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No último mês, as grandes novidades no cenário externo vieram dos EUA, com a nomeação 

do novo presidente do banco central americano e do avanço da reforma tributária no 

congresso. Do lado doméstico, o BCB manteve seu processo de flexibilização monetária.  

No início de novembro, após longo período de especulação, Trump anunciou Jerome 

Powell, que já fazia parte da diretoria (Board of Governors) do banco central americano 

(FED), como o novo presidente da instituição. Existia alguma expectativa em torno desse 

nome por conta da possibilidade de haver a indicação de um presidente que pudesse alterar 

a postura em relação à condução da política monetária do país, apertando-a de maneira 

muito mais abrupta que o esperado pelo mercado. Com a nomeação de Powell, acreditamos 

que a probabilidade desse evento diminui bastante. Sua nomeação deve representar a 

continuidade do processo de normalização monetária iniciado pela futura ex-presidente 

Janet Yellen, buscando uma visão mais consensual dentro do FED. Esperamos isso porque, 

em primeiro lugar, ele não teve uma formação formal em economia. Isso por si só não é 

suficiente para que ele possa adotar uma postura mais ativa nas decisões. Entretanto, 

durante todo o seu período no FED (desde 2012), ele nunca foi dissidente das decisões do 

FED. Diante disso e considerando a existência de cadeiras vagas na diretoria do FED e em 

algumas presidências de delegacias regionais, será importante estar atento às futuras 

indicações e à composição do banco central americano. A diferença de Powell para a sua 

antecessora pode ser em relação a regulação financeira. O futuro presidente já emitiu 

opiniões favoráveis a sua diminuição.   

Além disso, houve o avanço substancial da reforma tributária americana. Tanto a câmara 

quanto o senado americano aprovaram suas propostas de leis de reforma tributária. Embora 

as propostas apresentem diferenças, esperamos que os republicanos cheguem a um texto 
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em comum que consiga a aprovação das duas casas e seja sancionado por Trump. No 

geral, os analistas esperam que a nova lei tenha um impacto inicial positivo sobre o 

crescimento dos EUA, entre 0.20 e 0.40 p.p. sobre o crescimento do país. Considerando a 

atual economia americana, operando já próxima do pleno emprego, um dos riscos dessa 

política seria gerar uma aceleração da inflação mais rápida que a esperada pelo mercado e 

pelos policymakers. Isso exigiria uma resposta mais forte do FED em à política monetária, o 

que em última instância poderia afetar o apetite ao risco por mercados emergentes. Apesar 

disso, nosso cenário base permanece sendo de uma aceleração gradual da inflação nos 

EUA, permitindo ao FED realizar sua normalização monetária sem grandes sustos ao 

mercado.      

Na Alemanha, o ambiente político se tornou mais incerto. As conversas em torno da 

formação de uma coalizão (chamada Jamaica) envolvendo o partido de Merkel (CDU/CSU), 

o partido verde e o partido liberal (FDP) colapsaram, trazendo à tona o risco de novas 

eleições no país e nova oportunidade de ascensão do partido nacionalista e considerada 

populista. Embora seu antigo aliado (SPD) tenha inicialmente rejeitado a formação de nova 

coalizão, o partido acenou com a possibilidade de aliança em novo governo. Trabalhamos 

com o êxito de Merkel na formação de novo governo de modo a evitar novas eleições, 

mantendo o momentum positivo da região. Entretanto, reconhecemos que o risco de novas 

eleições existe, ainda mais considerando que dentro do SPD existe uma visão de que a 

perda de força do partido no congresso está relacionada ao último governo de coalizão com 

o CDU/CSU.     

No Brasil, não houve maiores alterações no nosso cenário base. Os dados mensais de 

inflação vieram abaixo do esperado, mostrando ainda um ambiente bastante benigno para a 

inflação. As expectativas de inflação do FOCUS, após um período de alta, voltaram a cair – 

para 2017, a mediana do FOCUS está em 3,03% e para 2018, em 4,02%. O crescimento do 

PIB do 3º trimestre, apesar de leitura aparentemente fraca – 0,1% tri/tri dessazonalidado 

contra 0,3% na mediana da Bloomberg, apresentou uma abertura bem positiva: a demanda 

doméstica apresentou forte expansão (1% tri/tri dessazonalizado), com crescimento tanto do 

consumo das famílias (1,2% tri/tri dessazonalizado), quanto do investimento (1,6% tri/tri 

dessazonalizado).  

