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Introdução 

Mercado – será que não há exagero nos preços? 

Mês de maio foi marcado pela performance extraordinária dos ativos de risco. No mundo de crédito 
privado, os principais índices apresentaram valorizações expressivas. Abaixo os principais índices que 
acompanhamos:  

Índice Mai/2020 YTD 12M 

IDA DI 0.78% -2.88% -0.37% 

IDEX-DI 1.04% -2.00% 0.11% 

BARCLAYS EM BRAZIL 4.74% -6.03% 1.11% 

US CORP HY 4.41% -4.73% 0.12% 
 

Como podemos ver, os retornos foram expressivos e alguns desses índices já estão precificados a níveis 
acima de 12m atrás, e, em alguns casos, bem próximos de março/2020: 

US Corp HY 

 

Barclays EM Brazil 
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IDEX-DI 

 

IDA-DI 

 

Fonte: Bloomberg. 

Notem que o US Corp HY e o Barclays EM Brazil já se encontram em patamares superiores aos de 12 meses 
atrás e o IDEX-DI já está “quase lá”. 

Naturalmente, a atuação dos Banco Centrais colaboraram em muito para esta reação do mercado 
externo (assistam a live que a Verde Asset fez sobre o tema – é imperdível: 
https://www.youtube.com/watch?v=wayBFYbE6og&t=4990s). O que para mim é misterioso é de onde veio a 
reação dos papeis brasileiros, dada a incerteza de que o Bacen atuará o mercado de TVMs (já tratamos 
deste tema em nossa carta do mês passado)? 

Tenho conversado com brokers quase que diariamente e os traders de bonds são assertivos em afirmar 
que os bonds brasileiros são comprados por investidores locais e private banks.  
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No que se refere às debêntures, algum fluxo de fundos e private banks. A impressão é de pouca gente com 
muita vontade de comprar, gerando pouco fluxo, como se pode verificar pelo volume de negócios 
cadente das debêntures e baixo inflow em fundos dedicados a EM no caso dos bonds. 

 

 

Fonte: EPFR / BTG Pactual. 

 

Ainda sobre o mercado, o movimento de resgate dos fundos que acompanhamos não cessou, ainda que 
o ritmo tenha caído de maneira importante: 
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Também temos visto os spreads “de lado”, confirmando nossa visão da última carta, o que pode ser 
verificado nos gráficos publicados pelo Itaú BBA: 

 

Fonte: ANBIMA e Itaú BBA. 

Temos visto também que a precificação dos fundos tem estado razoavelmente compatível com o que 
temos verificado de trades no mercado. 
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Captação Líquida Mensal

Anbima < ASK ASK < Anbima < MID % MID < Anbima < BID Anbima > BID % Total

Ativos em % CDI 3 42 44% 39 19 56% 103

Ativos em CDI + 4 80 51% 49 33 49% 166

Ativos em IPCA + 1 6 16% 16 22 84% 45

Ativos de Infra 5 29 19% 57 89 81% 180

Total 13 157 34% 161 163 66% 494
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Na Augme, como fomos? 

A despeito de termos passado por mais uma rodada de precificação de nossos papeis ilíquidos (desta 
vez foram os CRAs e CRIs), que custaram aproximadamente R$ 1,4 milhões de PnL, os fundos tiveram boa 
performance no mês, impulsionados principalmente pela carteira de bonds brasileiros. 

Mesmo com a marcação dos CRAs e CRIs, nosso book HTM entregou 198% do CDI e nosso trading book 280% 
do CDI. O portfolio de Bonds (6,64% da carteira Augme) entregou 878% do CDI, enquanto a carteira em CDI+ 
(52,19% da carteira Augme) entregou 155% do CDI e a carteira em %CDI (21,99% da carteira Augme), 213% do 
CDI, impulsionado principalmente pelo fechamento da curva DI. 
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Também tivemos um volume grande de venda de ativos para: 1. Realizar resultados de ganho de bonds; 
2. Vender alguns ativos para os quais não víamos mais muita oportunidade de ganhos; 3. Reforçar a 
liquidez – dado que, na nossa visão, o efeito do Covid não deveria sair tão rapidamente do preço. 

