco retorno no conjunto de 

emissores que o fundo investe. Em diversos 

momentos, por questões de mercado, o spread 

de crédito para o mesmo emissor em ativos 

indexados ao IPCA é maior que o spread em 

ativos indexados ao CDI, e vice-versa.  

E ao longo do tempo otimizamos nossas 

exposições com a utilização de futuros e opções. 

Em alguns momentos aumentamos ou 

reduzimos nossa exposição ao IPCA, CDI ou Pré. 

Alongamos ou reduzimos a duration do fundo, 

de acordo com as condições de mercado. 

Eventualmente compramos “seguros” para 

momentos de maior incerteza. 

Por trás de todas as posições, crédito ou risco de 

mercado, há sempre um mindset de proteção do 

capital. 

O ano de 2018 foi de muita volatilidade. As 

eleições presidenciais no Brasil e o cenário 

adverso para emergentes, levaram a 

movimentos de magnitude relevante na curva de 

juros. 

O gráfico abaixo mostra um grupo de NTNBs com 

duration próxima à dos ativos que compõe a 

carteira do fundo. 

 

Fonte: Bloomberg, Icatu Vanguarda 

Nesse cenário, optamos por reduzir o risco do 

fundo, desde o início do segundo trimestre. No 

entanto, não deixamos de expressar nossas 

convicções, procurando contrabalancear com 

algumas proteções que considerávamos baratas. 

Por exemplo, comprados em implícita e opções 

de alta de juros, que em um cenário adverso 

protegeriam a carteira. 

Ao longo do último trimestre do ano, 

aumentamos e substituímos um pouco o risco 

dos fundos, diminuindo exposição a juro nominal 

e aumentando a parcela de NTN-Bs de médio 

prazo. A mudança de discurso dos membros do 

FOMC - mais dovish – e a melhora nas 

perspectivas de reformas estruturais da 

economia brasileira foram os triggers para o 

aumento do risco. A escolha pelo juro real se dá 

tanto pela menor volatilidade desse ativo, 

quanto pelo melhor carrego das NTN-Bs, devido 

a inflação dos primeiros meses de 2019. 

A nossa tese de investimento é que com as 

expectativas de inflação ancoradas, hiato de 

produto ainda aberto e melhora das perspectivas 

de reformas, o Banco Central brasileiro não 

precisará subir juros nos próximos trimestres. 

Crédito Inflação 

IV FI RF Inflação Crédito Privado
  (Benchmark: IMA-B 5) 
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 FVFixaVariávelVariável 

Além disso, se as reformas forem concretizadas, 

ainda há espaço para redução da taxa de juro 

real neutra da economia brasileira.  

No entanto, uma não aprovação da reforma da 

previdência, ou que esta seja muito aquém do 

necessário podem gerar stress nos ativos de 

risco. O externo também é fonte de 

preocupação, e uma desaceleração mais forte da 

China e dos países desenvolvidos podem 

impactar os mercados emergentes. 

O ano de 2018 apresentou uma boa dinâmica de 

emissões. Das emissões que vieram a mercado 

avaliamos 55 ofertas em 2018, contra 42 em 

2017 e apenas 20 em 2016.  

Dentre as ofertas que avaliamos entramos em 22 

emissões.  

Para 2019, há algumas indicações de que poderá 

ser um ano com um bom volume de emissões 

corporativas. O discurso adotado pelo governo 

em relação a privatizações e concessões, baixa 

alavancagem financeira das empresas e bancos, 

além da taxa de juros em patamares mais baixos 

que o histórico. 

Encerramos o ano com duration do fundo de 

2,61 e carteira de crédito corresponde a 70,9% 

do patrimônio líquido e 29,1% de caixa. O spread 

de crédito do fundo é de 1,02%. O fundo possui 

uma indexação ao IPCA de 88,5% do PL e ao CDI 

de 11,5% do PL. 

Abaixo listamos as emissões de maior destaque 

para o fundo em 2018: 

- Debêntures Jaguara e Miranda (controladas 

pela Engie), emissão total de R$ 1,8 bilhões onde 

cada empresa fez uma emissão em duas séries 

com as mesmas características, a 1° série com 5 

anos de prazo e taxa teto de 109% CDI e a 2° série 

com 9 anos de prazo e taxa da NTNB 2026 + 1%. 

