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Comentário do Gestor 

O mês de novembro foi marcado, internamente, por ruídos políticos que 

prejudicaram as performances dos ativos locais em comparação aos seus pares. Dólar 

americano e bolsa terminaram o mês próximo aos níveis do fechamento do mês passado. 

Já a curva de juros fez um movimento de achatamento, assim como a maioria das curvas 

de juros ao redor do mundo. Ao longo do mês, a morosidade com que os assuntos políticos 

eram tratados e resolvidos acabou premiando, cada vez mais, os ativos locais. Alia-se ao 

cenário político, dados de atividade fracos que saíram em novembro:  vendas no varejo, 

produção industrial e PIB, que decepcionaram as previsões e resultaram em revisões 

baixistas de analistas do mercado em relação à atividade, porém, com dados de inflação 

que continuam a surpreender negativamente. Esse panorama de aumento de juros para 

conter inflação e atividade desapontando colocará o Banco Central em uma posição 

desconfortável. Esse cenário de piora contínua durante o mês levou os ativos brasileiros a 

um desconto cada vez maior. Acreditamos, todavia, que, passada essa turbulência política, 

após aprovação da PEC dos Precatórios, os ativos brasileiros irão performar melhor que 

seus pares. 

Globalmente, tivemos dados de inflação surpreendendo negativamente, com 

preços de energia em alta, puxados principalmente pelo aumento do preço do barril de 

petróleo. Além disso, continuam as disfunções nas cadeias produtivas e membros de 

autoridades monetárias com discursos mais restritivos. Essa situação ocasionou abertura 

na ponta curta de juros americanos e fechamento na ponta longa. No fim do mês, a nova 

variante da Covid-19, ômicron, levou os mercados a um movimento de aversão a risco. O 

total desconhecimento dos agentes de mercado sobre essa nova cepa provocou, 

inicialmente, uma venda generalizada de ativos. Informações preliminares dão conta de 

que, apesar de sua alta transmissibilidade, a nova variante tem efeitos mais brandos que 

outras cepas. A nova variante, no fim do mês, acabou retirando prêmio da ponta curta da 

curva de juros, justamente por seus efeitos negativos para atividade, levando a uma 

desvalorização do petróleo, e consequentemente, dos preços de energia, o que deve 
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proporcionar um abrandamento dos CPIs, que estão pressionados na maioria dos países. 

Além disso, também existe a chance de um provável adiamento das medidas de restrição 

de política monetária e fiscal por parte das autoridades. Assim, algo que inicialmente 

trouxe preocupação e medo pode acabar sendo benéfico para o mercado, com 

descompressão inflacionária e retirada de estímulos mais lenta por parte das autoridades 

monetárias. 

Nos Estados Unidos, os dois dados econômicos mais importantes foram: CPI (que 

avançou para 6,2% A/A, enquanto o seu núcleo para 4,6% A/A, bem acima das expectativas 

de mercado e da meta do Fed); e o Payroll (com taxa de desemprego diminuindo além do 

esperado, indo para 4,2% versus consenso de 4,5%, mas com criação de vagas menor que o 

esperado, sendo 210 mil contra consenso acima de 500 mil vagas). Uma possível explicação 

para um número muito aquém do esperado pode ser a revisão de meses anteriores e 

também pelo fato do número não levar em consideração os trabalhadores domésticos. 

Assim, analistas acreditam que esse dado de novembro seja um outlier.  Já do lado da 

política monetária, membros do Fed deram declarações hawkish, com Powell mudando 

discurso de inflação “transitória” para “alta e persistente”, e vários membros sugerindo 

aumentar o tamanho do tapering (redução do ritmo de compra de títulos públicos e 

hipotecários). Nos discursos mais recentes, alguns membros do Fed propuseram antecipar 

o fim das compras para antes do sinalizado anteriormente para que o Fed tenha mais 

capacidade de manejar a política monetária no futuro.  

 

Desempenho do fundo 

Os bonds tiveram uma performance fraca, com ativos emergentes sendo reprecificados 

após um discurso mais duro do Fed. A nova variante acentuou ainda mais a baixa performance com 

uma venda generalizada dos bonds, assim como a maioria dos ativos de risco. 
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O fundo teve rentabilidade de -1,21 % no mês, ante CDI de 0,59%. Nos últimos 12 meses, a 

valorização está em 3,84%, contra um CDI de 3,77%. A volatilidade para esse mesmo período ficou 

em 3,38%.   

Aumentamos a duration média do fundo de 4,2 para 4,4 anos. Salientamos que nossa gestão 

continua especialmente ativa, pronta para agir conforme necessário. 



_____________________________________________________________________________________________

Lâmina Mensal - Novembro 2021
OCTANTE CRÉDITO PRIVADO FIC FIM IE

Retornos mensais Fundo CDI %CDI % de Meses de Retorno Positivo 84,0%
Desde o início 361,38% 183,48% 197% % de Meses de Retorno Negativo 16,0%
Últimos 12 meses 3,84% 3,77% 102% Volatilidade no Mês (Anualizada) 3,67%

nov-21 -1,21% 0,59% - Volatilidade 12 Meses (Anualizada) 3,38%
out-21 0,14% 0,48% 29% Índice Sharpe 12 meses 0,02                    
set-21 -0,21% 0,44% - Valor da Cota em 30 de novembro de 2021 4.621,83            

ago-21 0,77% 0,42% 183% PL em  30 de novembro de 2021 38.436.643       
jul-21 0,03% 0,36% 8% PL Médio (12 meses) 37.849.791        

jun-21 0,91% 0,30% 303% PL do Master em 29 de outubro de 2021 94.725.066       
mai-21 1,78% 0,27% 659% Current Yield  da Carteira de Bonds em USD 6,79%
abr-21 1,33% 0,21% 633% Duration Média Consolidada 4,4 anos

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

dez-20 2,34% 0,16% 1463%

Retornos anuais Fundo CDI %CDI
2021 1,47% 3,60% 41%
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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