Por outro lado, realizamos algumas compras no mercado primário de papeis que, na nossa visão, 
possuem boa liquidez, foram emitidos por cias bastante resilientes e que devem passar bem por esta 
crise. 

Tal como sempre mostramos, nossos fundos se mantêm com carregos robustos e baixa duration, que foi 
reduzida um pouco mais pela venda de alguns bonds e aumento das posições de caixa. 
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Um pouco de visão prospectiva... 

Olhando o preço dos ativos de risco, tenho a impressão de que nada ocorreu e de que o mundo está tão 
bem quanto estava há um ano. Vamos a alguns fatos: 

1. Estamos em quarentena desde a segunda quinzena de março. A quarentena, que deveria durar 40 
dias, já caminha para 70 dias e o relaxamento deve ocorrer a partir da 2ª quinzena de junho; 

2. O fiscal brasileiro ficou ainda mais desafiador e está longe de ser endereçado. E o pior: para variar, 
vivemos uma crise política que pode complicar as coisas ainda mais; 

3. Ainda não vimos os balanços do 2ºT das companhias, que deverão refletir os efeitos da pandemia.  

 

Por esta razão, temos feito uma gestão cautelosa dos fundos: 

1. Não temos contratado duration; 

2. Temos vendido bonds cujo carrego já entrou em patamares pouco interessantes. Temos carregado 
apenas bonds com duration menor (lembrando que para carregar um bond temos os custos da 
venda do cupom cambial e de margem, que conservadoramente mantemos em 20%); 

3. Temos evitado bonds com beta elevado de risco Brasil, como por exemplo de bancos brasileiros e 
Petrobrás; 

4. Não temos carregado papeis locais com spread inferior a CDI + 2,5% a.a.; 

5. Temos evitado empresas “mid yield” que hoje captam entre CDI + 5% a.a. e CDI + 7% a.a. e procurado 
operações estruturadas que remunerem melhor a iliquidez destes papeis; 

 
Apesar disso tudo, estamos otimistas com a performance de nossos fundos adiante. Acreditamos que 
nossos fundos mais líquidos devem entregar cerca de CDI + 2% a.a. aos investidores no médio prazo e as 
estratégias mais ilíquidas (90 e Pro) entre CDI + 3,5% a.a. e CDI + 4,5% a.a., dado que temos pouca crença 
de ganhos expressivos de MtM adiante. 

 

Saudações, 

 

Marcelo Urbano Dias  
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Resumo dos Fundos Augme 

 PERFORMANCE: 
 

Abaixo, a performance dos fundos Augme 45, Augme 45 Advisory, Augme 90, Augme PRO e Augme 
Institucional. Por possuir menos de 6 meses, ainda não podemos divulgar quaisquer informações de 
performance do fundo Augme 180 FIC FIM CP.  

 

 

 INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: 
 

Fundo Retorno Mês Ano 12 meses Desde o início Início do fundo

AUGME 45 FIC FIM CP % 0,44% -0,67% 3,00% 123% dez/2011

% CDI 186% -43% 62% 109%

AUGME 45 ADVISORY FIC FIM CP % 0,45% -0,69% 2,91% 3,08% mai/2019

% CDI 188% -45% 60% 62%

AUGME 90 FIC FIM CP % 0,39% -0,01% 4,99% 128% abr/2013

% CDI 162% -1% 102% 140%

AUGME PRO FIM CP % 0,56% 1,06% 4,88% 8,0% mar/2019

% CDI 235% 69% 92% 123%

AUGME INSTITUCIONAL FIRF CP % 0,47% 0,06% n/a 3,8% jun/2019

% CDI 198% 4% n/a 84%

Multimercado Estratégia 

Específica

34.218.678/0001-67

27/12/2019

Santander Securities Services 

Brasil DTVM S.A.

Santander Securities Services 

Brasil DTVM S.A.

CDI + 2 a 3% a.a

1,10% a.a.

20% do que exceder 100% do CDI 

(Semestral)

R$ 5.000,00

R$ 5.000,00

R$ 5.000,00

D + 0 (Fechamento)

A qualquer momento, sem 

carência

D + 179 dias corridos

D + 1 da cotização

Augme 180 FIM CP

1,10% a.a.

