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Comentário do Gestor 

 No cenário global, persistem sinais de uma desaceleração econômica global mais 

acentuada e incertezas quanto ao desenrolar do embate entre Donald Trump e Xi Jinping. Os 

Bancos Centrais de países desenvolvidos e emergentes se movimentam e iniciam ou sinalizam o 

início de um ciclo de flexibilização monetária. 

Após o alívio no mês passado, a retórica agressiva entre os líderes das duas maiores 

economias mundiais retornou e atingiu novo ápice na virada julho para agosto. Quase 

imediatamente após voltar às mesas de negociação, Trump impôs tarifas de 10% sobre os US$ 300 

bilhões restantes das importações chinesas que ainda não haviam sido taxadas, provocando uma 

retaliação do país asiático. Esta veio na forma de desvalorização cambial e interrupção nas 

importações de soja dos agricultores americanos. Em um período de apenas alguns dias, vimos 

brusca queda nos índices de ações das principais bolsas, forte fechamento de taxa dos títulos 

soberanos dos EUA e aumento nos spreads de renda fixa dos títulos dos mercados emergentes. 

Um típico reflexo de aversão a risco. 

Condições macroeconômicas e impactos da disputa comercial suportam ações 

acomodatícias do Federal Reserve, que já anunciou um corte de 25 pontos base ao fim de julho. Em 

sua entrevista coletiva no mesmo dia, o presidente do Fed, Jerome Powell, com uma comunicação 

não muita assertiva, sinalizou que tal medida não seria necessariamente o início de um ciclo longo 

de cortes, mas tampouco que seria algo pontual. Assim deixou aberta possibilidade de cortes 

futuros caso se veja cabível. Foram destacadas a inflação baixa, incertezas da guerra comercial e 

desaceleração econômica como principais motivos de preocupação discutidos no comitê e dignos 

de atenção nos próximos meses. 

Na Europa, com números de atividade da zona permanecendo em níveis bastante 

deprimidos e com o setor industrial de sua principal economia não parando de contrair, o Banco 

Central Europeu (ECB, da sigla em inglês) sinalizou que irá realizar afrouxamento monetário em 

setembro. Este afrouxamento virá provavelmente através de um corte de juro de -0,40% para -

0,50% e início de um programa de compra de ativos no mercado secundário.  
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Em junho, BC chileno cortou seus juros em 50 pontos base, enquanto o mercado esperava 

manutenção da taxa. No dia 07 de agosto, os Bancos Centrais da Índia, Nova Zelândia e Tailândia 

cortaram seus juros básicos e se posicionaram de forma mais dovish que o esperado.  

No Brasil, no dia 07 de agosto a Câmara aprovou em 2º turno o texto base da Reforma da 

Previdência e rejeitou todos os destaques apresentados, encaminhando a matéria para o Senado, 

e abrindo espaço para discussões de uma reforma tributaria. Com o bom andamento das 

reformas, somado à inflação baixa e expectativas bem ancoradas - como verificado no relatório 

Focus – abre-se o caminho para redução da SELIC. Ao fim de julho, o Copom decidiu pelo corte de 

50 pontos base na taxa de juro e sinalizou que o caminho natural para os próximos passos é 

continuidade do processo de flexibilização monetária. O IPCA de julho indica valor acumulado de 

12 meses a 3,22%, abaixo dos 3,28% esperados e dos 3,37% acumulados ao fim de junho.  

Enquanto a inflação dá espaço para medidas de incentivo, indicadores de atividade 

econômica ainda mostram lenta recuperação da economia brasileira. Desemprego caiu 

moderadamente de 12,3% para 12,0%, mas continua a patamares historicamente elevados. O índice 

de atividade econômica IBC-Br mostrou aumento sequencial de 0,54% após quatro meses seguidos 

de retração, e em grande parte foi puxado pelo setor de varejo enquanto de serviços se manteve 

estável e a indústria mostrou recuo. Segundo relatório Focus, o mercado espera crescimento do 

PIB de 0,81% em 2019, contra expectativa de 2,57% no início do ano. 

Desempenho do fundo 

No mês, os spreads dos bonds soberanos brasileiros fecharam até 46 pontos base enquanto 

as taxas das treasuries americanas abriram até de -0,5 a 12 pontos base, com a curva bear 

flattening (vértices de curto prazo abrindo mais do que os de longo prazo). 

Durante o mês, diminuímos o risco da carteira, reduzindo o percentual comprado em bonds 

de 84% para 80% e reduzindo levemente a duration média do fundo de 6,59 para 6,47 anos. O 

fundo alcançou retorno de 1,36% em julho, equivalente a 214% do CDI do mês. O retorno 

acumulado nos últimos doze meses atingiu 14,08%, ou 214% do CDI com volatilidade anualizada de 

3,34% e índice Sharpe de 2,31. 
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OCTANTE CRÉDITO PRIVADO FIM IE

Retornos mensais Fundo CDI %CDI % de Meses de Retorno Positivo 86.9%

Desde o início 290.99% 160.45% 142% % de Meses de Retorno Negativo 13.1%

Últimos 12 meses 14.08% 6.35% 214% Volatilidade no Mês (Anualizada) 3.19%

jul-19 1.36% 0.57% 239% Volatilidade 12 Meses (Anu.) 3.34%

jun-19 2.58% 0.47% 546% Índice Sharpe 12 meses 2.31                  

mai-19 0.49% 0.54% 90% Valor da Cota em 28 de Junho de 2019 3,909.94        

abr-19 1.68% 0.52% 322% PL Médio (12 meses) 34,977,745    

mar-19 0.76% 0.47% 162% PL em 28 de Junho de 2019 39,669,150    

fev-19 1.69% 0.49% 341% Current Yield Médio USD (%) 6.48%

jan-19 2.58% 0.54% 470% Duration Média (anos) 6.47                 

dez-18 0.14% 0.49% 29%

nov-18 -0.19% 0.49% -39%

out-18 2.18% 0.54% 399%

set-18 2.02% 0.47% 428%

ago-18 -1.94% 0.57% -346%

Retornos anuais Fundo CDI %CDI

2019 11.66% 3.66% 307%

2018 10.12% 6.42% 155%

2017 15.70% 9.95% 154%

2016 37.90% 14.00% 245%

2015 4.25% 13.23% 34%

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 5,000.00R$     

Movimentação Mínima 1,000.00R$     

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.

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 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.

COMPOSIÇÃO POR PAÍS
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