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Comentário do Gestor 

 

Abril foi um mês negativo para os ativos de risco em geral, principalmente devido à 

persistência inflacionária das commodities, que levou à abertura das curvas de juros e expectativa 

de maior aperto monetário por parte dos principais bancos centrais; lockdown rigoroso na China e 

tensões geopolíticas. As taxas de juros americanas abriram, com a Treasury de 10 anos chegando 

ao patamar de 3%. A precificação de um aperto monetário mais intenso provocou uma queda 

acentuada nas ações (principalmente as techs, mais correlacionadas com a perpetuidade, além de 

resultados do primeiro trimestre piores do que o esperado), nos títulos de renda fixa (bonds 

internacionais e locais) e nas moedas de países emergentes. O S&P recuou 9% no mês e o VIX 

(benchmark de volatilidade do S&P) saiu de 20% para 33% no mês, um genuíno movimento de 

aversão a risco. Já as commodities, com o imbróglio da guerra na Ucrânia, continuam com preços 

em patamares elevados. O CDS de 5 anos do Brasil (proxy para risco país) subiu de 209 para 230 

pb (pontos base), elevando os prêmios de risco dos ativos brasileiros, e o dólar americano contra 

o real avançou 5%, saindo de R$ 4,74 para R$ 4,97. 

Nos EUA, o PIB do primeiro trimestre veio abaixo do esperado, registrando queda de 1,4% 

no trimestre anualizado. Entretanto, o número, apesar de negativo, deriva de uma surpresa nas 

importações, que vieram acima do esperado, refletindo a forte demanda de consumo americana. 

Adicionalmente, o mercado de trabalho continua extremamente apertado e a inflação está 

rodando em níveis muito elevados, com o índice cheio rodando a 8,5% a.a. e o núcleo a 6,5% a.a., 

bem acima da meta do Fed. Com as projeções de inflação também em alta, o Fed endureceu seu 

discurso com relação à política monetária, com membros ajustando expectativa de taxa de juro 

terminal para níveis acima de 3%, além de colocarem em cima da mesa a opção de 75 pb de 

aumento na taxa básica, caso necessário. 

Na Europa, o Banco Central Europeu (BCE) vem na mesma linha, com endurecimento de 

discurso e sinalização de antecipação de aperto monetário para julho deste ano, contra 2023 

anteriormente previsto. Com a inflação aos produtores na Alemanha rodando a 36% a.a., e a 
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perspectiva da União Europeia deixar de comprar energia russa até fim deste ano, é muito 

provável a inflação continuar a pesar na região, podendo gerar um cenário de estagflação no 

médio prazo.   

Na China, os lockdowns decretados pelo governo em diversas regiões do país, 

principalmente Xangai (25 milhões de habitantes), com sua política de “Covid zero”, vêm 

prejudicando o consumo e a produção local, gerando temores de uma disrupção na cadeia de 

suprimentos global, como comentado no resultado do primeiro trimestre de 2022 da Apple, e 

colaborando para pressionar ainda mais a inflação global. Do lado da atividade, tanto o executivo 

federal chinês, como o banco central chinês, vêm dando declarações de que não deixarão 

atividade se retrair, adotando uma postura proativa para manter o crescimento do PIB acima de 

5% ao ano. 

Sobre a guerra na Ucrânia, a probabilidade de um acordo parece cada vez mais distante, 

com as duas partes cada vez menos propensas a uma negociação com cessões. As tropas russas 

continuam a atacar o sul da Ucrânia, indo em direção à Moldávia, além da resistência da 

população ucraniana e ajuda direta da OTAN à Ucrânia não colaborando para um possível 

arrefecimento do conflito. A continuação da guerra prejudica a dinâmica de preços de algumas 

commodities, que continuam pressionando a inflação global, prejudica o fornecimento de alguns 

produtos globalmente, obstruindo algumas cadeias globais de produção e reduz as expectativas 

de crescimento econômico no curto prazo.  