20% do que exceder 100% do CDI 

(Semestral)

20% do que exceder 100% do CDI 

(Semestral)

Santander Securities Services 

Brasil DTVM S.A.

Custódia
Santander Securities Services 

Brasil DTVM S.A.

Santander Securities Services 

Brasil DTVM S.A.

Administrador
Santander Securities Services 

Brasil DTVM S.A.

CDI + 2 a 3% a.a

Movimentação Mínima R$ 5.000,00 R$ 5.000,00 R$ 5.000,00

20% do que exceder 100% do CDI 

(Semestral)

20% do que exceder 100% do CDI 

(Semestral)

20% do que exceder 100% do CDI 

(Semestral)
Taxa de Performance

Aplicação Inicial R$ 5.000,00 R$ 5.000,00 R$ 5.000,00 R$ 100.000,00

30.353.549/0001-20

1,50% a.a. acrescido de 0,05% 

sobre parcela investida no 

exterior

0,60 a.a. 0,60 a.a. 1,10% a.a.

Santander Securities Services 

Brasil DTVM S.A.

27/05/2019

Santander Securities Services 

Brasil DTVM S.A.

21/06/2019 01/03/2019

Santander Securities Services 

Brasil DTVM S.A.

Santander Securities Services 

Brasil DTVM S.A.

Santander Securities Services 

Brasil DTVM S.A.

Santander Securities Services 

Brasil DTVM S.A.

CNPJ 17.012.208/0001-23 14.237.118/0001-42 30.568.495/0001-10 30.568.485/0001-85

Categoria Ambima

Resgate - Liquidação

Início do Fundo 01/04/2013 06/12/2011

Resgate - Cotização D + 89 dias corridos D + 44 dias corridos

Resgate

Target

D + 0 (Fechamento)

Taxa de Administração

Aplicação - Cotização D + 0 (Fechamento)

Saldo Mínimo

Resgates serão processados no

último dia do mês ou no próximo 

dia útil

Multimercado Estratégia 

Específica
Multimercado Estratégia Livre Multimercado Estratégia Livre

Renda Fixa Alta Duração - Crédito 

Livre

Multimercado Estratégia 

Específica

110 - 120% do CDI 110 - 120% do CDI CDI + 1 a 2% a.a CDI + 2,5 a 4% a.a

31/03, 30/06, 30/09 e 30/12 ou no 

primeiro dia útil subsequente

D + 0 (Fechamento)

R$ 10.000,00

R$ 100.000,00

D + 0 (Fechamento)

R$ 5.000,00 R$ 10.000,00

R$ 10.000,00

Resgates serão processados no

último dia do mês ou no próximo 

dia útil

R$ 10.000,00R$ 5.000,00 R$ 5.000,00

D + 1 da cotização D + 1 da cotização D + 1 da cotização

A qualquer momento, sem 

carência

D + 44 dias corridos

A qualquer momento, sem 

carência

D + 89 dias corridos D + 180 dias corridos

D + 1 da cotizaçãoD + 1 da cotização

D + 0 (Fechamento)

Augme Pro FIM CPFundo Augme 90 FIC FIM CP Aumge 45 FIC FIM CP Augme 45 Advisory FIC FIM CP Augme Institucional FIRF CP
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AUGME 90 FIC FIM CP 

 PATRIMÔNIO LÍQUIDO, RETORNO E RISCO: 
  

 

 ATRIBUIÇÃO DE PERFORMANCE: 
 

 

 

 

 

 ATIVOS E P&L:  
 

   

PL – 30/04/2020: R$ 450.342.852 

(+/-) P&L do fundo: R$ 2.141.198 

(+/-) Cotistas: (R$ 482.179) 

(-) Custos:  (R$ 399.829) 

