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Comentário do Gestor 

O mês de fevereiro foi marcado pela invasão da Rússia na Ucrânia, no dia 24 de 

fevereiro, e consequente desempenho negativo dos ativos de risco, incluindo os bonds de 

emissores da América Latina. O S&P recuou 3% no mês e o VIX (benchmark de volatilidade 

do S&P) superou o patamar de 30% no mês, continuando seu movimento de alta visto 

recentemente. O ambiente de maior risco geopolítico na região elevou o preço das 

commodities, principalmente das relacionadas a energia e grãos, com destaque para o 

barril de petróleo acima de US$ 110 e o trigo avançando 20% no mês. O ambiente, que 

adiciona riscos inflacionários ao redor do mundo, deve fazer com que os bancos centrais 

adotem postura mais duras com relação a aperto monetário. No mês, a curva de juros 

americana abriu, com o vértice de 10 anos indo de 1,78% para 1,83%, e o de 2 anos indo de 

1,18% para 1,43%, com abertura mais acentuada. O risco-país do Brasil ficou estável no mês, 

não sendo o motivo para a pressão vendedora nos ativos de risco brasileiros.  

A invasão russa foi o principal acontecimento do mês, provocando movimento de 

forte aversão a risco, queda acentuada do rublo e da bolsa russa, elevação dos preços das 

commodities, e valorização do Bitcoin (ativo menos suscetível a sofrer sanções e utilizado 

como meio de pagamento). Como contraponto, a alta das commodities fez com que as 

moedas emergentes de países exportadores tivessem fluxo positivo no mês, se 

valorizando. Em consequência à invasão, a China, principal aliada de Moscou atualmente, 

tem se posicionado de maneira neutra, até mesmo pelos impactos em sua cadeia de 

suprimentos com uma guerra prolongada, porém, discorda das sanções aplicadas pelo 

Ocidente aos russos, acreditando que esse posicionamento não distensiona a situação. Já 

o Ocidente vem respondendo com sanções, como o descredenciamento de instituições 

russas do sistema Swift, e confisco de bens de oligarcas russos, assim como companhias 

privadas dos mais variados setores aplicando sanções à Rússia. Mais recentemente, os 

EUA anunciaram a proibição das importações de carvão, gás natural e petróleo da Rússia, 

governo britânico confirmou que irá reduzir gradualmente as compras do petróleo russo 

até o fim de 2022 e a União Europeia pretende parar de comprar óleo russo “bem antes 
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de 2030”. As grandes questões do momento são: Putin irá recuar, pela pressão global, 

local e de seus oligarcas? Putin avançará, como fez durante os últimos anos, sempre 

dobrando a aposta? As sanções acuarão o líder russo ou o incentivarão a avançar ainda 

mais? 

Sobre política monetária, continua o discurso mais contracionista dos Bancos 

Centrais, exceto do banco central chinês, que está em uma política monetária 

expansionista para tentar sustentar crescimento chinês acima de 5%. O Fed ficou mais 

conservador em relação ao aumento de juros, devido à imprevisibilidade da questão no 

leste europeu, mesmo com núcleo da inflação rodando acima de 5% e mercado de 

trabalho extremamente apertado. Alguns membros mais hawkish e agentes do mercado 

que advogavam por alta de juro de 50 pontos base na próxima reunião, e 7 altas de juros 

durante o ano, retiraram essa aposta da mesa. Membros do Banco Central Europeu 

deram discursos claros de que o próximo movimento é contracionista, mas que o fará de 

forma “gradual”, e não querendo executar de forma “prematura”. 

No Brasil, a arrecadação continua surpreendendo a cada dado divulgado, e 

permite um espaço maior para gastos do Governo, seja com ações sociais populistas, seja 

com alguma medida para conter alta dos combustíveis. O PIB do 4º trimestre veio melhor 

do que o esperado, levando o PIB de 2021 a registrar alta de 4,6% e deixar um carrego 

estatístico para 2022 de 0,3%. A guerra na Ucrânia, com a Rússia tendo pouca ligação 

comercial com o Brasil, a não ser na questão dos fertilizantes (o que eventualmente pode 

elevar a inflação de alimentos), tem capacidade de melhorar nossa balança comercial. Do 

lado fiscal, alíquota do IPI foi reduzida em até 25%, com renúncia fiscal de R$ 20 bilhões, 

como forma de diminuir impostos aos produtores, que estão com margens comprimidas, 

pois não conseguem repassar toda a inflação de sua matéria prima aos consumidores. 

Além disso, com o fiscal melhor, com as propostas de PEC de combustíveis menos pró-

mercado retiradas da mesa de negociação, e com a recente alta dos preços internacionais 

das commodities energéticas, voltou a ser discutido uma proposta mais populista-eleitoral 
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para atenuar o impacto da alta dos preços internacionais dos combustíveis para a 

população.  

 

Desempenho do fundo 

O fundo teve rentabilidade de -0,58% no mês, ante CDI de 0,73%. Nos últimos 12 meses, o 

fundo valorizou 8,02%, contra um CDI de 5,65%, equivalente a 142% do CDI. A volatilidade para esse 

mesmo período ficou em 3,54%. Aumentamos levemente a duration média do fundo de 4,3 para 

4,4 anos e continuamos com uma gestão especialmente ativa. O nível de hedge contra alta das 

taxas de juro americano encontra-se em patamar significativamente acima de nossa média 

histórica. 

