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Comentário do Gestor 

 Em junho tivemos uma contínua melhora nos preços de ativos de risco ao redor do mundo 

principalmente devido a dados de atividade econômica melhores do que esperado e à forte 

injeção de liquidez por parte de governos e bancos centrais suportando o mercado. Do lado 

negativo, vimos durante o mês um crescimento de novos casos diários de Covid-19 em algumas 

regiões, notadamente nos Estados Unidos.  

O segundo trimestre do ano foi marcado pela dicotomia entre a pior fase da crise da 

pandemia no ocidente e pelo maior ganho trimestral nas bolsas americanas nos últimos 20 anos e 

do Ibovespa nos últimos 16 anos, denotando o otimismo entre investidores com uma rápida 

recuperação econômica. 

Como destacamos na última carta mensal, Ásia e Europa já retornaram às atividades 

econômicas após controlarem a pandemia.  Ao fim de um novo mês ainda não vimos um aumento 

significativo de infecções nesses continentes, com a exceção de alguns surtos locais de menor 

dimensão. Nos Estados Unidos, por outro lado, a pandemia parece ainda estar se deslocando 

internamente, com uma progressão do número diário de casos entre estados do Sul e Oeste do 

país. Em destaque, Texas, Flórida e Califórnia exibiram fortes aumentos nas últimas semanas, 

ainda que mantenham uma taxa de infectados por milhão de habitante inferior à média do país. 

No Brasil, de forma similar vemos um movimento de interiorização da doença levada pela 

movimentação de pessoas dos grandes centros para o interior. Ao fim de junho cerca de 50% dos 

novos óbitos foram registrados fora de regiões metropolitanas. 

Apesar de um cenário epidemiológico que ainda desperta preocupação, destacamos como 

animadora a série de dados econômicos melhores que as expectativas. Entre estes, destaca-se a 

forte geração de emprego nos Estados Unidos, que já trouxe a taxa de desemprego do país de 

14,7% para 13,3% (contra expectativas de 19,0%) em maio e para 11,1% em junho (esperado de 12,5%). 

Dados de vendas no varejo ao redor do mundo também mostram uma repentina recuperação em 

maio, com destaque a um crescimento mensal de 13,9% na Alemanha (esperado 3,5%) e 17,7% nos 

EUA (esperado 8,4%).  
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A retomada após o início da reabertura parece vir mais rápido que o esperado, não só 

entre as economias desenvolvidas, mas também no Brasil. Por aqui destacamos dados de 

emprego do PNAD melhores que o esperado com uma taxa de desemprego de 12,9% (esperado 

13,1%) e no setor industrial tivemos um crescimento de 7,0% em maio (mês contra mês, em linha 

com expectativas), após uma queda de 18,8% em abril (esperado -28,3%). E no varejo vimos as 

vendas crescerem 13,9% em maio (mês contra mês, contra um esperado de 5,9%). A amenização do 

ruído político e uma melhor afinidade entre o Governo e o Legislativo propiciaram uma melhora 

na percepção de risco no país. O CDS de cinco anos do Brasil saiu de 348 pontos em maio e fechou 

junho a 257, enquanto o dólar saiu de sua máxima de fechamento de 5,89 em maio para encerrar 

o trimestre a 5,47.  

Mantemos uma visão mais construtiva acerca do mercado de bonds corporativos e 

soberanos da América Latina, em vista de uma recuperação econômica mais rápida do que o 

esperado ao redor do mundo. Não obstante, mantemos a preferência por companhias maiores, 

com melhor perfil de liquidez e de alavancagem mais baixa, que ainda oferecem um considerável 

retorno para seu relativo baixo risco. Por fim, vale salientar que mantivemos boa parte da 

alocação do portfólio em bonds soberanos brasileiros durante o mês de junho, buscando manter 

um portfólio com alta qualidade creditícia, mais liquido e que tende a se recuperar mais 

rapidamente em um ambiente de retomada da atividade econômica. 

Desempenho do fundo 

Em junho, a curva das treasuries ficou relativamente estável, com um leve fechamento na 

ponta curta. O vértice de 10 anos ficou a 0,65 pontos base (pb) no mês, enquanto a inclinação 

entre os vértices de dois e dez anos aumentou levemente para 50pb. Neste período, os bonds 

soberanos brasileiros variaram entre -18 e + 20 pb de spread. 

O fundo teve um retorno positivo de 1,42% em junho com um retorno acumulado nos últimos 

doze meses de 5,08%, equivalente a 104% do CDI no período. Devido ao cenário conturbado nos 

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

históricos e encerrou junho a 7,93%.  
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OCTANTE CRÉDITO PRIVADO FIM IE

Retornos mensais Fundo CDI %CDI % de Meses de Retorno Positivo 86.5%

Desde o início 305.35% 170.94% 179% % de Meses de Retorno Negativo 13.5%

Últimos 12 meses 5.08% 4.88% 104% Volatilidade no Mês (Anualizada) 8.93%

jun-20 1.42% 0.22% 659% Volatilidade 12 Meses (Anualizada) 7.93%

mai-20 4.03% 0.24% 1689% Índice Sharpe 12 meses 0.03                 

abr-20 2.98% 0.28% 1047% Valor da Cota em 30 de junho de 2020 4,053.51          

mar-20 -10.56% 0.34% - PL Médio (12 meses) 66,000,123     

fev-20 -1.51% 0.29% - PL em 30 de junho de 2020 88,684,738    

jan-20 1.53% 0.38% 407% Yield to Worst  da Carteira de Bonds em USD  (%) 7.01%

dez-19 1.72% 0.38% 456% Duration Média Sobre o Total do PL do Fundo (anos) 4.76                 

nov-19 0.70% 0.38% 185%

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%

Retornos anuais Fundo CDI %CDI

2020 -2.82% 1.76% -

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

2.7%
3.4%

6.1%
6.1%

9.5%
9.6%

15.8%

17.0%
29.8%

0% 10% 20% 30%

Communications

Logistics

Utilities

Basic Materials

Consumer, Non-cyclical

Energy

Government

Financial

Cash Equivalent

México 15.3%

Brazil 84.7%

0%

50%

100%

150%

200%

250%

300%

350%
ju

n
-0

9

fe
v-

1
0

o
u

t-
1

0

ju
l-

1
1

m
ar

-1
2

n
o

v-
1

2

ju
l-

1
3

ab
r-

1
4

d
e

z-
1

4

ag
o

-1
5

ab
r-

1
6

ja
n

-1
7

se
t-

1
7

m
ai

-1
8

ja
n

-1
9

o
u

t-
1

9

ju
n

-2
0

Fundo Octante CDI

Composição por país da carteira de bonds
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