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Comentário do Gestor 

Em abril, a reforma da previdência deu mais um passo na trajetória do legislativo em meio a 

menores ruídos políticos, enquanto dados econômicos locais decepcionaram. A aprovação da 

admissibilidade da reforma na CCJ foi um passo importante, ainda que já esperado pelo mercado, 

na tramitação da PEC 6/2019. Mais relevante, contudo, foi a sinalização de maior empenho do 

governo com uma comunicação mais ampla incluindo defesa pública do projeto pelo presidente 

Bolsonaro em redes de televisão e designação de verba para a campanha publicitária. Também 

positivo foi a maior união entre o presidente da câmara Rodrigo Maia e o governo, especialmente 

na defesa do primeiro pela aprovação de uma economia de até R$1 trilhão em dez anos após a fala 

controversa de Paulinho da Força (deputado do Solidariedade, que integra o Centrão) para que o 

Centrão desidrate a reforma de modo a não garantir a reeleição do presidente Bolsonaro. Apesar 

do encaminhamento da reforma se mostrar mais lento que o esperado no início do ano, o mês 

mostrou eventos importantes para uma aprovação que gere uma economia robusta no longo 

prazo. 

A aparente interferência do Planalto em assuntos econômicos e decisões de companhias 

estatais assustou os mercados no início do mês, contradizendo a posição liberal do Ministério da 

Economia. Todavia, o posterior aumento do diesel pela Petrobrás, dessa vez sem comentários 

controversos por parte do presidente, e o anúncio de pacote de estímulos ao empreendedorismo 

serviram de sinalização do governo almejando restaurar a credibilidade perante os investidores. 

No que concerne os dados econômicos locais, o clima ficou mais negativo nas últimas 

semanas. O relatório FOCUS do governo mostrou maior pessimismo dos analistas de mercado, 

com expectativa de menor crescimento do PIB, com projeções sendo reduzidas a 1,70% ao ano 

(contra 1,98% ao fim de março). Enquanto isso, a inflação surpreendeu ligeiramente para cima nos 

dados mais recentes, com o IPCA-15 acumulando 4,71% nos últimos 12 meses, acima dos 4,65% 

esperados. O déficit primário referente a março de R$21,1 bilhões foi pior que os R$20,6 bilhões 

esperados e extinguiram-se 43,2 mil vagas de emprego no mês, aquém da criação esperada de 80 

mil postos de trabalho. 
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Nos Estados Unidos, os comentários repentinos do presidente referente à política monetária 

persistiram enquanto a economia segue crescendo a ritmo maior do que o esperado, afastando 

qualquer receio de recessão no curto prazo. A inflação se mantém teimosamente baixa com o 

Core PCE - medida mais olhada pelo Federal Reserve - a 1,7% na comparação anual enquanto o PIB 

mostrou um forte crescimento anualizado de 3,2% no trimestre (acima dos 2,3% esperados) e o 

nível de desemprego continua a cair alcançando 3,6% (contra 3,8% esperados).  

Nessa conjuntura incomum, o Fed adotou uma postura de manutenção das taxas de juros na 

janela de 2,25% e 2,50% a fim de observar a trajetória dos indicadores nos próximos meses. Donald 

Trump, talvez já de olho na campanha de reeleição em 2020, rompe com a tradição e volta a 

atacar as decisões do FOMC enquanto traz incertezas ao mercado com a intenção de indicar dois 

aliados para vagas remanescentes no conselho monetário do Fed, o que colocaria em risco a 

independência da instituição. 

 

Desempenho do fundo 

No mês, o spread dos bonds soberanos brasileiros variaram entre -6 e +7 pontos base de 

spread, já os títulos soberanos dos EUA abriram até 11 pontos base, com a curva “steepando”, ou 

seja, movimentação maior nos vértices mais longos. 

