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Comentário do Gestor 

 Acirramento da Guerra Comercial e desaceleração global se mantêm como principais riscos 

para a economia global enquanto Bancos Centrais ao redor do mundo devem continuar a se 

posicionar de forma expansionista nas próximas reuniões. 

 No dia 23 de agosto, a China declarou retaliar as tarifas americanas impondo suas próprias, 

de 5% e 10% em US$ 75 bilhões de importações dos EUA, agendadas para entrar em ação nos mesmos 

dias dos aumentos tarifários impostos por Trump. Tal resposta provocou o presidente americano, 

que por sua vez aumentou as tarifas de 1º de setembro de 10% para 15% e as de 1º de dezembro de 

25% para 30%. Ao início de setembro, os dois países concordaram em reiniciar as conversas em 

outubro, mas ainda impuseram os aumentos tarifários na virada do mês como fora ameaçado. 

 Cenário econômico internacional mostra maiores sinais de deterioração, em meio às 

incertezas provocadas pelo ambiente geopolítico atual com guerra comercial entre Estados Unidos 

e China; saída conflituosa do Reino Unido da Zona do Euro; ambiente politico conturbado em Hong 

Kong com escalada na violência; e eleições primárias desfavoráveis na Argentina.  

Nos EUA, pedidos de bens duráveis excluindo transportes surpreenderam negativamente a 

-0,4% em julho (esperava-se manutenção em relação a junho) enquanto ISM Manufacturing 

referente a agosto decepcionou a 49,1 pontos (esperava-se 51,3). Lembrando que esse último 

indicador se localiza em território contracionista quando abaixo de 50,0 pontos. Na zona do euro, 

mesma métrica veio a 47,0 pontos (em linha com o esperado) enquanto na China veio a 49,5 

(esperava-se 49,6), referente a julho. Dados da Alemanha, maior economia da Zona do Euro, 

continuam a mostrar uma desaceleração econômica mais acentuada, com PIB do segundo trimestre 

vindo a -0,1% (em linha com o esperado), vendas no varejo de julho a -2,2% mês contra mês (esperado 

de -1,3%) e produção industrial, também de julho, a -2,7% mês contra mês (esperado de -1,4%). 

Na Argentina, as eleições primárias apresentaram resultado bem divergente ao indicado 

pelas pesquisas eleitorais e praticamente sacramentou a volta do Kirchnerismo ao governo. Este 

fato, em conjunto com o ambiente global de aversão a risco, afetou os preços de nossos ativos 
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locais brasileiros em um movimento de fuga dos mercados emergentes e fez com que o dólar 

apreciasse frente ao real em 10% no mês para o patamar de 4,14. 

Em meio a um crescimento menor e um cenário geopolítico conturbado, bancos centrais ao 

redor do mundo tomam medidas preventivas a fim de evitar uma possível recessão. O Banco Central 

Europeu (ECB), o Federal Reserve (Fed), o Banco do México (Banxico) e o Banco Central do Brasil 

(BCB), entre outros, se reúnem ao longo de setembro para decidir sobre suas respectivas políticas 

monetárias. O movimento geral deverá ser de afrouxamento monetário e é favorável aos ativos de 

renda fixa como um todo. 

 No Brasil a recuperação econômica vem se mostrando devagar, enquanto a agenda política 

flui a bons passos com a reforma da previdência aprovada na CCJ do Senado e início das discussões 

sobre uma reforma tributária. O PIB do segundo trimestre surpreendeu positivamente com 

crescimento sequencial de 0,4%, ou 1,0% na comparação anual (esperado de 0,2% e 0,4% 

respectivamente). O destaque foi o setor de construção, que cresceu 1,9% no trimestre após quatro 

anos de trajetória negativa. Apesar de animadores, dados não representam ainda uma retomada 

significativa da economia. Primeiras divulgações do terceiro trimestre refreiam o otimismo, com 

produção industrial de julho caindo 0,3% em relação a (esperado crescimento de 0,5%) enquanto 

foram criados cerca de 43,8 mil postos de trabalho - levemente abaixo dos 45 mil esperados. 

Desempenho do fundo 

No mês, as treasuries tiveram forte fechamento chegando a 56 pontos base na ponta longa, 

sendo que o vértice de 30 anos encerrou o mês com taxa menor que a T-Bill de três meses, 

caracterizando uma inversão ao longo de toda a curva de juros americana. Nesse ínterim, bonds 

brasileiros tiveram menor fechamento e aumentaram seu diferencial com os títulos do governo 

com spreads abrindo até 49 pontos base. 

O fundo manteve seu histórico de boa rentabilidade em agosto e alcançou retorno de 1,15%, 

ou 227% do CDI do período, com volatilidade dos últimos doze meses a 3,21% e índice Sharpe de 3,55. 

Durante o mês, aumentamos levemente a duration média da carteira de 6,47 para 6,67 anos 

mantendo o current yield a 6,46%. 
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OCTANTE CRÉDITO PRIVADO FIM IE

Retornos mensais Fundo CDI %CDI % de Meses de Retorno Positivo 87.0%

Desde o início 295.48% 161.76% 143% % de Meses de Retorno Negativo 13.0%

Últimos 12 meses 17.68% 6.28% 267% Volatilidade no Mês (Anualizada) 3.73%

ago-19 1.15% 0.50% 227% Volatilidade 12 Meses (Anu.) 3.21%

jul-19 1.36% 0.57% 239% Índice Sharpe 12 meses 3.55                 

jun-19 2.58% 0.47% 546% Valor da Cota em 30 de agosto de 2019 3,954.85         

mai-19 0.49% 0.54% 90% PL Médio (12 meses) 35,881,256     

abr-19 1.68% 0.52% 322% PL em 30 de agosto de 2019 42,383,282     

mar-19 0.76% 0.47% 162% Current Yield Médio USD (%) 6.46%

fev-19 1.69% 0.49% 341% Duration Média (anos) 6.67                 

jan-19 2.58% 0.54% 470%

dez-18 0.14% 0.49% 29%

nov-18 -0.19% 0.49% -39%

out-18 2.18% 0.54% 399%

set-18 2.02% 0.47% 428%

Retornos anuais Fundo CDI %CDI

2019 12.95% 4.18% 297%

2018 10.12% 6.42% 155%

2017 15.70% 9.95% 154%

2016 37.90% 14.00% 245%

2015 4.25% 13.23% 34%

2014 13.98% 10.81% 128%

2013 2.79% 8.05% 36%

2012 17.40% 8.41% 199%

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.

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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