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Comentário do Gestor 

Setembro foi um mês bastante conturbado para ativos de risco no geral. O S&P teve sua 

primeira queda desde janeiro e terminou desvalorizando quase 5% no mês, já o Ibovespa perdeu 

mais de 6% de valor. Renda fixa internacional teve um desempenho fraco também, uma vez que 

tanto as US treasuries como os spreads de crédito no geral abriram significativamente no mês. A 

US Treasury de 10 anos abriu 18 pontos base (pb), e tanto o CDS Brasil (risco país) quanto o CDX 

EM (composição de spreads de crédito soberanos de países de Emerging Markets) abriram 30 pb. 

Contudo, as perspectivas continuam muito boas com a recuperação cíclica global e reabertura das 

economias. 

No cenário externo, alguns eventos contribuíram para deterioração dos mercados como: 

(i) possibilidade de default da gigante chinesa Evergrande e receio de um possível contágio para o 

setor de housing como um todo, (ii) pressão inflacionária global fazendo diversos bancos centrais 

ao redor do mundo iniciar processo de aperto monetário, (iii) crise energética global, provocada 

principalmente pela forte recuperação cíclica global “pós-covid” e mudança de matriz energética, 

notadamente nos países mais ricos, aumentando a contribuição de fontes de energia mais 

“limpas” e sustentáveis, (iv) governo americano chegando próximo ao teto de endividamento, e 

(v) FOMC de setembro com comunicação um pouco mais hawkish do que o esperado, indicando 

que o tapering (redução da injeção de liquidez via compras de ativos no mercado secundário) 

deve começar em breve e deve terminar em meados do ano que vem. 

No cenário local, tivemos as manifestações de 7 de setembro, que inicialmente mostravam 

que a crise entre poderes não iria arrefecer tão cedo, mas devido ao recuo do presidente no dia 

seguinte, com a carta “Declaração à Nação”, escrita por Temer, os ânimos se acalmaram. Durante 

o mês, o BC aumentou a SELIC em mais 100 pontos base e indicou outra alta da mesma magnitude 

para a próxima reunião. Além disso, BC indicou que irá oferecer dólares ao sistema para 

contrabalancear a demanda de final de ano dos bancos devido ao overhedge. Do lado fiscal, a 

situação atual, apesar de estar melhor do que um ano atrás, não tem evoluído satisfatoriamente 

na margem, com a dificuldade de encontrar uma solução para uma série de projetos importantes: 



 

 

 

Comentário Mensal - Setembro 2021 

 

Octante Capital 

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

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

PEC dos Precatórios, novo Bolsa Família, Reforma Tributária, Reforma do IR, Reforma 

Administrativa, projeto do ICMS dos combustíveis, etc. No mês, o risco país do Brasil teve 

desempenho 6 pb inferior à média de pares da América Latina. 

 

Desempenho do fundo 

O fundo teve rentabilidade de -0,21% no mês, significativamente superior ao mercado de 

bonds latino-americanos, em grande parte devido a nossa gestão especialmente ativa. No mês 

participamos de grandes emissões que contribuíram positivamente para o portfólio, como (i) a 

reabertura do green bond da FS Bioenergia, (ii) da estatal de metrôs do Chile (Empresa de 

Transporte de Pasajeros Metro), (iii) da chilena Alfa Desarollo, (iv) da Electricidad Firme de 

Mexico, (v) do novo Banco do Brasil com vencimento em 2026, (vi) do bond sustentável da B3, e 

(vii) do green bond da Rumo com vencimento em 2032. Reduzimos a duration média do fundo de 

4,2 para 3,6 anos, tendo atingido 3,2 anos durante o mês. Salientamos que nossa gestão continua 

especialmente vigilante e pronta para reagir rapidamente caso o cenário corrente se desvie das 

nossas projeções e expectativas. 

O retorno acumulado do fundo nos últimos doze meses foi de 10,16%, equivalente a 340% do 

CDI, enquanto a volatilidade no mesmo período ficou em 3,52%.   
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OCTANTE CRÉDITO PRIVADO FIC FIM IE

Retornos mensais Fundo CDI %CDI % de Meses de Retorno Positivo 84.5%

Desde o início 366.36% 180.48% 203% % de Meses de Retorno Negativo 15.5%

Últimos 12 meses 10.16% 2.99% 340% Volatilidade no Mês (Anualizada) 3.46%

set-21 -0.21% 0.44% - Volatilidade 12 Meses (Anualizada) 3.52%

ago-21 0.77% 0.42% 183% Índice Sharpe 12 meses 2.03                   

jul-21 0.03% 0.36% 8% Valor da Cota em 30 de setembro de 2021 4,671.70            

jun-21 0.91% 0.30% 303% PL em  30 de setembro de 2021 39,461,791        

mai-21 1.78% 0.27% 659% PL Médio (12 meses) 40,145,621        

abr-21 1.33% 0.21% 633% PL do Master em 30 de setembro de 2021 96,754,541        

mar-21 -0.23% 0.20% - Current Yield  da Carteira de Bonds em USD 6.63%

fev-21 -0.44% 0.13% - Duration Média Consolidada 3.6 anos

jan-21 -1.37% 0.15% -

dez-20 2.34% 0.16% 1463%

nov-20 3.84% 0.15% 2560%

out-20 1.08% 0.16% 675%

Retornos anuais Fundo CDI %CDI

2021 2.56% 2.51% 102%

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 $5,000.00

Movimentação Mínima $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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