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Fundos de Previdência  FIEs 

 

Renda Fixa CDI 

 

Icatu Vanguarda Absoluto FIRF CP Previdenciário ( 21.494.444/0001-09) 
 

O Fundo tem como objetivo performar acima do CDI no médio / longo prazo através de um 
book de crédito privado. A carteira do Fundo é gerida de forma ativa, variando seu percentual 
de crédito e a composição de sua carteira de acordo com as condições de mercado e da 
percepção da Icatu Vanguarda. O percentual de crédito flutua entre entre 60% e 90% e é 
composta basicamente por CDB’s, LFs,  Debêntures e FIDC's.  

Taxa de adm: 0,45% a.a.  

Taxa de adm. máxima: 0,80% a.a.  

Cotização Resgate / Pagamento: d4/d5 

 

Icatu Vanguarda Plus FIC FIRF Previdenciário (04.223.291/0001-38) 
 

O fundo tem como objetivo performar acima do CDI no médio / longo prazo através de um book 
de crédito privado e um book de risco de mercado.   A volatilidade anualizada média histórica 
é de aproximadamente 0,40% a.a. O fundo fica investido entre 30% e 40% do PL em crédito 
privado, podendo chegar a no máximo 50% do PL. No risco de mercado, a gestão prioriza a 
alocação quando há alta convicção das posições investidas / cenário, o que minimiza a 
volatilidade e otimiza as chances de geração de alfa. Em risco de crédito, o racional é o mesmo 
para o mandato global da gestora, investindo apenas em ativos de 1ª linha / high grade. 

Taxa de adm: 0,45% a.a.  

Taxa de adm máxima: 0,80% a.a.  

Cotização Resgate / Pagamento: d1/d2 

 

Inflação Curta 



2 
 

 

Icatu Vanguarda Inflação Curta FIC FIRF Previdenciário (12.823.627/0001-21) 
 

Fundo indexado ao IMA-B 5 que investe em NTNB’s com vencimentos de até 5 anos. O fundo 
não investe em crédito privado. 

Taxa de adm: 0,75% a.a. 

Taxa de adm. máxima: 1,0% a.a.  

Cotização Resgate / Pagamento: d0/d1 

 

Inflação Longa 

 

Icatu Vanguarda Inflação Longa FIC FIRF Previdenciário (04.228.716/0001-00) 
 

Fundo indexado ao IMA-B 5 + que investe em NTNB’s com vencimentos acima de 5 anos. O 
fundo não investe em crédito privado. 

Taxa de adm: 1,25% a.a. 

Taxa de adm máxima: 1,50% a.a.  

Cotização Resgate / Pagamento: d0/d1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Multimercado / Data Alvo / Risk Adjusted 
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Icatu Vanguarda FoF FIM CP Previdenciário (33.520.911/0001-07) 
 

Trata-se de um fundo multi classe e multi gestor com gestão ativa. A gestão ativa é responsável 
por escolher as melhores oportunidades entre as grandes classes de ativos existentes, decidir 
os pesos/tamanhos em cada classe (periodicidade trimestral e anual) e decidir os melhores 
gestores em cada um destes segmentos. Os pesos entre as diferentes classes de ativos assim 
como os gestores escolhidos variam com o tempo de acordo com parâmetros qualitativos, 
quantitativos e analises macro econômicas fundamentalistas. 

Taxa de adm: 0,80% a.a  

Taxa de adm. máxima: 2,00% a.a.  

Taxa de Performance: 20% sobre 100% CDI 

Cotização Resgate / Pagamento: d30/d31 

 
Icatu Vanguarda Hedge FIM Previdenciário (28.557.920/0001-24) 
 

O Fundo Multimercado, que através de estratégias em diferentes mercados (local e 
internacional), busca entregar retornos consistentes acima do CDI no médio / longo prazo. O 
Fundo utiliza consistentemente estratégias envolvendo opções com o intuito de proteger o 
portfólio de variações bruscas do mercado. A volatilidade do fundo na janela de 24 meses 
flutuou entre 2% e 4% . O fundo prioriza ativos líquidos, o que o torna um produto sofisticado 
com liquidez para resgate mais curto. 