Na América Latina, a inflação das principais economias está rodando em torno de 10% ao 

ano, e avançando frente as leituras dos meses anteriores. Como os Banco Centrais locais estavam 

já adiantados no processo de normalização monetária, estão em uma sinuca tendo que elevar a 

taxa terminal. O do Chile elevou a taxa em 125 pb, ante consenso de 100 pb, diminuindo o ritmo da 

aumento anterior, de 150 pb. Além disso, a aprovação de Gabriel Boric, recém-eleito, está nas 

mínimas, o que pode levar à uma nova Constituição mais moderada. Na Colômbia, o Banco Central 

elevou a taxa em 100 pb, em decisão dividida (4 a 3), com alguns membros advogando por 150 pb, 

mantendo o ritmo de aperto, apesar da deterioração nas expectativas de inflação. Do lado 
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político, Gustavo Petro continua na dianteira, com Fico Gutiérrez na segunda colocação, podendo 

amealhar voto dos outros candidatos, que, somados, atingem mesmo patamar do líder nas 

pesquisas. Uma vitória de Petro em eleição mais apertada ou uma derrota dos líderes nas 

pesquisas seria positivo, fiscalmente, para o país. 

No Brasil, o Ibovespa caiu 10% no mês e o real se desvalorizou 5%, seguindo o movimento 

global de risk-off. Em contraponto ao desempenho nos mercados, os dados de arrecadação 

continuam surpreendendo positivamente, levando o superávit em 12 meses para além dos R$ 100 

bilhões. Essa surpresa positiva recorrente na arrecadação, impulsionada por uma inflação elevada 

e valorização das commodities, tem, todavia, contraposta com o aperto monetário do Banco 

Central. A autoridade monetária elevou as taxas de juros para 12,75%, pelas surpresas inflacionárias 

recentes, contratando uma alta menor que a anterior para a próxima reunião. Assim, o mercado 

estima que o ciclo de aperto termine com a SELIC em torno de 13,50%, que seria um nível de 

equilíbrio para controlar a inflação sem ignorar as consequências de um forte aperto monetário na 

atividade. Sobre eleições, no dia 18 de maio seria o prazo final para unificação da terceira via, 

porém União Brasil e MDB sinalizam que privilegiarão suas bancadas em detrimento de uma chapa 

única, visto que as chances de sucesso de uma candidatura para o Executivo Federal são 

pequenas. 

 

Desempenho do fundo 

O fundo teve rentabilidade de 0,25% no mês, ante CDI de 0,83%. Nos últimos 12 meses, a 

cota do fundo valorizou 10,32%, contra um CDI de 7,08%, o que equivale a 146% do CDI. A 

volatilidade para esse mesmo período ficou em 2,85%. Diminuímos a duration média do fundo de 

3,6 para 2,1 anos e continuamos com uma gestão especialmente ativa. Continuamos com o nível 

de hedge contra alta das taxas de juro americano em patamar significativamente acima de nossa 

média histórica, o que contribuiu para o resultado do fundo neste ano. Acreditamos que a 

redução de risco se faz necessária, pela liquidez mais escassa nesse momento de stress e venda 

generalizada dos ativos de risco. Aumentamos ainda mais a posição de caixa no começo deste 
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mês de maio, atingindo mais de 50% do PL em liquidez. Aguardamos e monitoramos com atenção 

o mercado para tomar uma posição geradora de alfa no médio e longo prazos.  

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 - Abril 2022
OCTANTE CRÉDITO PRIVADO FIC FIM IE

Retornos mensais Fundo CDI %CDI % de Meses de Retorno Positivo 83,9%
Desde o início 398,02% 195,01% 189% % de Meses de Retorno Negativo 16,1%
Últimos 12 meses 10,32% 7,08% 151% Volatilidade no Mês (Anualizada) 2,85%

abr-22 0,25% 0,83% 31% Volatilidade 12 Meses (Anualizada) 3,63%
mar-22 3,00% 0,92% 325% Índice Sharpe 12 meses 0,89                   
fev-22 -0,59% 0,75% - Valor da Cota em 29 de abril de 2022 4.988,81            
jan-22 2,25% 0,73% 305% PL em 29 de abril de 2022 56.251.666        
dez-21 2,83% 0,76% 378% PL Médio (12 meses) 39.353.727        
nov-21 -1,21% 0,59% - PL do Master em 29 de abril de 2022 94.761.088       
out-21 0,14% 0,48% 38% Current Yield  da Carteira de Bonds em USD 7,07%
set-21 -0,21% 0,44% - Duration Média Consolidada 2,1 anos

ago-21 0,77% 0,42% 188%
jul-21 0,03% 0,36% 22%

jun-21 0,91% 0,30% 317%
mai-21 1,78% 0,27% 644%

Retornos anuais Fundo CDI %CDI
2022 4,97% 3,28% 151%
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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