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Comentário do Gestor 

O mês de dezembro foi um mês positivo para ativos de risco, com S&P 500 

registrando alta de 4%, risco país do Brasil registrando uma queda de 52 pontos base, curva de 

juros local fechando 70 pontos base na parte longa e os bonds corporativos e soberanos da 

América Latina com bom desempenho, fechando spreads. Além disso, confirmou a impressão 

inicial de que a ômicron é uma variante de alta transmissibilidade, mas que leva no geral a 

sintomas mais brandos e letalidade significativamente menor que as outras variantes. Alguns 

países onde a variante se encontra mais difundida restringiram a mobilidade social, o que 

pode afetar a atividade econômica no curto prazo. Além disso, neste mês ficou mais claro que 

os Bancos Centrais emergentes estão atrasados e que os desenvolvidos terão que restringir a 

política monetária de fato, a fim de conter a inflação, que vem acima da meta.  

No Brasil, questões políticas como imbróglio na aprovação da PEC dos Precatórios, 

aumento dos salários dos servidores das forças de segurança (que incentivará outras 

categorias a pedirem aumento também), além de desonerações, e emendas parlamentares, 

prejudicaram o desempenho dos ativos locais, apesar dos dados de arrecadação fiscal terem 

superado as estimativas de mercado. Dólar americano contra o Real terminou o ano estável, 

enquanto Ibovespa teve um tímido avanço, destoando das bolsas americanas que 

terminaram o ano nas máximas históricas. A curva de juro local apresentou um movimento 

forte de desinclinação ou achatamento, com parte curta estável e parte longa fechando, após 

Banco Central mostrar um tom mais duro contra inflação, na última reunião do Copom. 

Pela América Latina, tivemos alguns acontecimentos importantes no mês. Na 

Colômbia, que terá eleições neste ano, o candidato Gustavo Petro, ex-guerrilheiro e de 

esquerda, continua liderando com folgas as pesquisas, causando certa apreensão no 

mercado, que está acostumado a governos mais responsáveis do lado fiscal. No Chile, Boric, 

de esquerda, derrotou Kast, de direita, e proporá uma nova Constituição. Mercado está 

apreensivo, pois acredita que, pelas promessas de campanha, Boric pode destruir o 

arcabouço fiscal que o Chile possui. Para finalizar, no México, Victória Rodriguez foi indicada 

pelo AMLO para ser presidente do Banxico. Ela é ex-funcionária de várias áreas do Executivo 
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federal e causou certa apreensão sobre sua independência. Em relação à política monetária, o 

Banxico acabou contrariando expectativas, e aumentou os juros em 50 pontos base (pb), 

acima dos 25 pb que o mercado esperava. 

Globalmente, a inflação continua a atingir as economias, fazendo com que os Bancos 

Centrais estejam mais rigorosos na condução de política monetária. O Bank of England 

aumentou os juros em 0,15%, contrariando a expectativa do mercado de manutenção das 

taxas de juros em 0,10%, mesmo com dados de atividade mais fracos. O BCE anunciou o fim do 

Programa de Compras de Emergência para a Pandemia para março de 2022, mas sua 

presidente, Lagarde, afirmou que “é muito improvável” que autoridade aumente juros em 

2022. Já o Fed dobrou o ritmo de tapering e indicou seu fim em março de 2022. Além disso, a 

mediana da expectativa dos membros do comitê sinaliza três altas de juros tanto em 2022 

quanto em 2023, o que provocou abertura das taxas das treasuries americanas. Além disso, 

do lado fiscal o senador democrata Manchin declarou que não votará a favor do pacote do 

Governo Federal, causando certo receio nos mercados. Em conversas, ele já deixou claro que 

aceita um acordo de menor valor. Do lado oposto, a China também indicou que estimulará a 

economia, para atenuar o soft landing de sua economia. Três fatores contribuíram para o 

afrouxamento monetário: setor imobiliário enfrentando sérios problemas, setor de 

tecnologia sofrendo sanções do Governo e as pequenas e médias empresas precisando de 

financiamento mais barato. 

Desempenho do fundo 

O mês de dezembro foi positivo para os bonds, principalmente na ponta mais longa da curva, 

que não foi tão afetada pelo discurso mais hawkish do Fed. O fundo teve rentabilidade de 2,83 % no 

mês, ante CDI de 0,76%, atingindo 372% do CDI. Nos últimos 12 meses, a valorização está em 4,34%, 

contra um CDI de 4,40%. A volatilidade para esse mesmo período ficou em 3,45%.  Aumentamos a 

duration média do fundo de 4,4 para 4,7 anos e continuamos com uma gestão especialmente ativa. 
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Lâmina Mensal - Dezembro 2021
OCTANTE CRÉDITO PRIVADO FIC FIM IE

Retornos mensais Fundo CDI %CDI % de Meses de Retorno Positivo 84,1%
Desde o início 374,45% 185,64% 202% % de Meses de Retorno Negativo 15,9%
Últimos 12 meses 4,34% 4,40% 99% Volatilidade no Mês (Anualizada) 3,42%

dez-21 2,83% 0,76% 372% Volatilidade 12 Meses (Anualizada) 3,45%
nov-21 -1,21% 0,59% - Índice Sharpe 12 meses 0,00-                   
out-21 0,14% 0,48% 29% Valor da Cota em 31 de dezembro de 2021 4.752,72             
set-21 -0,21% 0,44% - PL em  31 de dezembro de 2021 39.263.210        

ago-21 0,77% 0,42% 183% PL Médio (12 meses) 38.170.815        
jul-21 0,03% 0,36% 8% PL do Master em 31 de dezembro de 2021 93.621.835        

jun-21 0,91% 0,30% 303% Current Yield  da Carteira de Bonds em USD 6,66%
mai-21 1,78% 0,27% 659% Duration Média Consolidada 4,7 anos
abr-21 1,33% 0,21% 633%

mar-21 -0,23% 0,20% -
fev-21 -0,44% 0,13% -
jan-21 -1,37% 0,15% -

Retornos anuais Fundo CDI %CDI
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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