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Comentário do Gestor  

 Em fevereiro o Covid-19 acelerou sua expansão fora da China e forçou o mercado a 

enfrentar os riscos que até então deixava de lado. No mês anterior, enquanto a epidemia se 

manteve relativamente restrita à China, os mercados apresentaram uma reação relativamente 

amena aos eventos, tendo bolsas americanas até renovado máximas históricas. Riscos de uma 

pandemia global eram ignorados até então. 

 No fim de semana do dia 22 de fevereiro, os casos confirmados na Itália dispararam de 9 

para 124, enquanto na Coréia do Sul o número foi de 346 para 763. A epidemia não só se tornou 

global como mostrou seu potencial de contágio veloz no Ocidente.  

 As medidas de contenção do avanço do Covid-19 são economicamente contracionistas 

(paralização de linhas de produção, zonas de quarentena, proibição de viagens, etc). Na China, o 

PMI de manufatura referente a fevereiro veio a 35,7 (comparado com 50,0 em janeiro), nível não 

visto nem mesmo na crise de 2008. Em 03 de março, líderes do G-7 se reuniram para discutir o 

avanço do Covid-19 e o Federal Reserve, o banco central americano, anunciou uma redução 

emergencial de sua taxa de juro para a faixa de 1.00 a 1.25%, a fim de tentar amenizar seu impacto 

no sistema financeiro. 

As medidas adotadas pelas autoridades politicas e monetárias mundiais, ainda assim, não 

foram suficientes para acalmar os ânimos. A incerteza tomou conta dos mercados, dado que fazer 

uma projeção do impacto do Covid-19 na atividade econômica é uma tarefa extremamente difícil. 

Ativos de risco sofreram forte liquidação, com o capital sendo escoado para os títulos do governo 

americano, considerados livres de risco. Vimos nesse ano um evento totalmente atípico e 

impossível de ser previsto alguns meses antes.  

Além do Covid-19, no final de semana no dia 07 de março, tivemos o embate político 

econômico entre Rússia e Arábia Saudita, em que a Rússia se recusou a baixar sua produção de 

petróleo junto a OPEP+ e a Arábia Saudita revidou aumentando sua produção para além de sua 

capacidade máxima sustentável de produção. Assim, além do choque de demanda negativa por 

petróleo provocado pelo Covid-19, tivemos um choque de oferta derrubando o preço da 
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commodity para a casa dos trinta dólares por barril, adicionando uma nova fonte de incertezas no 

mercado.  

          Em termos de qualidade de crédito, o impacto principal será sobre a liquidez das 

companhias, enquanto os níveis de solvência devem se manter. Ou seja, com as paralizações de 

linhas de produção e imposições de zonas de quarentenas, as vendas e a geração de caixa serão 

impactadas no curto prazo. Com isso, dívidas e compromissos financeiros com vencimentos nos 

próximos meses estão sob maior risco, enquanto os níveis de alavancagem financeiras irão se 

normalizar com o tempo. Bancos Centrais e governos mundiais se mostram prontos a oferecer 

operações de crédito de curto prazo, diminuir as taxas de juros e em alguns casos postergar 

cobranças de impostos (medida adotada na Itália). Dado o apoio financeiro demonstrado, não 

esperamos que haja eventos significantes de calotes de grandes empresas. 

Nossa carteira de investimentos, alocada em bonds, foi impactada pelo forte fluxo de 

venda de ativos de risco e pelas menores taxas das treasuries americanas, uma vez que o fundo é 

parcialmente hedgeado em treasuries. Na primeira semana de março, contudo, os preços 

ganharam um fôlego temporário e alguns até fizeram novas máximas históricas em preço. 

Assumimos uma posição cautelosa e aproveitamos essa janela de oportunidade para reduzir 

significativamente o risco do fundo, liquidando títulos de maior risco.  A duration média total do 

fundo, após redução de risco no começo de março, ficou em 1,82 ano.  

Ressaltamos que o futuro da epidemia, e seus impactos econômicos, ainda estão muito 

incertos. Os impactos devem ser fortes, mas temporários, e no médio prazo a economia deverá se 

recuperar à medida que o crescimento do número de casos novos desacelere, e a restrição na 

demanda se dissipe. Contudo, a essa altura qualquer previsão é um palpite e optamos por manter 

o posicionamento mais conservador até que dados se consolidem e vejamos uma melhora 

concreta no cenário global. 

Desempenho do fundo 

Em fevereiro, a curva das treasuries fechou fortemente ao longo de toda sua extensão. O 

vértice de dez anos fechou 38 pontos base para 1,13% enquanto o de dois anos fechou 47 pontos 
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base para 0,88%. O movimento de bull steepening vem em meio à busca de ativos seguros e 

expectativas de menores juros nos Estados Unidos decorrentes dos estímulos monetários. 

O fundo sofreu uma perda de -1,51% em fevereiro, indo para 0.00% no ano. No acumulado dos 

últimos doze meses, nosso retorno alcançou 14,19%, ou 254% do CDI do período. A volatilidade dos 

últimos doze meses aumentou de 2,38% para 3,09% e o Índice Sharpe do período foi de 2,79 vezes.  



_____________________________________________________________________________________________

Lâmina Mensal - Fevereiro 2020

OCTANTE CRÉDITO PRIVADO FIM IE

Retornos mensais Fundo CDI %CDI % de Meses de Retorno Positivo 86.8%

Desde o início 317.09% 168.04% 189% % de Meses de Retorno Negativo 13.2%

Últimos 12 meses 14.19% 5.58% 254% Volatilidade no Mês (Anualizada) 7.36%

fev-20 -1.51% 0.29% - Volatilidade 12 Meses (Anualizada) 3.09%

jan-20 1.53% 0.38% 407% Índice Sharpe 12 meses 2.79                 

dez-19 1.72% 0.38% 456% Valor da Cota em 28 de fevereiro de 2020 4,170.89         

nov-19 0.70% 0.38% 185% PL Médio (12 meses) 48,022,224     

out-19 1.38% 0.48% 286% PL em 28 de fevereiro de 2020 94,904,631    

set-19 1.56% 0.47% 335% Current Yield Médio USD (%) 6.69%

ago-19 1.15% 0.50% 228% Duration Média (anos) 6.02                 

jul-19 1.36% 0.57% 240%

jun-19 2.58% 0.47% 551%

mai-19 0.49% 0.54% 90%

abr-19 1.68% 0.52% 324%

mar-19 0.76% 0.47% 162%

Retornos anuais Fundo CDI %CDI

2020 0.00% 0.67% -

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

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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