Salientamos que o fundo está bem posicionado para enfrentar os desafios de curto e 

médio prazos e que nossa gestão está e continua especialmente ativa, pronta para agir caso o 

cenário corrente se desvie de nossas expectativas de mercado. 
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Lâmina Mensal - Fevereiro 2022
OCTANTE CRÉDITO PRIVADO FIC FIM IE

Retornos mensais Fundo CDI %CDI % de Meses de Retorno Positivo 83,7%
Desde o início 382,31% 189,89% 201% % de Meses de Retorno Negativo 16,3%
Últimos 12 meses 8,02% 5,65% 142% Volatilidade no Mês (Anualizada) 3,08%

fev-22 -0,58% 0,75% - Volatilidade 12 Meses (Anualizada) 3,54%
jan-22 2,25% 0,73% 308% Índice Sharpe 12 meses 0,67                    
dez-21 2,83% 0,76% 372% Valor da Cota em 25 de fevereiro de 2022 4.850,94           
nov-21 -1,21% 0,59% - PL em 25 de fevereiro de 2022 39.534.334       
out-21 0,14% 0,48% 29% PL Médio (12 meses) 38.691.019        
set-21 -0,21% 0,44% - PL do Master em 25 de fevereiro de 2022 92.929.017        

ago-21 0,77% 0,42% 183% Current Yield  da Carteira de Bonds em USD 6,87%
jul-21 0,03% 0,36% 8% Duration Média Consolidada 4,4 anos

jun-21 0,91% 0,30% 303%
mai-21 1,78% 0,27% 659%
abr-21 1,33% 0,21% 633%

mar-21 -0,23% 0,20% -

Retornos anuais Fundo CDI %CDI
2022 1,66% 1,49% 111%
2021 4,34% 4,40% 99%
2020 9,20% 2,77% 332%
2019 19,12% 5,97% 320%
2018 10,12% 6,42% 158%
2017 15,70% 9,95% 158%
2016 37,90% 14,00% 271%
2015 4,25% 13,23% 32%
2014 13,98% 10,81% 129%
2013 2,79% 8,05% 35%
2012 17,40% 8,41% 207%
2011 17,15% 11,59% 148%
2010 14,38% 9,74% 148%

2009* 3,73% 4,64% 80%
*desde 17/06/2009

Investimento Mínimo R$ 5.000,00
Movimentação Mínima R$ 1.000,00
Taxa de Administração* 1,50% ao ano
Taxa de Performance 20% do que exceder 100% do CDI
Classificação Anbima Multimercados Investimento no Exterior
Horário limite para aplicação 14:00 horas
Cota do Resgate D+15 dias corridos
Pagamento do Resgate D+2 da cotização
Banco Itaú Unibanco (341)
Agência 8541
Conta 37445-3
CNPJ 09.577.092/0001-41
Favorecido Octante Crédito Privado FIC FIM IE
Gestor Octante Gestão de Recursos Ltda
Administrador INTRAG
Custodiante Banco Itaú S.A.
Auditor PWC
ISIN BROCTACTF005

As informações contidas nesse material são de caráter exclusivamente informativo. 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 crédito – FGC. Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do regulamento do fundo de investimento ao aplicar seus recursos. A rentabilidade obtida no passado
não representa garantia de rentabilidade futura e a rentabilidade divulgada não é líquida de impostos. Não há garantia de que este fundo terá o tratamento tributário para fundos de longo prazo. Os fundos de
crédito privado estão sujeitos a risco de perda substancial de seu patrimônio líquido em caso de eventos que acarretem o não pagamento dos ativos integrantes de sua carteira, inclusive por força de
intervenção, liquidação, regime de administração temporária, falência, recuperação judicial dos emissores responsáveis pelos ativos do Fundo.

COMPOSIÇÃO SETORIAL

RENTABILIDADE HISTÓRICA

INFORMAÇÕES GERAIS

OBJETIVO DO FUNDO PÚBLICO ALVO

ESTATÍSTICAS DO FUNDOHISTÓRICO DE RENTABILIDADE

O fundo Octante Crédito Privado FIC FIM IE prevê a aplicação de no mínimo 95% do
seu patrimônio líquido nas cotas do Fundo Master (Octante Crédito Privado Master
FIM IE), que tem como objetivo buscar rendimentos superiores a 100% da variação
do CDI no longo prazo, através do investimento em bonds corporativos e
soberanos da América Latina, concentrado em Brasil, com proteção cambial.

O fundo se destina a receber, exclusivamente, aplicações de
investidores qualificados.

COMPOSIÇÃO POR PAÍS

*Taxa de administração total de 1,50% a.a., sendo 1,00% a.a incidente sobre os investimentos no Octante Crédito Privado FIC FIM IE, 
acrescido de 0,50% incidente sobre os investimentos do Octante Crédito Privado FIC FIM IE no Octante Crédito Privado Master FIM IE

Composição por país da carteira de bonds
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