
 

 

 

Comentário Mensal - Setembro 2020 

 

Octante Capital 

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

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

Comentário do Gestor 

 Em setembro a trajetória de retomada nos preços dos ativos globais foi interrompida em 

meio a crescentes incertezas advindas principalmente: (i) da área política, com dúvidas em relação 

à eleição presidencial americana e uma possível judicialização contestando seus resultados; (ii) da 

área fiscal, com a divergência entre governo e Congresso dos Estados Unidos sobre o próximo 

pacote de estimulo fiscal; (iii) da área médica, com o crescente aumento do número de casos na 

Europa, aumentando o temor de uma segunda onda mais generalizada de Covid-19. Enquanto no 

cenário local o imbróglio fiscal elevou o risco país e provocou uma abertura significativa da 

estrutura a termo de taxa de juro brasileira. 

 Ativos de risco globais mostraram um desempenho fraco em setembro, afetados pelos 

sinais de desaceleração na retomada econômica e incertezas políticas nos Estados Unidos. Os 

últimos dados econômicos divulgados mostram um menor crescimento sequencial e vieram em 

geral abaixo das expectativas de mercado, diminuindo o otimismo entre investidores. Destaque 

para vendas no varejo de agosto a +0,6% mês contra mês (esperado +1,0%; julho a +1,2%), produção 

industrial também de agosto a +0,4% mês contra mês (esperado +1,0%; julho a +3,5%) e criação de 

661 mil novas vagas de trabalho em setembro (esperado 859 mil; 1,5 milhão em agosto). 

O presidente do Federal Reserve, Jerome Powell, também reiterou, em diversas 

oportunidades, indícios de uma recuperação da atividade econômica ainda lenta e reforçou a 

necessidade de estímulos fiscais complementares à política monetária frouxa implementada. 

Enquanto isso, discordâncias políticas e a proximidade das eleições presidenciais nos EUA 

complicam as negociações de parlamentares americanos para a aprovação de um novo pacote de 

estímulos fiscais.  

 Neste interim, observamos um aumento preocupante nos níveis de novas infecções diárias 

de Covid-19 em diversos países europeus. Tal aumento fez com que alguns governos readotassem 

medidas de distanciamento social para controle do vírus, gerando inseguranças relacionadas a 

uma possível segunda onda e ao ritmo de recuperação econômica. 
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 No Brasil, preocupações acerca da agenda fiscal ressurgiram com mais força após o 

anúncio do programa popular Renda Cidadã. A nova proposta de renda mínima deverá ser 

implementada, caso aprovada, a partir do ano que vem e viria para substituir e ampliar o atual 

Bolsa Família. Contudo, a medida, que se contrapõe ao avanço da agenda fiscal, gerou disputas 

internas e levantou indícios de “malabarismo fiscal” envolvendo sua possível fonte de recursos. 

Para financiar o programa o governo propôs inicialmente postergar gastos com pagamentos de 

condenações judiciais do governo (precatórios) e usar parte dos recursos disponíveis no Fundeb 

(que não está sujeito às regras do Teto dos Gastos). O anúncio emitiu um sinal de alerta de risco 

fiscal aos investidores, que entenderam a manobra como a criação de despesas permanentes e 

postergação de despesas correntes sem uma redução efetiva nos custos do governo.  

 Continuamos otimistas com os níveis de preços do mercado de bonds, mas sempre atentos 

aos acontecimentos e prontos para agir caso necessário. Durante o mês, a duration média 

consolidada do fundo foi de 5,77 anos para 5,56 anos. 

 

Desempenho do fundo 

Em setembro, a curva das treasuries achatou, com os vértices de curto prazo virtualmente 

inalterados e os de médio e longo prazo fechando ate 2 pontos base (pb). O vértice de 10 anos 

fechou 2 pb atingindo 0,68% enquanto a inclinação entre os vértices de dois e dez anos fechou de 

57 pb para 55 pb. Neste período, bonds soberanos brasileiros abriram até 33 pb de spread, 

principalmente nos de médio e longo prazos. 

O fundo teve uma rentabilidade negativa de 0,98% em setembro com um retorno acumulado 

nos últimos doze meses de 5,58%, equivalente a 157% do CDI no período. Devido ao cenário 

conturbado nos mercados, nossa volatilidade dos últimos doze meses se mantem mais alta que 

nossos padrões históricos, encerrando setembro a 8,06%.  



_____________________________________________________________________________________________

Lâmina Mensal - Setembro 2020

OCTANTE CRÉDITO PRIVADO FIM IE

Retornos mensais Fundo CDI %CDI % de Meses de Retorno Positivo 86.0%

Desde o início 324.08% 172.33% 188% % de Meses de Retorno Negativo 14.0%

Últimos 12 meses 5.58% 3.56% 157% Volatilidade no Mês (Anualizada) 4.33%

set-20 -0.98% 0.16% - Volatilidade 12 Meses (Anualizada) 8.06%

ago-20 1.72% 0.16% 1075% Índice Sharpe 12 meses 0.25                 

jul-20 3.86% 0.19% 2032% Valor da Cota em 30 de setembro de 2020 4,240.76         

jun-20 1.42% 0.22% 645% PL Médio (12 meses) 78,007,842    

mai-20 4.03% 0.24% 1679% PL em 30 de setembro de 2020 86,386,224    

abr-20 2.98% 0.28% 1064% Yield to Worst  da Carteira de Bonds em USD 6.33%

mar-20 -10.56% 0.34% - Duration Média Consolidada 5.56 anos

fev-20 -1.51% 0.29% -

jan-20 1.53% 0.38% 403%

dez-19 1.72% 0.38% 453%

nov-19 0.70% 0.38% 184%

out-19 1.38% 0.48% 288%

Retornos anuais Fundo CDI %CDI

2020 1.67% 2.29% 73%

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 1.00% 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.

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

Octante Crédito Privado FIM IE - tem como objetivo buscar rendimentos

superiores a 100% da variação do CDI no longo prazo, através de

investimentos 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
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Fundo Octante CDI

Composição por país da carteira de bonds
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