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Comentário do Gestor 

    Em outubro, tivemos um noticiário internacional conturbado enquanto no Brasil as 

discussões fiscais foram paralisadas às vésperas das eleições municipais. 

    No mercado externo, o resultado das eleições nos EUA, resultados iniciais sobre a alta 

eficácia da vacina da Pffizer/BioNTech e a forte evolução da segunda onda de Covid-19, 

principalmente na Europa e nos EUA, foram os acontecimentos mais importantes, além das 

negociações acerca do pacote de estímulo fiscal americano com sucessivos cancelamentos e 

tentativas de reaproximação entre Democratas e Republicanos que acabaram não tendo 

resultado até o momento. As eleições indicam vitória de Joe Biden para a presidência com uma 

segura margem no colégio eleitoral e um Senado ainda de maioria Republicana. Investidores 

interpretaram o resultado de forma positiva, um chamado cenário de goldilocks (“nem quente, 

nem frio”). Assim, o Executivo e a Câmara devem favorecer uma política fiscal menos restritiva e 

um controle mais rígido da crise sanitária por um lado, enquanto o Senado Republicano seguraria 

algumas iniciativas Democratas como elevação de impostos ou déficits fiscais excessivos. A 

possibilidade de disputas judiciais e recontagens permanecem, embora Donald Trump não tenha 

base legal para questionar os resultados sem que haja provas concretas de fraudes sistemáticas. 

    Nesse ínterim, o ritmo de novas infecções pela Covid-19 voltou a aumentar de forma mais 

severa na Europa e nos Estados Unidos, provocando novas medidas de restrições na Europa e os 

primeiros sinais de estresse na capacidade hospitalar em algumas regiões. Na Itália, França, 

Alemanha e outros países europeus, governos impuseram novos lockdowns regionais, 

fechamento parcial do comércio e toque de recolher à noite. Contudo, escolas permanecem 

abertas, com medidas de higiene para mitigar o contágio do vírus, e restrições são menos severas 

que as implementadas na primeira onda, o que certamente contribuirá para um impacto 

econômico negativo bem mais brando. Por outro lado, já no início de novembro a divulgação de 

resultados mostrando de eficácia de 90% da vacina desenvolvida pela Pfizer em conjunto com a 

BioNTech trouxeram otimismo de que um imunizante pode ser disponibilizado já no início de 2021 

e atividades possam retornar à normalidade em breve. 
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As políticas fiscais e monetárias extremamente frouxas adotadas ao redor do mundo tem se 

mostrado eficazes em promover uma recuperação econômica mais rápida e um nível de emprego 

aceitável. Nos EUA o PIB do terceiro trimestre indicou crescimento de 33,1% (trimestre contra 

trimestre) contra 32,0% esperado, enquanto na Zona do Euro o PIB do mesmo período veio a 12,7%, 

contra 9,6% esperado. Já na China, o PIB veio um pouco abaixo das expectativas, mas ainda assim 

em níveis bastante robustos de recuperação: 4,9% ano contra ano contra 5,5% esperado. 

No Brasil, o noticiário político foi relativamente menos conturbado no mês, mas ainda assim 

mostrou uma falta de articulação política entre Governo e Congresso com relação a agenda fiscal, 

principalmente devido à proximidade das eleições municipais. A discussão fiscal mais polêmica, 

acerca do Renda Cidadã (ou Brasil), ficou suspensa nas últimas semanas e seu destino permanece 

incerto. As reformas tributária e administrativa, em estados mais avançados, também foram 

suspensas a fim de evitar maiores ruídos políticos que possam afetar campanhas de candidatos 

nas eleições de novembro. O discurso da equipe econômica, Banco Central e Tesouro Nacional se 

mostraram significativamente alinhados nesse período, pregando responsabilidade fiscal e 

respeito ao teto de gastos.  

 

Desempenho do fundo 

Em outubro, a curva das treasuries abriu até 20 pontos base (pb), se inclinando 

significativamente. O vértice de 10 anos abriu 19 pb, encerrando o mês a 0,87%, enquanto a 

inclinação entre os vértices de 2 e 10 anos ampliou de 55 para 72 pontos base. Nesse período, 

bonds soberanos brasileiros fecharam até 36 pb de spread.  

O fundo teve uma rentabilidade positiva de 1,08% em outubro com um retorno acumulado 

nos últimos doze meses de 5,27%, equivalente a 152% do CDI no período. Devido ao cenário 

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

nossos padrões históricos, encerrando outubro a 7,74%. Durante o mês, a duration consolidada do 

fundo foi taticamente reduzida de 5,56 para 4,88 anos 



_____________________________________________________________________________________________

Lâmina Mensal - Outubro 2020

OCTANTE CRÉDITO PRIVADO FIC FIM IE

Retornos mensais Fundo CDI %CDI % de Meses de Retorno Positivo 86,1%

Desde o início 327,91% 165,93% 198% % de Meses de Retorno Negativo 13,9%

Últimos 12 meses 5,27% 3,24% 152% Volatilidade no Mês (Anualizada) 4,14%

out-20 1,08% 0,16% 675% Volatilidade 12 Meses (Anualizada) 7,74%

set-20 -0,98% 0,16% - Índice Sharpe 12 meses 0,22                 

ago-20 1,72% 0,16% 1075% Valor da Cota em 30 de outubro de 2020 4.286,50         

jul-20 3,86% 0,19% 2032% PL em 30 de outubro de 2020 32.915.801      

jun-20 1,42% 0,22% 645% PL Médio (12 meses) 79.875.443    

mai-20 4,03% 0,24% 1679% PL do Master em 30 de outubro de 2020 87.283.602    

abr-20 2,98% 0,28% 1064% Yield to Worst  da Carteira de Bonds em USD 6,20%

mar-20 -10,56% 0,34% - Duration Média Consolidada 4,88 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%

Retornos anuais Fundo CDI %CDI

2020 2,77% 2,45% 113%

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 investimento do  Octante Crédito Privado FIC FIM IE no Octante Crédito Privado Master FIM IE
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Fundo Octante CDI

Composição por país da carteira de bonds
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