No mês, reduzimos levemente a posição do fundo realizando parte das posições enquanto 

aguardamos melhores pontos de entrada. A duration média da carteira diminuiu de 5,54 para 5,08 

anos enquanto a volatilidade anualizada do mês caiu para 2,39%. O retorno em abril alcançou 

1,68%, acumulando 14,33% nos últimos doze meses, ou 218% do CDI. 
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OCTANTE CRÉDITO PRIVADO FIM IE

Retornos Fundo CDI %CDI % de Meses de Retorno Positivo 86,6%

Desde o início 274,20% 156,38% 140% % de Meses de Retorno Negativo 13,45%

Últimos 12 meses 14,33% 6,34% 218% Volatilidade no Mês (Anualizada) 2,39%

abr-19 1,68% 0,52% 322% Volatilidade 12 Meses (Anu.) 3,77%

mar-19 0,76% 0,47% 162% Índice Sharpe 12 meses 2,13                  

fev-19 1,69% 0,49% 341% Valor da Cota em 30 de Abril de 2019 3.742,02         

jan-19 2,58% 0,54% 470% PL Médio (12 meses) 27.422.019     

dez-18 0,14% 0,49% 29% PL em 30 de Abril de 2019 31.372.228      

nov-18 -0,19% 0,49% -39% Current Yield Médio USD (%) 7,05%

out-18 2,18% 0,54% 399% Duration Média (anos) 5,08                

set-18 2,02% 0,47% 428%

ago-18 -1,94% 0,57% -346%

jul-18 4,23% 0,54% 768%

jun-18 0,45% 0,52% 87%

mai-18 0,00% 0,52% 1%

Retornos anuais Fundo CDI %CDI

2019 6,87% 2,04% 329%

2018 10,12% 6,42% 155%

2017 15,70% 9,95% 154%

2016 39,12% 14,00% 252%

2015 3,41% 13,23% 27%

2014 13,98% 10,81% 128%

2013 2,79% 8,05% 36%

2012 17,40% 8,41% 199%

2011 17,15% 11,59% 148%

2010 14,38% 9,74% 148%

2009* 3,73% 4,64% 80%

*desde 17/06/2009

Investimento Mínimo 25.000,00R$  

Movimentação Mínima 5.000,00R$     

Taxa de Administração 1.00% 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+30 Dias Corridos

Pagamento do Resgate D+1 da cotização

Banco Itaú Unibanco (341)

Agência 8541

Conta 37445-3

CNPJ 09.577.092/0001-41

Favorecido Octante Crédito Privado FIM IE

Gestor Octante Gestão de Recursos Ltda.

Administrador INTRAG

Custodiante Banco Itaú S.A.

RENTABILIDADE HISTÓRICA

INFORMAÇÕES GERAIS COMPOSIÇÃO POR PAÍS

COMPOSIÇÃO SETORIAL

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.

OBJETIVO DO FUNDO PÚBLICO ALVO

O Octante Crédito Privado FI Multimercado - Investimento no Exterior

tem como objetivo buscar rendimentos superiores a 100% da variação

do CDI - Certificado de Depósito Interbancário - no longo prazo.

O fundo se destina a receber, exclusivamente, aplicações de

investidores qualificados nos termos do Artigo 110-B da Instrução CVM 

409 e do Artigo 4º, inciso II da Instrução CVM 476.

HISTÓRICO DE RENTABILIDADE ESTATÍSTICAS DO FUNDO

-5%

20%

45%

70%

95%

120%

145%

170%

195%

220%

245%

270%

295%

ju
n

-0
9

ja
n

-1
0

ju
l-

10

fe
v-

11

ag
o

-1
1

m
ar

-1
2

se
t-

12

ab
r-

13

o
u

t-
13

m
ai

-1
4

n
o

v-
14

ju
n

-1
5

d
e

z-
15

ju
l-

16

ja
n

-1
7

ag
o

-1
7

m
ar

-1
8

se
t-

18

ab
r-

19

CDI Fundo Octante

8,3%

9,5%

9,9%

15,2%

26,4%

30,6%

0% 10% 20% 30% 40%

Materials

Telecommunication Services

Consumer Discretionary

Utilities

Energy

Financials

Brasil; 
77.9%

Chile; 
17.3%

México 
4.8%

MATERIAL DE DIVULGAÇÃO Octante Capital

Rua Beatriz, 226 -  - São Paulo - SP - CEP 05445-040

Telefone (11) 3060-5250 | www.octante.com.br


