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Comentário do Gestor 

Em agosto, tanto o ambiente local quanto o internacional se desenvolveram para cenários 

mais desafiadores, principalmente no mercado local. Entretanto, apesar de percalços 

temporários, o otimismo com a recuperação cíclica global e reabertura das economias permanece 

inalterado.   

No cenário local, a crise política e institucional não dá sinais de arrefecimento. As 

manifestações de 7 de setembro trouxeram mais volatilidade do que o normal para a já 

conturbada relação entre os três poderes, o que pode dificultar ainda mais o andamento das 

reformas estruturais que o país tanto precisa, como a Tributária e a Administrativa. Ainda há uma 

dificuldade muito grande para resolver o problema do pagamento dos precatórios no ano que 

vem, bem como para reformular o novo Bolsa Família dentro do Teto dos Gastos. Para agravar a 

situação, a crise hídrica piorou recentemente, elevando as projeções de inflação e reduzindo as de 

crescimento para o curto e médio prazos. Com esse cenário local mais conturbado, risco país do 

Brasil underperformou em 10 pontos base o risco país médio de pares da América Latina. 

No cenário externo, tivemos dados confirmando uma desaceleração principalmente na 

China, mas também marginalmente nos EUA, principalmente devido a: (i) aumento de casos da 

variante delta da Covid, (ii) redução dos estímulos fiscais nas principais economias, (iii) aperto no 

crédito e maior controle regulatório na China. Todavia, o Fed continua comprometido com a 

recuperação econômica dos EUA. O relatório de emprego dos EUA referente ao mês de agosto 

veio com geração de vagas de trabalho bem aquém do esperado, com geração de 235 mil postos 

de trabalho não rurais contra uma geração esperada de 733 mil postos.  Assim, o mercado tende a 

reduzir a probabilidade de anúncio de tapering (redução da injeção de liquidez via compras de 

ativos no secundário) na reunião de setembro e o próximo relatório de emprego ganha peso 

maior como leading indicator de como o Fed irá conduzir o início da redução dos estímulos 

monetários.  

Para o mês de setembro, destacamos os riscos locais como os principais pontos de 

atenção. A situação política, mais especificamente a crise entre poderes, adiciona incertezas 
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maiores após as manifestações de 7 de setembro, onde Bolsonaro teve apoio expressivo e saiu, 

de certa forma, fortalecido em relação a sua situação antes das manifestações. A situação fiscal 

também deve ser monitorada, uma vez que há dificuldade de encontrar uma solução para uma 

série de projetos importantes: PEC dos Precatórios, novo Bolsa Família, Reforma Tributária, 

Reforma Administrativa, entre outros. Além disso, a nomeação de Ciro Nogueira (PP) para Casa 

Civil ainda não tem dado frutos na articulação política do Governo com o Congresso Nacional. Do 

lado positivo, continuamos esperando que a atividade econômica continue se recuperando no 

curto prazo, com o avanço da vacinação em massa levando a uma ampliação da mobilidade social, 

e destacamos também a criação de empregos e arrecadação fiscal melhores do que o esperado. 

No cenário internacional, o ambiente continua benigno para a retomada cíclica global, com 

destaque para as economias emergentes em meio aos estímulos monetários, baixas taxas de 

juros globais e commodities em patamares elevados beneficiando especialmente companhias 

voltadas ao mercado externo e a setores cíclicos.  

 

Desempenho do fundo 

Em agosto, a curva das treasuries abriu em todos os vértices, inclinando até o prazo de 10 

anos e achatando na parte 10-30 anos. Vértice de 2 anos abriu 2 pontos base (pb), de 10 anos abriu 

9 pb e de 30 anos abriu 4 pb. A inclinação entre os vértices de dois e dez anos aumentou de  103 

pb para 110 pb e entre os vértices de 10 e 30 anos diminuiu de 67 para 62 pb. Neste período, bonds 

soberanos variaram entre -11 e +9 pb de spread, com a curva aumentando sua inclinação. 

Apesar do cenário mais desafiador, o fundo teve uma rentabilidade de +0,77% em agosto e 

um retorno acumulado nos últimos doze meses de 9,32%, equivalente a 345% do CDI no período, 

enquanto a volatilidade dos últimos doze meses ficou em 3,63%.  

Salientamos que nossa gestão continua especialmente muito dinâmica, pronta para reagir 

rapidamente caso o cenário corrente se desvie das nossas projeções e expectativas. 
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OCTANTE CRÉDITO PRIVADO FIC FIM IE

Retornos mensais Fundo CDI %CDI % de Meses de Retorno Positivo 85,0%
Desde o início 367,36% 172,26% 213% % de Meses de Retorno Negativo 15,0%
Últimos 12 meses 9,32% 2,70% 345% Volatilidade no Mês (Anualizada) 2,01%

ago-21 0,77% 0,42% 183% Volatilidade 12 Meses (Anualizada) 3,63%
jul-21 0,03% 0,36% 8% Índice Sharpe 12 meses 1,82                     

jun-21 0,91% 0,30% 303% Valor da Cota em 31 de agosto de 2021 4.681,76            
mai-21 1,78% 0,27% 659% PL em  31 de agosto de 2021 39.759.923       
abr-21 1,33% 0,21% 633% PL Médio (12 meses) 44.129.912         

mar-21 -0,23% 0,20% - PL do Master em 30 de julho de 2021 99.182.472        
fev-21 -0,44% 0,13% - Current Yield  da Carteira de Bonds em USD 6,19%
jan-21 -1,37% 0,15% - Duration Média Consolidada 4,2 anos

dez-20 2,34% 0,16% 1463%
nov-20 3,84% 0,15% 2560%
out-20 1,08% 0,16% 675%
set-20 -0,98% 0,16% -

Retornos anuais Fundo CDI %CDI
2021 2,79% 2,06% 135%
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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