A emissão teve demanda total de R$ 3,5 bilhões, 

sendo as séries em CDI emitidas a 107% e as 

séries em IPCA com taxa de NTNB 2026 + 0,75%. 

As séries em IPCA foram enquadradas na lei 

12.431, portanto possuem isenção de imposto 

de renda para fundos de infraestrutura e pessoas 

físicas 

- 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 Centrais Elétricas do Pará 

(controlada pela Equatorial Energia), oferta de 

R$ 1 bilhão com prazo de 5 anos e taxa fechada 

de CDI + 1,30% na 1° série e taxa teto de CDI + 

1,30% na 2° série. A segunda série teve demanda 

de R$ 550 milhões, sendo emitida a CDI + 1,10%.  

- 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. 
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dez/18

Últimos 12 

Meses*

Últimos 24 

Meses

Últimos 36 

Meses

Últimos 60 

Meses
Acum. 2018 2017 2016 2015 dez/18 nov/18 out/18 Patrimônio Líquido

Tx Adm. 

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

ICATU VANGUARDA SIMPLES SOBERANO FI RF 01/03/2016 6,04% 16,58% - - 5,99% 9,72% 11,17% - 0,46% 0,46% 0,51% 42.855.137R$           0,25% -

% CDI 93,22% 95,75% - - 93,21% 97,71% 95,99% - 93,42% 93,24% 93,79%

Icatu Vanguarda Renda Fixa FI Plus 03/11/2003 6,78% 18,46% 36,42% 68,51% 6,71% 10,75% 15,05% 11,67% 0,60% 0,50% 0,67% 161.975.840R$          0,30% 20% s/CDI

% CDI 104,65% 106,65% 107,70% 101,05% 104,53% 107,98% 107,49% 88,19% 121,91% 100,59% 123,15%

ICATU Vanguarda FIC RF PLUS 28/12/2011 6,35% 17,47% 34,69% 64,94% 6,28% 10,27% 14,55% 11,19% 0,57% 0,46% 0,63% 76.683.083R$           0,35% -

% CDI 97,94% 100,91% 102,57% 95,78% 97,82% 103,21% 103,91% 84,55% 115,29% 93,98% 116,59%

Icatu Vanguarda Crédito Privado RF LP 17/05/2006 6,63% 17,75% 35,08% 70,77% 6,57% 10,25% 14,59% 13,48% 0,61% 0,54% 0,58% 408.114.382R$          0,50% -

% CDI 102,29% 102,51% 103,72% 104,38% 102,26% 102,97% 104,17% 101,93% 122,67% 108,44% 107,07%

Icatu Vanguarda GOLD FI Renda Fixa 26/06/2009 6,50% 17,43% 34,23% 68,43% 6,44% 10,09% 14,20% 13,07% 0,58% 0,50% 0,56% 678.728.455R$          0,15% 20% s/CDI

% CDI 100,33% 100,68% 101,23% 100,92% 100,31% 101,35% 101,40% 98,80% 117,21% 101,62% 102,83%

Icatu Vanguarda Inflação Curta FI Renda Fixa 23/07/2009 10,07% 24,23% 43,84% 84,10% 9,86% 12,61% 15,54% 15,29% 1,38% 0,14% 3,15% 276.902.782R$          0,25% -

Versus IMA - B  5 0,00% 0,03% 0,10% -0,57% -0,01% 0,03% 0,06% -0,17% 0,02% 0,00% 0,05%

ICATU Vanguarda FIC Inflação Curta Renda Fixa 02/12/2010 9,37% 22,74% 41,32% 78,87% 9,17% 11,97% 14,90% 14,65% 1,33% 0,09% 3,09% 44.841.972R$           0,50% -

Versus IMA - B  5 -0,70% -1,46% -2,41% -5,80% -0,69% -0,60% -0,58% -0,81% -0,04% -0,05% -0,01%

Icatu Vanguarda FIRF Inflação Crédito Privado 25/04/2014 10,74% 26,89% 51,37% - 10,54% 14,28% 19,10% 15,41% 1,32% 0,29% 2,94% 167.018.191R$          0,40% 20% s/ IMA-B 5

