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Palavra do Gestor: 

O fundo Icatu Vanguarda Dividendos FIA encerrou o mês de outubro com uma performance de 

5,2%, acumulando 10,4% no ano de 2022. No mês, o IBrX-100 e Ibovespa renderam 5,6% e 5,5% 

e no ano, os índices acumulam altas de 10,3% e 10,7%, respectivamente. 

Em termos de atribuição de resultados, destacamos abaixo como os setores contribuíram para a 

performance do fundo ao longo do mês e no acumulado do ano (YTD): 

 

Com a conclusão do processo eleitoral no final do mês, surgiram algumas dúvidas sobre a 

condução da economia pelo candidato vencedor.  Tendo em vista a falta de informações sobre a 

composição da nova equipe econômica, ainda temos mais perguntas do que respostas. É um fato 

inegável apontar a melhora operacional das estatais nos últimos anos e a continuidade, ou não, 

do estilo de gestão nessas empresas seria o principal ponto de atenção a monitorar no novo 

governo federal.  

Sobre Petrobrás, ativo com uma posição relevante no Fundo, merecem destaque tanto a melhora 

operacional quanto o ganho de eficiência em alocação de capital verificados nos últimos anos. A 

empresa deixou de apresentar uma situação de fragilidade com elevado endividamento, queima 

de caixa e realização de investimentos com baixa geração de valor para os acionistas e passou a 

Setores Contribuição Setores Contribuição

Bancos 1,5% Bancos 5,4%

Elétrico 1,3% Elétrico 5,3%

Petróleo e Distribuição 1,0% Petróleo e Distribuição 3,7%

Consumo 0,6% Financeiro 1,8%

Financeiro 0,6% Consumo 1,6%

Industrias 0,4% Shopping e Properties 0,7%

Saneamento 0,1% Industrias 0,3%

Telecom 0,1% Saneamento 0,2%

Commodities 0,1% Seguros -0,4%

Shopping e Properties 0,0% Telecom -1,3%

Saúde 0,0% Saúde -1,5%

Seguros 0,0% Outros -1,8%

Outros -0,3% Commodities -2,2%

Caixa 0,1% Caixa 0,8%

Custos -0,2% Custos -2,2%

Performance 5,2% Performance 10,4%

Atribuição de Resultado - Out 2022 Atribuição de Resultado - YtD 2022 
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gerar um notável fluxo de caixa livre combinado com baixa alavancagem, otimização das 

operações e distribuição de valor para os acionistas através de dividendos. 

Com o resultado do segundo turno das eleições, passamos a nos perguntar se a Petrobrás voltará 

a considerar investimentos de retornos questionáveis e com menor foco na geração de valor para 

os acionistas ou se continuará com o perfil de alocação de capital verificado nos últimos 4 

anos. Apesar dessa dúvida, tendemos a acreditar que, tendo em vista a atual situação financeira 

da companhia, um cenário possível é que ela se torne algo no meio do caminho e assim 

continuaríamos a enxergar bastante valor na ação. 

Pensando na atual estrutura da Petrobrás e com o nível atual do petróleo em torno de US$ 98/bbl, 

vemos uma empresa que pode gerar 40% de fluxo de caixa livre em relação ao seu valor de 

mercado, portanto uma possibilidade de distribuição de até 40% de Dividend Yield (DY) 

anual. Considerando a participação do governo na empresa através de seus diversos veículos de 

investimento, isso equivale a R$ 60 bilhões por ano em dividendos a serem usados, por exemplo, 

para custear programas sociais como a manutenção/expansão dos programas de auxílio. Dados 

os números expostos, mesmo considerando que a empresa pode tomar decisões questionáveis, 

faz sentido explorarmos alguns cenários.  

No cenário mais pessimista, levamos em consideração decisões de investimento que destroem 

valor e que podem ser questionadas estrategicamente, como o desenvolvimento de novas 

refinarias dentre outras formas criativas de usar a geração de caixa versus a distribuição de 

dividendos. Mesmo considerando a distribuição mínima de 25% dos lucros, ainda temos uma 

empresa pagando cerca de 10% de DY ao ano – o que é um dos melhores Dividend Yields da 

bolsa brasileira.   

Num segundo cenário, onde consideramos um menor uso da geração de caixa para 

investimentos, a empresa poderia aumentar seus investimentos em R$ 80 bilhões por ano e 

distribuir 20% em dividendos por ano, o que nos parece bom e ainda ajudaria a custear em R$ 

30 bilhões os programas sociais do governo por ano.  
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Assumindo os fatos acima, reduzimos previamente a posição em Petrobrás no fundo, 

considerando a maior percepção de risco para esse ativo e o aumento das incertezas. No entanto, 

reconhecemos que o tamanho e a velocidade da queda da ação podem gerar uma assimetria 

para qualquer notícia mais positiva nessa classe de ativos.  Quando se trata de influência da 

política nos investimentos, não existe decisão fácil, mas pensamos que as expectativas do 

mercado já são negativas a esse ponto. Desta forma, seguimos atentos para eventualmente 

ajustar as nossas posições.  

Segue evolução recente da exposição setorial no Icatu Vanguarda Dividendos FIA: 

 

 

Gratos pela confiança.  

Setores agosto, 2022 setembro, 2022 outubro, 2022

Bancos 23,9% 23,0% 21,8%

Commodities 18,9% 22,8% 19,7%

Petróleo e Distribuição 15,8% 16,7% 14,8%

Elétrico 17,9% 13,9% 14,5%

Consumo 10,2% 9,9% 9,7%

Financeiro 3,7% 4,0% 4,4%

Industrias 0,9% 1,7% 1,8%

Telecom 1,6% 1,5% 1,4%

Saneamento 0,0% 0,6% 1,2%

Conc. Rodoviárias 0,0% 0,0% 0,2%

Seguros 0,5% 0,3% 0,0%

Caixa 6,6% 5,5% 10,4%

Caixa Adj. (Fut. & Opc.) 3,8% 5,2% 9,1%
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% do Fundo # de Empresas

Até 50% 6

Até 75% 15

100% 33

Concentração em R$

Patrimônio Estratégia: R$ 1,45 Bi

Liquidez - Volume Médio Diário * % Ações

Menor que $10.000m 1,07%

$10.000m - $20.000m 0,00%

$20.000m -$30.000m 3,29%

$30.000m -$50.000m 3,19%

$50.000m -$100.000m 4,42%

Acima de R$ 100.000m + Caixa 88,03%

Total 100,00%

*Volume médio nos últimos 3 meses.

Liquidez (R$ mil)

Retorno Volatilidade Retorno Volatilidade Retorno Volatilidade Retorno Volatilidade Retorno Volatilidade Retorno Volatilidade
Dividendos 10,4% 18,7% 7,3% 18,6% 9,1% 18,6% -12,3% 27,1% 46,4% 23,3% 388,2% 22,7%

IBX 10,3% 20,5% 9,7% 20,5% 20,8% 20,5% 8,8% 30,2% 61,3% 26,6% 286,4% 26,9%

IBOV 10,7% 20,3% 9,9% 20,3% 20,9% 20,6% 7,3% 30,4% 57,2% 26,8% 193,8% 27,7%

1 - Início do fundo: 24/10/2006
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Rentabilidade acumulada desde o início do Fundo

Icatu Vanguarda Dividendos IBX IBOV CDI IPCA+5%

388,2%

437,7%

324,1%

286,4%

193,8%