A reunião do BCB de dezembro entregou basicamente o que o mercado esperava – uma 

queda de 50 pontos-base, levando a taxa a 7%. Além disso, nessa reunião, o BCB, em tom 

de maior cautela, sugeriu uma queda de 25 pontos-base na reunião de fevereiro. Diante 

disso e do cenário supramencionado, mantemos nossa visão de que o BCB levará a taxa 

Selic para 6,75% e manterá nesse patamar até o fim do ano em 2018.   

Considerando os cenários internacional e doméstico, esperamos a manutenção da 

recuperação gradual do crescimento da economia brasileira, com as perspectivas de 

inflação ainda benignas. Apesar disso, reconhecemos a existência de riscos não 

desprezíveis em nosso cenário. Do lado doméstico, podemos citar o risco fiscal, com a 

aprovação da reforma da previdência sendo de extrema importância e as eleições de 2018. 

Ambos os eventos podem afetar a percepção de risco em relação ao Brasil e com isso 

afetar a recuperação do país. Do lado internacional, a aceleração da inflação de maneira 
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mais abrupta que o esperado em mercados desenvolvidos pode gerar uma resposta mais 

forte dos bancos centrais, o que, em última instância, pode afetar o apetite ao risco por 

mercados emergentes. 
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 Quadro de Desempenho 

Últimos 12 

Meses

Últimos 24 

Meses

Últimos 36 

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

Tx Adm. 

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

ICATU VANGUARDA SIMPLES SOBERANO FI RF 01/03/2016 10,40% - - 9,17% 11,17% - - 0,54% 0,63% 0,61% 38.933.271R$           0,25% -

% CDI 97,64% - - 97,94% 95,99% - - 94,74% 97,90% 95,48%

Icatu Vanguarda Renda Fixa FI Plus 03/11/2003 11,43% 28,29% 42,89% 10,12% 15,05% 11,67% 10,69% 0,56% 0,61% 0,74% 102.435.466R$          0,30% 20% s/CDI

% CDI 107,33% 107,74% 100,32% 108,08% 107,49% 88,19% 98,91% 97,93% 94,81% 115,49%

ICATU Vanguarda FIC RF PLUS 28/12/2011 10,95% 27,17% 41,03% 9,68% 14,55% 11,19% 10,22% 0,52% 0,58% 0,70% 49.171.073R$           0,35% -

% CDI 102,80% 103,48% 95,98% 103,44% 103,91% 84,55% 94,53% 91,91% 89,06% 109,84%

Icatu Vanguarda Crédito Privado RF LP 17/05/2006 10,93% 27,34% 44,27% 9,65% 14,59% 13,48% 11,48% 0,58% 0,67% 0,67% 577.695.105R$          0,50% -

% CDI 102,70% 104,12% 103,55% 103,10% 104,17% 101,93% 106,20% 101,57% 103,16% 104,00%

Icatu Vanguarda GOLD FI Renda Fixa 26/06/2009 10,75% 26,62% 42,96% 9,49% 14,20% 13,07% 11,02% 0,56% 0,65% 0,65% 417.597.799R$          0,15% 20% s/CDI

% CDI 101,00% 101,40% 100,49% 101,39% 101,40% 98,80% 101,99% 99,35% 100,31% 101,53%

Icatu Vanguarda Inflação Curta FI Renda Fixa 23/07/2009 13,25% 31,47% 49,27% 11,59% 15,54% 15,29% 11,39% 0,07% 0,44% 1,02% 223.373.634R$          0,25% -

Versus IMA - B  5 -0,02% 0,08% -0,18% -0,01% 0,06% -0,17% -0,25% -0,03% -0,04% 0,01%

ICATU Vanguarda FIC Inflação Curta Renda Fixa 02/12/2010 12,61% 29,99% 46,77% 11,01% 14,90% 14,65% 10,77% 0,03% 0,39% 0,97% 50.381.724R$           0,50% -

Versus IMA - B  5 -0,66% -1,40% -2,67% -0,58% -0,58% -0,81% -0,87% -0,07% -0,09% -0,03%

Icatu Vanguarda FIRF Inflação Crédito Privado 25/04/2014 15,00% 37,46% 56,36% 13,23% 19,10% 15,41% 7,09% 0,11% 0,54% 1,24% 105.374.228R$          0,40% 20% s/ IMA-B 5