Taxa de adm: 0,75% a.a  

Taxa de adm. máxima: 1,80% a.a.  

Cotização Resgate / Pagamento: d0/d1 

 

 

Icatu Vanguarda Multiestratégia Moderado FIC FIM Previdenciário 
(04.223.314/0001-04) - (Antigo ICATU SEG CLASSIC DIVIDENDOS 20 FIC FIM)  

 

O Fundo Multimercado tem objetivo de gerar retorno real atrativo no longo prazo. O fundo 
terá alocação ativa em bolsa, variando de 16% a 20% do PL. Anteriormente, o fundo ficava 
estático em 20%. Agora temos a liberdade de transitar neste range de acordo com nossa 
convicção. Toda parcela de bolsa continuará alocada na estratégia dividendos.  
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A Parcela de Renda Fixa / Multimercado: anteriormente, o fundo possuía uma alocação estática 
de 80% em inflação curta (IMA-B5). De agora em diante, a gestão será ativa nesta parcela, 
transitando entre inflação curta, inflação longa, crédito CDI e multimercados macro. 

Taxa de adm: 0,84% a.a 

Taxa de adm máxima: 1,50% a.a.  

Cotização Resgate / Pagamento: d1/d2 

 

Icatu Vanguarda Multiestratégia Arrojado FIC FIM Previdenciário 
(03.537.456/0001-83) - (Antigo ICATU SEG CLASSIC DIVIDENDOS 49 FIC FIM)  

 

O Fundo Multimercado tem objetivo de gerar retorno real atrativo no longo prazo. O fundo 
terá alocação ativa em bolsa, variando de 40% a 49% do PL. Anteriormente, o fundo ficava 
estático em 49%. Agora temos a liberdade de transitar neste range de acordo com nossa 
convicção. Toda parcela de bolsa continuará alocada na estratégia dividendos.  

A Parcela de Renda Fixa / Multimercado: anteriormente, o fundo possuía uma alocação estática 
de 80% em inflação curta (IMA-B 5). De agora em diante, a gestão será ativa nesta parcela, 
transitando entre inflação curta, inflação longa, crédito CDI e multimercados macro. 

Taxa de adm: 0,93% a.a 

Taxa de adm. máxima: 1,50% a.a.  

Cotização Resgate / Pagamento: d1/d2 

 

 

Icatu Vanguarda Minha Aposentadoria 2030 FIC FIM Previdenciário 
(07.190.746/0001-54) 
 

O Fundo Multimercado tem como característica principal uma data alvo para utilização dos 
recursos investidos. A gestão do portfólio busca reduzir os riscos de formação de reserva 
através de rebalanceamentos suaves ao longo do tempo, diante desse objetivo, o portfólio se 
torna mais conservador à medida que a data alvo se aproxima. É um produto indicado para 
aqueles que não tem tempo, interesse e/ou conhecimento para gerir os próprios recursos. 

Taxa de adm: 0,80% a.a. 

(a grande novidade que fez o produto melhor muito a sua atratividade é que a taxa de adm do 
FIC reduz em 0,02% a cada ano, de maneira que, chegada a data alvo, o fundo terá taxa de 0,60% 
a.a. no FIC) 
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Taxa de adm. máxima: 1,75% a.a.  

Cotização Resgate / Pagamento: d1/d2 

 

(a taxa efetiva é uma média ponderada de taxa dos fundos investidos, logo à medida que a data 
alvo se aproxima e a estratégia passa a ser mais conservadora, a taxa efetiva passa a ser mais 
baixa) 

 

Icatu Vanguarda Minha Aposentadoria 2040 FIC FIM Previdenciário 
(07.190.735/0001-74) 
 

O Fundo Multimercado tem como característica principal uma data alvo para utilização dos 
recursos investidos. A gestão do portfólio busca reduzir os riscos de formação de reserva 
através de rebalanceamentos suaves ao longo do tempo, diante desse objetivo, o portfólio se 
torna mais conservador à medida que a data alvo se aproxima. É um produto indicado para 
aqueles que não tem tempo, interesse e/ou conhecimento para gerir os próprios recursos. 

