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Fundos de Previdência FIFEs 

 

Renda Fixa CDI 

 

Icatu Vanguarda Soberano FIFE FIRF Previdenciário (37.248.108/0001-08) 

 
Fundo soberano 100% LFTs (ou LTNs Casadas). 

Taxa de adm: 0,15% a.a.  

Cotização Resgate / Pagamento: d0/d0 

 

Icatu Vanguarda Absoluto FIFE CP Previdenciário (34.081.211/0001-18) 

 
O Fundo tem como objetivo performar acima de 100% do CDI no médio prazo através de um 
book de crédito privado, composto por ativos high grade. A carteira do fundo aloca 
aproximadamente 60%-80% (podendo variar ativamente de acordo com as condições de 
mercado) do PL em ativos de crédito privado. 

Taxa de adm: 0,30% a.a.  

Cotização Resgate / Pagamento: d4/d5 

 

Icatu Vanguarda Plus FIFE FIRF Previdenciário (17.329.683/0001-28) 

O fundo tem como objetivo performar acima de 100% do CDI no médio através de um book de 
crédito privado e um book de risco de mercado.   A volatilidade anualizada média histórica é de 
aproximadamente 0,30% 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 high grade. 

Taxa de adm: 0,30% a.a.  
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Cotização Resgate / Pagamento: d0/d0 

 

Inflação Curta 

 

Icatu Vanguarda Inflação Curta FIFE FIRF Previdenciário (34.626.088/0001-73) 

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: 0,25% a.a. 

Cotização Resgate / Pagamento: d0/d1 

 

Pré-Fixado 

Icatu Vanguarda Pré-Fixado FIFE FIRF Previdenciário (36.518.103/0001-95) 

O Fundo tem como objetivo estar sempre pré-fixado "nominal" com uma duration entre 4 e 6 
anos.  A estratégia é implementada através de posições em DI’s futuros LTN’s e NTNF’s.  

O fundo destina-se àqueles clientes que querem estar pré-fixados em ativos nominais e não 
reais, aproveitando, por exemplo, momentos de inflação implícita alta. 

Taxa de adm: 0,30% a.a. 

Cotização Resgate / Pagamento: d0/d+1 

 

 

 

Multimercado 

Icatu Vanguarda HEDGE FIFE FIM Previdenciário (09.315.634/0001-08) 

O Fundo Multimercado, que através de estratégias em diferentes mercados (local e 
internacional), busca entregar retornos consistentes substanciais acima do CDI. O Fundo utiliza 
consistentemente estratégias envolvendo opções com o intuito de proteger o portfólio de 
variações bruscas do mercado. A volatilidade histórica e esperada do fundo é de 2% a 4%. O 
fundo prioriza ativos líquidos, o que o torna sofisticado e com liquidez para resgates curtos. 

Taxa de adm: 0,75% a.a 
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Cotização Resgate / Pagamento: d0/d+0 

 

Inflação Longa 

Icatu Vanguarda Inflação Longa FIFE FIRF Previdenciário (34.659.785/0001-20)   

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: 0,25% a.a. 

Cotização Resgate / Pagamento: d0/d+1 

 

Renda Variável 

Icatu Seg Income FIA Previdenciário (14.188.156/0001-52)  

 

O objetivo do fundo 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 portfólio 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 

• Forte capacidade de 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 portfólio flutua entre 15 e 20 
empresas. 

Taxa de adm: 0,85% a.a 

Cotização Resgate / Pagamento: d0/d+2 
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Icatu Vanguarda IBX FIFE FIA Previdenciário (34.798.905/0001-70) 

Fundo de bolsa com gestão ativa que busca superar o IBX com baixo tracking error.  O Fundo 
tem como objetivo entregar rentabilidade ligeiramente superior ao IBX, correndo um risco baixo 
de descolamento para que o investidor tenha uma aderência ao índice. Opção adequada para 
investidores que buscam exposição à renda variável com liquidez d0/d2. 

Taxa de adm: 0,40% a.a 

Cotização Resgate / Pagamento: d0/d+2 

 