Versus IMA-B  5 1,73% 6,06% 6,92% 1,64% 3,62% -0,04% -0,13% 0,01% 0,06% 0,23%

Icatu Vanguarda Pré Fixado FIRF LP 11/04/2014 18,28% 50,60% 49,47% 15,14% 33,00% -1,80% 8,57% -0,44% -0,67% 1,99% 145.472.864R$          0,30% 20% s/ IRFM1+

Versus IRFM 1+ 0,57% 2,24% -4,46% 0,15% 3,36% -5,07% 0,60% -0,36% -0,60% 0,26%

ICATU Vanguarda Inflação Longa FI Renda Fixa 26/06/2009 15,75% 46,10% 50,12% 11,60% 31,03% 5,20% 16,23% -1,43% -1,06% 2,39% 356.122.201R$          0,25% -

Versus IMA - B  5+ -0,33% -0,46% -1,21% -0,27% -0,01% -0,50% -0,37% -0,04% -0,04% -0,01%

ICATU Vanguarda FIC Inflação Longa Renda Fixa 23/05/2007 15,13% 44,55% 47,77% 11,05% 30,36% 4,66% 15,61% -1,48% -1,10% 2,35% 200.766.743R$          0,50% -

Versus IMA - B  5+ -0,95% -2,01% -3,56% -0,82% -0,68% -1,05% -1,00% -0,08% -0,09% -0,05%

ICATU VANGUARDA MACRO FIM 21/08/2015 11,91% 28,52% - 10,26% 14,96% 3,21% - -0,05% 0,64% 1,82% 40.842.005R$           2,00% 20% s/CDI

% CDI 111,91% 108,61% - 109,57% 106,82% 66,45% - -9,38% 99,19% 284,41%

ICATU VANGUARDA ESTRATEGIA FIM 28/12/2016 - - - 7,85% 0,09% - - 0,07% 0,38% 0,83% 31.112.676R$           1,00% 20% s/CDI

% CDI - - - 83,83% 89,12% - - 13,12% 58,84% 128,69%

Icatu Vanguarda Ações IBX FI 18/05/2004 11,96% 42,84% 22,30% 13,38% 35,35% -12,21% -1,73% -4,45% -0,99% 5,20% 34.966.580R$           0,55% 20% s/ IBrX100

Versus IBX Fechamento -6,60% -8,31% -7,93% -6,55% -1,35% 0,20% 1,05% -1,07% -0,86% 0,51%

Icatu Vanguarda Dividendos FI em Ações 24/10/2006 16,87% 36,60% 31,99% 16,55% 25,02% -4,92% 3,05% -0,77% -0,73% 2,65% 202.538.099R$          2,00%

- - - - - - - - - - -

ICATU Vanguarda FIC Dividendos 28/02/2012 15,36% 32,51% 25,14% 15,17% 22,95% -6,64% 0,65% -0,87% -0,84% 2,54% 10.737.402R$           1,00% 20% s/ IBrX100

- - - - - - - - - - -

CDI 10,65% 26,25% 42,75% 9,36% 14,00% 13,23% 10,81% 0,57% 0,65% 0,64% - - -

IMA - C (Ref : IGPM) 11,05% 30,96% 43,83% 10,43% 18,65% 10,77% 12,04% 0,30% -0,26% 2,09% - - -

IMA-B (Ref : IPCA) 15,20% 40,68% 49,95% 11,87% 24,81% 8,88% 14,54% -0,76% -0,38% 1,81% - - -

IMA-B 5 (Ref : IPCA) 13,27% 31,39% 49,44% 11,59% 15,48% 15,46% 11,64% 0,10% 0,48% 1,01% - - -

IMA-B 5 + (Ref.: IPCA) 16,08% 46,56% 51,33% 11,87% 31,04% 5,71% 16,60% -1,40% -1,01% 2,40% - - -

IRFM 1+ 17,71% 48,35% 53,93% 15,00% 29,64% 3,27% 11,88% -0,08% -0,07% 1,73% - -

Dólar Comercial -4,24% -13,27% 29,01% 0,08% -16,54% 47,01% 13,39% -0,47% 3,44% 0,66% - - -

IBX Fechamento 18,55% 51,15% 30,23% 19,93% 36,70% -12,41% -2,78% -3,38% -0,13% 4,69% - - -

Ibovespa Fechamento 18,01% 52,66% 29,90% 19,50% 38,94% -13,31% -2,91% -3,15% 0,02% 4,88% - - -

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. 

Data de Início
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