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Comentário do Gestor 

 Em maio vimos uma continuação da recuperação nos preços dos ativos com maior 

otimismo global com relação aos impactos do Covid-19. Ainda assim, os mercados não passaram 

incólumes a instabilidades e incertezas principalmente no cenário político local. 

Boa parte das economias desenvolvidas apresenta número de casos novos de Covid-19 

decrescentes e já deram início ao processo de reabertura gradual da economia, sem aparentes 

novos surtos. Na Europa, pequenos comércios já voltam a funcionar e a Espanha - que já foi um 

dos principais epicentros da doença no continente - registrou o primeiro dia sem novas mortes. 

Museus e pontos turísticos já voltaram a funcionar, bem como restaurantes e cafés. Algumas 

restrições se mantêm, como proibição de aglomerações de mais de dez pessoas e distância 

mínima entre as mesas em estabelecimentos comerciais.  

Na China, o primeiro país a ser atingido pela pandemia, já vemos uma recuperação 

moderada da atividade, ainda que mostre um impacto mais duradouro em alguns setores. No 

setor industrial, dados divulgados mostram um crescimento de 3,9% sobre abril de 2019, puxado 

em grande parte pelo setor de construção. O varejo, no entanto, continua mais fraco e mostra 

uma queda de 7,5% frente a abril de 2019 ainda com a relutância de consumidores a retornarem a 

lojas físicas e restaurantes. 

No Brasil, mantemos as políticas de isolamento social e ainda não registramos o pico diário 

de contágio. Lembrando que a Covid-19 atingiu o país algumas semanas depois de chegar à 

Europa e é natural que estejamos mais “atrasados” no processo de superação do vírus e de 

reabertura da economia. 

O noticiário político local continuou sob os holofotes durante o mês, com destaque à 

repercussão do vídeo da reunião ministerial do governo do dia 22 de abril. Apesar dos 

posicionamentos mais polêmicos de integrantes do governo exibidos durante o vídeo, o mesmo 

não revelou ser uma “bala de prata” contra o presidente, ao contrário do que alegava a defesa do 

ex-ministro Sérgio Moro. Também vimos uma aparente aproximação do governo com 

parlamentares no legislativo de centro, que trouxe certo alívio no lado político no curto prazo. 
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Nesse ínterim o Banco Central brasileiro continuou a reduzir a taxa básica de juros, 

favorecido por um cenário inflacionário benigno. O menor patamar de juros locais combinado à 

aversão a risco global ainda predominante na primeira metade do mês e também aos ruídos 

políticos locais levou a cotação do real novas baixas históricas, se aproximando dos R$ 6,00/US$.  

Continuamos a observar o processo de contenção da crise sanitária no Brasil bem como os 

efeitos das ações de governos e Bancos Centrais ao redor do mundo na mitigação dos impactos 

do Covid-19 sobre as economias. O forte fluxo de liquidez injetado pelos BCs de países 

desenvolvidos deve dar suporte aos ativos e levar a uma recuperação de preços menos lenta do 

que inicialmente previsto. Adotamos um posicionamento mais otimista com relação a 

recuperação de preços dos ativos, condizente com o retorno gradual da normalidade e 

priorizando nomes com menor risco de crédito. Durante o mês, aumentamos a duration de 2.93 

anos para 3.55 anos e no início de junho aproveitamos para aumentar mais um pouco o risco do 

fundo. 

 

Desempenho do fundo 

Em maio, a curva das treasuries empinou, variando entre -6 e +12 pontos base (pb). O vértice 

de 5 anos fechou 6 pb, enquanto o de 30 anos abriu 12 pb. Neste período, bonds soberanos 

brasileiros fecharam entre 15 e 54 pb de spread, com fechamento mais intenso nos vértices de 

médio prazo. 

O fundo teve um retorno positivo de 4,03% em maio com um retorno acumulado nos últimos 

doze meses de 6,29%, equivalente a 129% do CDI no período. Devido ao cenário conturbado nos 

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

nossos padrões históricos e encerrou maio a 7,59%. 



_____________________________________________________________________________________________

Lâmina Mensal - Maio 2020

OCTANTE CRÉDITO PRIVADO FIM IE

Retornos mensais Fundo CDI %CDI % de Meses de Retorno Positivo 86.4%

Desde o início 299.68% 170.36% 176% % de Meses de Retorno Negativo 13.6%

Últimos 12 meses 6.29% 4.88% 129% Volatilidade no Mês (Anualizada) 7.08%

mai-20 4.03% 0.24% 1689% Volatilidade 12 Meses (Anualizada) 7.59%

abr-20 2.98% 0.28% 1047% Índice Sharpe 12 meses 0.19                  

mar-20 -10.56% 0.34% - Valor da Cota em 29 de maio de 2020 3,996.77         

fev-20 -1.51% 0.29% - PL Médio (12 meses) 61,969,374     

jan-20 1.53% 0.38% 407% PL em 29 de maio de 2020 82,526,415     

dez-19 1.72% 0.38% 456% Yield to Worst Médio em USD da Carteira de Bonds (%) 7.36%

nov-19 0.70% 0.38% 185% Duration Média Sobre o Total do PL do Fundo (anos) 3.55                 

out-19 1.38% 0.48% 286%

set-19 1.56% 0.47% 335%

ago-19 1.15% 0.50% 228%

jul-19 1.36% 0.57% 240%

jun-19 2.58% 0.47% 551%

Retornos anuais Fundo CDI %CDI

2020 -4.18% 1.54% -

2019 19.12% 5.97% 320%

2018 10.12% 6.42% 157%

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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