Taxa de adm: 1,0% a.a. 

(a grande novidade que fez o produto melhor muito a sua atratividade é que a taxa de adm do 
FIC reduz em 0,02% a cada ano, de maneira que, chegada a data alvo, o fundo terá taxa de 0,60% 
a.a. no FIC) 

Taxa de adm. máxima: 1,75% a.a.  

Cotização Resgate / Pagamento: d1/d2 

 

 (a taxa efetiva é uma média ponderada de taxa dos fundos investidos, logo à medida que a data 
alvo se aproxima e a estratégia passa a ser mais conservadora, a taxa efetiva passa a ser mais 
baixa) 

 

Icatu Vanguarda Minha Aposentadoria 2050 FIC FIM Previdenciário 
(35.636.610/0001-60) 
 

O Fundo Multimercado tem como característica principal uma data alvo para utilização dos 
recursos investidos. A gestão do portfólio busca reduzir os riscos de formação de reserva 
através de rebalanceamentos suaves ao longo do tempo, diante desse objetivo, o portfólio se 
torna mais conservador à medida que a data alvo se aproxima. É um produto indicado para 
aqueles que não tem tempo, interesse e/ou conhecimento para gerir os próprios recursos. 

Taxa de adm: 1,2% a.a. 
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(a grande novidade que fez o produto melhor muito a sua atratividade é que a taxa de adm do 
FIC reduz em 0,02% a cada ano, de maneira que, chegada a data alvo, o fundo terá taxa de 0,60% 
a.a. no FIC) 

Taxa de adm. máxima: 1,75% a.a.  

Cotização Resgate / Pagamento: d1/d2 

 

 (a taxa efetiva é uma média ponderada de taxa dos fundos investidos, logo à medida que a data 
alvo se aproxima e a estratégia passa a ser mais conservadora, a taxa efetiva passa a ser mais 
baixa) 

 

 
 
 
 
 
Icatu Vanguarda FOF FIM CP Prev (Investidor Qualificado)  
(33.520.911/0001-07) 
 

Trata-se de um fundo multi classe e multi gestor com gestão ativa. A gestão ativa é responsável 
por escolher as melhores oportunidades entre as grandes classes de ativos existentes, decidir 
os pesos/tamanhos em cada classe (periodicidade trimestral e anual) e decidir os melhores 
gestores em cada um destes segmentos. Os pesos entre as diferentes classes de ativos assim 
como os gestores escolhidos variam com o tempo de acordo com parâmetros qualitativos, 
quantitativos e análises macro econômicas fundamentalistas. 

Taxa de Adm: 0,80% 

Taxa de Adm Maxima: 2,00% 

Taxa de Performance: 20% do que exceder 100% CDI  

Cotização Resgate / Pagamento: d30/d32 

 

 

 

 

Renda Variável 
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Icatu Vanguarda Dividendos FIA Previdenciário (36.617.562/0001-26) 

O objetivo do FIA Dividendos é entregar retornos reais e consistentes no longo prazo, com foco 
na preservação de capital em cenários mais turbulentos. Buscamos superar todos os índices de 
renda variável do mercado sem nos atrelar a nenhum deles. 

Nosso processo de construção de portfolio é calcado em alguns pilares que fazem com que 
busquemos empresas e setores com: 

• Posicionamento Estratégico 
• Corpo Gerencial / Management experiente e de alta qualidade  
• Alta governança corporativa  
• Alta geração de caixa  
• Valuation Atrativo 
Além disso, temos uma preocupação elevada com diversificação setorial. Como regra, não 
investimos mais de 30% em nenhum setor, e geralmente nosso portfolio flutua entre 15 e 20 
empresas. 

Taxa de Adm: 1,15% a.a 

Taxa de Adm Maxima: 2,00% 

Taxa de Performance: 20% do que exceder IMA-B5 em janelas de 5 anos  

Cotização Resgate / Pagamento: d+30/d+32 


