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Comentário do Gestor 

O mês de outubro foi positivo para os mercados de renda variável dos países 

desenvolvidos, com o S&P 500 atingindo a máxima histórica, após subir 6,91% no mês, 

impulsionado pelos bons resultados corporativos. Já o mercado de renda fixa, com pressão 

inflacionária nos salários e energia como um todo, sofreu pressão ao redor do globo, com os 

países emergentes sofrendo forte abertura nas taxas de juros. O Brasil, com seus problemas 

fiscais, teve um movimento mais agudo, com desempenho pior que seus pares. 

Nos Estados Unidos, o grande destaque recente foi a reunião do Comitê Federal de 

Mercado Aberto (FOMC) do Federal Reserve. Foi anunciada a manutenção das taxas de juros e 

início do tapering, reduzindo as compras de títulos públicos e hipotecários em US$ 15 bilhões por 

mês. Se a instituição manter o ritmo da redução, a compra no mercado secundário cessará em 

junho do ano que vem.  Apesar do início do tapering e com o núcleo de inflação acima da meta, o 

FOMC ainda vê a inflação como transitória e economia ainda longe do pleno emprego como 

motivos para não sinalizar mudança na taxa de juros. 

Além disso, tivemos fatores que podem pressionar as taxas de juros americanas: a 

divulgação do CPI de setembro, o qual registrou avanço de 0,4% MoM (mês contra mês) e 5,4% 

YoY (ano contra ano) em setembro e o núcleo a 0,2% MoM e 4,0% YoY, ambos acima das 

expectativas de mercado. Além do CPI, o Payroll mostrou forte abertura de vagas, acelerando em 

outubro. Foram criadas 531 mil vagas, acima do consenso, e os números dos dois meses anteriores 

foram revisados positivamente em 235 mil vagas, levando a taxa de desemprego de 4,8% para 

4,6%. O rendimento médio por hora trabalhada continua robusto, com crescimento de 4,9% YoY. 

Para complementar, após acordo entre Democratas e Republicanos, foi aprovado no Congresso o 

pacote de infraestrutura, que adicionará US$ 1,2 trilhões na economia americana nos próximos 10 

anos. 

Na Zona do Euro, os números de atividade continuam reprimidos, com vendas no varejo e 

produção industrial ainda em níveis modestos de expansão. O núcleo do CPI de setembro 

acelerou a alta em relação ao mês anterior, registrando alta de 3,4% YoY ante 3,0% YoY, mas o 
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núcleo, avançou de 1,9%, levemente abaixo da meta de 2,0%.  Assim, o Banco Central Europeu 

continua com sua postura mais dovish, diferentemente dos outros Bancos Centrais. 

Na China, continuam os receios sobre a desaceleração da economia. Após os problemas no 

setor imobiliário e energia (notadamente carvão mineral), serem minimizados pelo Governo, estes 

não foram resolvidos definitivamente. Com uma economia de tal magnitude em soft landing, 

qualquer temor se coloca como um grande risco, ainda mais em setores tão importantes para o 

país, como infraestrutura e energia.  

No Brasil, o grande assunto econômico ficou na esfera política e fiscal, com o Governo 

tentando implementar o Auxílio Brasil, programa substituto do Bolsa Família, com manobras 

políticas para burlar o Teto de Gastos. Na seara política, tivemos o embate entre poderes com 

relação às emendas de relator, que não há transparência sobre quem faz indicação das verbas e 

como elas serão utilizadas. Esses novos assuntos renovaram a desconfiança do mercado com o 

Governo, exacerbada com membros da equipe econômica abandonando seus cargos após a 

manobra do Governo para viabilizar o Auxílio Brasil. A curva de juros local sofreu forte abertura de 

taxas e o dólar chegou a testar o patamar de R$ 5,75. Além disso, com a deterioração fiscal à 

frente com o Auxílio Brasil, e com o IPCA avançando na margem, superando mais de 10% YoY, o 

Banco Central ampliou o ritmo de aumento da SELIC de 1,00% para 1,50%, contratando mais um 

aumento de ao menos mais 1,50% para a próxima reunião.  

Desempenho do fundo 

O fundo teve rentabilidade de 0,14% no mês, significativamente superior ao mercado de 

bonds latino-americanos, em grande parte devido aos nossos movimentos táticos durante o mês.  

Aumentamos a duration média do fundo de 3,6 para 4,2 anos. 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 9,14%, equivalente a 275% do 

CDI, enquanto a volatilidade no mesmo período ficou em 3,43%.   
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Retornos mensais Fundo CDI %CDI % de Meses de Retorno Positivo 84,6%

Desde o início 367,03% 181,82% 202% % de Meses de Retorno Negativo 15,4%

Últimos 12 meses 9,14% 3,32% 275% Volatilidade no Mês (Anualizada) 3,20%

out-21 0,14% 0,48% 29% Volatilidade 12 Meses (Anualizada) 3,43%

set-21 -0,21% 0,44% - Índice Sharpe 12 meses 1,70                     

ago-21 0,77% 0,42% 183% Valor da Cota em 29 de outubro de 2021 4.678,44           

jul-21 0,03% 0,36% 8% PL em  29 de outubro de 2021 39.174.902        

jun-21 0,91% 0,30% 303% PL Médio (12 meses) 37.444.240       

mai-21 1,78% 0,27% 659% PL do Master em 29 de outubro de 2021 96.262.392       

abr-21 1,33% 0,21% 633% Current Yield  da Carteira de Bonds em USD 6,51%

mar-21 -0,23% 0,20% - Duration Média Consolidada 4,2 anos

fev-21 -0,44% 0,13% -

jan-21 -1,37% 0,15% -

dez-20 2,34% 0,16% 1463%

nov-20 3,84% 0,15% 2560%

Retornos anuais Fundo CDI %CDI

2021 2,71% 3,00% 90%

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 bonds
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