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Comentário do Gestor 

No Brasil, a velocidade de vacinação tem ganhado tração e, em junho, vimos uma série de 

revisões de expectativas de mercado para o crescimento econômico brasileiro e para o IPCA de 

2021 em meio a uma retomada mais rápida e inflação mais persistente do que se esperava 

inicialmente. No cenário internacional, dados econômicos também corroboram a tese de uma 

rápida recuperação econômica após a retomada das atividades pós-Covid. 

No Brasil, a retomada econômica já começa a se refletir nos índices. Os dados de emprego 

do CAGED surpreenderam positivamente, indicando a criação de 280,6 mil novos postos, acima 

das expectativas de 152,0 mil. A melhor atividade econômica também proporcionou um resultado 

fiscal mais favorável, com um déficit primário de R$15,5 bilhões em maio, melhor que as 

expectativas de mercado de déficit de R$18,5 bilhões. Do lado da política monetária, os riscos 

altistas para a inflação continuam e a expectativa de mercado para o IPCA de 2021 já passou de 

6,0%, significativamente acima do limite superior da meta do Banco Central para o ano, de 5,25%. 

Em seu último comunicado do Copom, o BC ajustou sua comunicação refletindo um viés mais 

hawkish (favorável ao aumento de juros) ao retirar a orientação de uma “normalização parcial” na 

política monetária e manteve a sinalização de um aumento de, ao menos, 75 bps na meta Selic 

para o próximo comitê de 04 de agosto. 

Do lado político, o cenário político continua complexo e deve apresentar alguns riscos aos 

ativos brasileiros. No último mês, a CPI da Pandemia tem aumentado a pressão sobre o governo 

conforme novas suspeitas de corrupção em compras de vacinas superfaturadas surgiram. Com o 

desgaste político do governo, a aprovação das reformas econômicas pode ser prejudicada devido 

à necessidade de se abrir mão de pontos impopulares. A segunda fase da Reforma Tributária já foi 

apresentada, incluindo alterações na tributação de dividendos e no Imposto de Renda tanto de 

pessoa física quanto de pessoa jurídica. Contudo, o texto enfrenta forte resistência de 

empresários e parlamentares, sob críticas de que o projeto não ataca a complexidade tributária e 

aumenta a carga efetiva de impostos em um momento delicado de recuperação econômica. 
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No cenário internacional, com o avanço contínuo das campanhas de vacinação ao redor do 

mundo, o ambiente macroeconômico se mantém benéfico conforme as economias desenvolvidas 

retomam suas atividades e a recuperação econômica ganha força. Nos Estados Unidos, dados de 

criação de empregos surpreenderam positivamente com 850 mil novos postos em junho - acima 

do esperado de 720 mil – elevando a otimismo após dados terem vindo abaixo das expectativas 

nos dois meses anteriores em abril e maio. Já na Zona do Euro, o índice de desemprego caiu para 

7,9% em maio (est 8,0%). Ressaltamos que a variante Delta, mais transmissível, pode ser um 

potencial risco para a retomada global, mas que as vacinas já existentes tem se mostrado eficazes 

contra a nova variante. Dados até o momento indicam que a cepa está se espalhando 

principalmente em grupos com menores índices de vacinação, notadamente entre os jovens e em 

populações da zona rural dos Estados Unidos. 

 

Desempenho do fundo 

Em junho, a curva das treasuries fechou e se achatou, com o vértice de 5 anos abrindo 9 

pontos base (pb), o de 10 anos fechando 13 pb, e o de 30 anos fechando 20 pb. A inclinação entre 

os vértices de dois e dez anos diminuiu de 145 pb para 122 pb. Neste período, bonds soberanos 

brasileiros variaram entre -15 e +16 pb de spread, com a curva aumentando sua inclinação. 

O fundo teve uma rentabilidade de +0,91% em junho e um retorno acumulado nos últimos 

doze meses de 14,58%, equivalente a 643% do CDI no período, enquanto a volatilidade dos últimos 

doze meses foi de 3,86%. 
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OCTANTE CRÉDITO PRIVADO FIC FIM IE

Retornos mensais Fundo CDI %CDI % de Meses de Retorno Positivo 84,8%

Desde o início 363,66% 170,15% 214% % de Meses de Retorno Negativo 15,2%

Últimos 12 meses 14,58% 2,27% 643% Volatilidade no Mês (Anualizada) 1,25%

jun-21 0,91% 0,30% 303% Volatilidade 12 Meses (Anualizada) 3,86%

mai-21 1,78% 0,27% 659% Índice Sharpe 12 meses 3,19                      

abr-21 1,33% 0,21% 633% Valor da Cota em 30 de junho de 2021 4.644,63            

mar-21 -0,23% 0,20% - PL em  30 de junho de 2021 38.934.221         

fev-21 -0,44% 0,13% - PL Médio (12 meses) 52.659.062        

jan-21 -1,37% 0,15% - PL do Master em 30 de junho de 2021 99.287.716        

dez-20 2,34% 0,16% 1463% Current Yield  da Carteira de Bonds em USD 6,14%

nov-20 3,84% 0,15% 2560% Duration Média Consolidada 5,3 anos

out-20 1,08% 0,16% 675%

set-20 -0,98% 0,16% -

ago-20 1,72% 0,16% 1075%

jul-20 3,86% 0,19% 2032%

Retornos anuais Fundo CDI %CDI

2021 1,97% 1,27% 155%

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 
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