Versus IMA-B  5 0,67% 2,69% 7,63% - 0,67% 1,70% 3,62% -8,37% -0,04% 0,15% -0,16%

Icatu Vanguarda Pré Fixado FIRF LP 11/04/2014 14,83% 34,74% 78,96% - 14,52% 17,15% 33,00% -1,80% 2,39% 1,42% 7,52% 116.030.414R$          0,30% 20% s/ IRFM1+

Versus IRFM 1+ 2,32% 3,34% 8,55% - 2,26% 0,48% 3,36% -13,30% 0,47% 0,25% 2,82%

ICATU Vanguarda Inflação Longa FI Renda Fixa 26/06/2009 15,35% 31,67% 71,30% 108,06% 15,17% 12,49% 31,03% 5,20% 1,85% 1,53% 10,69% 284.815.864R$          0,25% -

Versus IMA - B  5+ -0,23% -0,61% -0,75% -2,58% -0,23% -0,26% -0,01% -0,50% -0,03% 0,01% 0,02%

ICATU Vanguarda FIC Inflação Longa Renda Fixa 23/05/2007 14,72% 30,24% 68,56% 102,58% 14,55% 11,88% 30,36% 4,66% 1,79% 1,48% 10,63% 104.221.134R$          0,50% -

Versus IMA - B  5+ -0,86% -2,05% -3,49% -8,06% -0,86% -0,87% -0,68% -1,05% -0,08% -0,04% -0,03%

ICATU VANGUARDA MACRO FIM 21/08/2015 6,79% 18,73% 36,33% - 6,66% 11,03% 14,96% 3,21% 0,34% -0,36% 0,73% 79.708.649R$           2,00% 20% s/CDI

% CDI 104,81% 108,22% 107,43% - 103,64% 110,87% 106,82% 66,45% 69,21% -73,16% 135,14%

ICATU VANGUARDA ESTRATEGIA FIM 28/12/2016 6,32% - - - 6,18% 8,68% 0,09% - 0,37% 0,08% 0,54% 120.718.636R$          1,00% 20% s/CDI

% CDI 97,57% - - - 96,22% 87,17% 89,12% - 75,66% 15,62% 99,25%

Icatu Vanguarda Ações IBX FI 18/05/2004 21,88% 50,61% 95,30% 70,10% 21,07% 19,84% 35,35% -12,21% -1,00% 2,56% 11,78% 93.410.513R$           0,55% 20% s/ IBrX100

Versus IBX Fechamento 5,86% -2,32% -5,19% -2,15% 5,65% -7,70% -1,35% 0,20% 0,28% -0,10% 1,36%

Icatu Vanguarda Dividendos FI em Ações 24/10/2006 22,55% 52,26% 85,06% 83,18% 21,64% 21,23% 25,02% -4,92% 2,28% 5,30% 13,18% 319.834.336R$          2,00%

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

CDI 6,48% 17,31% 33,82% 67,80% 6,42% 9,95% 14,00% 13,23% 0,49% 0,49% 0,54% - - -

IMA - C (Ref : IGPM) 18,66% 31,77% 56,53% 94,16% 18,38% 10,98% 18,65% 10,77% 0,77% -0,09% 4,79% - - -

IMA-B (Ref : IPCA) 13,25% 29,10% 60,43% 99,02% 13,06% 12,79% 24,81% 8,88% 1,65% 0,90% 7,14% - - -

IMA-B 5 (Ref : IPCA) 10,07% 24,20% 43,74% 84,67% 9,87% 12,58% 15,48% 15,46% 1,36% 0,14% 3,10% - - -

IMA-B 5 + (Ref.: IPCA) 15,58% 32,28% 72,05% 110,64% 15,41% 12,75% 31,04% 5,71% 1,88% 1,52% 10,66% - - -

IRFM 1+ 12,52% 31,40% 70,41% 96,25% 12,27% 16,67% 29,64% 3,27% 1,92% 1,17% 4,71% - -

Dólar Comercial 17,31% 18,51% -2,57% 64,69% 17,13% 1,50% -16,54% 47,01% 0,30% 3,92% -7,15% - - -

IBX 16,02% 52,93% 100,49% 72,25% 15,42% 27,55% 36,70% -12,41% -1,29% 2,66% 10,42% - - -

Ibovespa 15,53% 51,69% 102,18% 70,22% 15,03% 26,86% 38,94% -13,31% -1,81% 2,38% 10,19% - - -

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

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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