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Comentário do Gestor 

O mês de março foi marcado pelo sentimento positivo nos mercados, levando os 

ativos de risco a um forte desempenho no mês, mesmo com a guerra na Ucrânia sem 

definição à vista (não alarmando tanto os mercados como em seu início), e também com 

a forte abertura das treasuries americanas. As taxas destas subiram em função de uma 

inflação mais pressionada nos países desenvolvidos, que vêm sinalizando retirada de 

estímulos com discursos mais hawkish, como do Fed e do BCE, além de dados econômicos 

mais fortes nos Estados Unidos, principalmente em relação ao mercado de trabalho. O 

S&P avançou 3,5% no mês e o VIX (benchmark de volatilidade do S&P) recuou para abaixo 

de 20% no mês, mostrando um apetite maior dos investidores para ativos de risco. As 

commodities continuam em patamar elevado, com barril de petróleo acima dos US$ 100 

ao longo do mês. O CDS de 5 anos do Brasil (proxy para risco país) recuou 

significativamente, de 223 pontos para 209 pontos base (bp), o dólar americano recuou 

de R$ 5,10 para R$ 4,74 e a curva de juros americana abriu forte e com mais intensidade na 

ponta curta, com os títulos de 2 anos, mais sensível à política monetária, abrindo de 1,43% 

para 2,33% e os de 10 anos abrindo de 1,83% para 2,35%. 

A guerra na Ucrânia continua sem um desfecho no curto prazo. As duas partes 

vêm retirando algumas condições para chegarem a um acordo, mas continuam rígidos em 

pontos importantes, afastando um desfecho de curto prazo. Assim, o mercado também 

se acostumou com as sanções impostas à Rússia e o novo patamar do preço de energia, 

que está impactando a inflação a nível global. A aceleração da inflação vem provocando 

um aperto monetário adicional nos países emergentes, que começaram já há um tempo o 

processo, e um aperto mais rápido e/ou mais intenso nos países desenvolvidos, como, por 

exemplo, o Bullard do Fed convencendo seus pares da necessidade de uma abordagem 

mais dura.  

Nos EUA, os dados de atividade continuam fortes, mostrando uma recuperação da 

economia em todos setores, com PMIs rodando forte, e, principalmente, taxa de 
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desemprego atingindo 3,6% e revisões mais altas de criação de vagas para os meses 

anteriores. Com mercado de trabalho pressionado, inflação rodando bem acima da meta 

e preços de energia em alta, o Fed iniciou o aperto monetário aumentando em 25 pb sua 

taxa de juros de referência e ainda colocando na mesa a possibilidade de subir 50 pb nas 

próximas reuniões do FOMC. Além disso, o Fed sinalizou, de maneira bem direta e 

hawkish, que deve iniciar a normalização do balanço de seu balanço rapidamente. Essa 

postura mais dura promoveu uma alta acentuada da ponta curta do juro americano. O 

BCE, que vinha sendo cauteloso e indicando normalização só em 2023, começou também 

a ter um discurso mais duro com a inflação, deixando em aberto a possibilidade de iniciar 

a retirada de estímulos ainda neste ano. Diferentemente destes, a China continua com 

corte de juros e disposição do Governo em apoiar as empresas, principalmente após os 

lockdowns em Shangai, o que vem pressionando a atividade econômica do país.  

Pela América Latina, Colômbia e Chile surpreenderam o mercado, que esperava 

uma aceleração na normalização monetária. Mas seus bancos centrais preferiram manter 

o ritmo de aperto, com BC chileno citando demanda doméstica e disrupções na oferta, e 

subindo os juros em 150 pb para 7%, enquanto mercado esperava 175 ou 200 pb. Já o 

colombiano aumentou em 100 pb, para 5%, com decisão dividida, e com uma mensagem 

mais hawkish, apesar do mercado esperar um aperto maior, de 150 pb. Na Colômbia, 

teremos eleições e as pesquisas mais recentes colocam Gustavo Petro e Fico Gutiérrez no 

segundo turno, onde estariam tecnicamente empatados, com o segundo sendo mais 

market-friendly. No Peru, continua a crise política sem fim e o presidente Castillo 

conseguiu sair ileso do segundo pedido de impeachment, apesar dos protestos contra 

preços de insumos e energia estarem ainda em profusão. Além disso, a estatal de 

petróleo (PetroPeru) adiou divulgação de balanços por problemas com a empresa que a 

auditaria, suscitando dúvidas entre os agentes de mercado, o que penalizou a 

performance de seus bonds. 

No Brasil, assim como em todos emergentes exportadores de commodities, o mês 

foi excelente para ativos de risco, com a realocação de recursos da Ucrânia, Rússia e 
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Leste Europeu para outras regiões. Esse fluxo de capital vem valorizando as ações e os 

títulos locais de dívida, com contínua valorização de suas moedas locais. Do lado da 

atividade, além da arrecadação continuar melhorando nos últimos meses, teremos a 

liberação do FGTS no 2º semestre, adicionando R$ 30 bilhões na economia. Em 

contraponto, o aperto monetário do Banco Central, que se comprometeu na próxima 

reunião a aumentar novamente a SELIC em mais 100 pb. Sobre eleições, as pesquisas 

parecem cristalizar o cenário de Lula contra Bolsonaro no segundo turno, visto que a 

terceira via ainda não conseguiu se unir e/ou melhorar sua pontuação. Lula possui um 

estoque de votos relevante e Bolsonaro vem melhorando suas intenções de voto, com 

Auxílio Brasil fazendo efeito e com a retomada da atividade. Terceira via tentará sua 

última cartada com Moro, Dória, Tebet, Bivar, Leite e companhia se juntando e formando 

somente uma chapa. 

 

Desempenho do fundo 

O fundo teve rentabilidade de 2,93% no mês, ante CDI de 0,92%. Nos últimos 12 meses, o 

fundo valorizou 11,44%, contra um CDI de 6,41%, equivalente a 178% do CDI. A volatilidade para esse 

mesmo período ficou em 3,62%. Diminuímos a duration média do fundo de 4,4 para 3,6 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, o que 

também contribuiu para o resultado do fundo. Além disso, participamos da nova emissão 

soberana do Chile, com vencimento em 2042, que gerou alfa para o fundo. 

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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OCTANTE CRÉDITO PRIVADO FIC FIM IE

Retornos mensais Fundo CDI %CDI % de Meses de Retorno Positivo 83,8%
Desde o início 396,43% 192,57% 206% % de Meses de Retorno Negativo 16,2%
Últimos 12 meses 11,44% 6,41% 178% Volatilidade no Mês (Anualizada) 5,54%

mar-22 2,93% 0,92% 318% Volatilidade 12 Meses (Anualizada) 3,62%
fev-22 -0,58% 0,75% - Índice Sharpe 12 meses 1,39                     
jan-22 2,25% 0,73% 308% Valor da Cota em 31 de março de 2022 4.972,94            
dez-21 2,83% 0,76% 372% PL em  31 de março de 2022 40.487.572       
nov-21 -1,21% 0,59% - PL Médio (12 meses) 39.021.345        
out-21 0,14% 0,48% 29% PL do Master em 31 de março de 2022 95.274.868       
set-21 -0,21% 0,44% - Current Yield  da Carteira de Bonds em USD 6,59%

ago-21 0,77% 0,42% 183% Duration Média Consolidada 3,6 anos
jul-21 0,03% 0,36% 8%

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

Retornos anuais Fundo CDI %CDI
2022 4,63% 2,42% 191%
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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