PL – 29/05/2020: R$ 451.602.042 

Ativo Mai/20 No ano Últimos 12 Meses

Augme 90 0,39% -0,01% 4,99%

CDI 0,24% 1,54% 4,88%

% do CDI 162% -1% 102%

Retorno Histórico²

Augme 90 Mai/20 No ano Últimos 12 Meses

Volatilidade 0,80% 1,15% 1,21%

Sharpe 2,38 -3,30 0,13

Duration 1,98 anos

Retorno Histórico²

CRA Alta Mez; -235

CRA Aqua Sen; -216

MSGT12; -143

STEN23; -90

CELU13; -81

FIDC CREDITCORP; 122

Bond Avon 23; 139

Bond Cemig 24; 142

Bond Mercantil 20; 147

VAMO22; 163

 (400)  (300)  (200)  (100)  -  100  200  300

Milhares

Ativo Posição % do PL Taxa MtM

FIDC CREDITCORP R$ 15.940.348 3,54% 326% do CDI

Bond Mercantil 20 R$ 9.055.643 2,01% USD + 42,97%

FIDC AGP R$ 9.039.149 2,01% CDI + 3.4%

RJGT11 R$ 9.025.653 2,01% 236% do CDI

DC Norte Brasil R$ 8.458.825 1,88% 1% a.m.

CRA NUFARM R$ 7.493.581 1,67% CDI + 10.31%

CELU13 R$ 7.065.916 1,57% CDI + 6.86%

MC FIC FIM R$ 7.049.464 1,57% CDI + 3.5%

AEGE14 R$ 6.632.639 1,47% CDI + 4.0%

VAMO22 R$ 6.553.220 1,46% CDI + 5.23%
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AUGME 45 FIC FIM CP 

 PATRIMÔNIO LÍQUIDO, RETORNO E RISCO: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 ATRIBUIÇÃO DE PERFORMANCE: 
  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 ATIVOS E P&L: 
 

 

PL – 30/04/2020: R$ 35.231.290 

(+/-) P&L do fundo: R$ 175.862 

(+/-) Cotistas: R$ 7.500 

(-) Custos:  (R$ 19.195) 

PL – 29/05/2020: R$ 35.395.457 

Ativo Mai/20 No ano Últimos 12 Meses

Augme 45 0,44% -0,67% 3,00%

CDI 0,24% 1,54% 4,88%

% do CDI 186% -43% 62%

Retorno Histórico²

Augme 45 Mai/20 No ano Últimos 12 Meses

Volatilidade 0,27% 1,50% 1,03%

Sharpe 9,34 -3,60 -1,80

Duration 1,64 anos

Retorno Histórico²

CRA Alta Mez; -5

CRA Aqua Sen; -5

MSGT12; -4

ENEV22; -4

CEBD13; -3

FIDC Nubank 3; 6

DASAB0; 7

VAMO12; 7

LF BANCO C6; 7

LF Omni ; 11

 (10)  (5)  -  5  10  15

Milhares

Ativo Posição % do PL Taxa MtM

RJGT11 R$ 1.426.307 3,94% 236% do CDI

FIDC Syngenta R$ 1.295.289 3,58% CDI + 1.35%

RDLA12 R$ 1.034.482 2,86% IPCA + 4.6%

FIDC SUPPLIERCARD R$ 987.366 2,73% 120% do CDI

LF BANCO C6 R$ 966.109 2,67% 138.11% do CDI

ESULA0 R$ 942.532 2,61% CDI + 3.02%

CEBD13 R$ 927.726 2,57% CDI + 6.02%

FIDC DRIVER IV R$ 858.769 2,37% 106% do CDI

LF Omni 3 Anos R$ 794.054 2,20% 176.27% do CDI

LJDE22 R$ 779.020 2,15% 157% do CDI
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As informações contidas neste material são de caráter meramente informativo. Para maiores informações, acesse nosso website: 
www.augme.com.br. Fundos de investimento não contam com garantia do administrador ou do gestor do fundo, de qualquer mecanismo de 
seguro ou, ainda, do fundo garantidor de crédito – FGC. Ao investidor, é recomendada a leitura cuidadosa do regulamento do fundo antes de 
aplicar seus recursos. A rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura. Os fundos de crédito privado estão 
sujeitos a risco de perda substancial do seu patrimônio líquido em caso de eventos que acarretem o não pagamento dos ativos integrantes de 
sua carteira, inclusive por força de intervenção, liquidação judicial, regime de administração temporária, falência ou recuperação judicial dos 
emissores responsáveis pelos ativos do fundo.  

AUGME 45 ADVISORY FIC FIM CP 

 PATRIMÔNIO LÍQUIDO, RETORNO E RISCO: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 ATRIBUIÇÃO DE PERFORMANCE: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 ATIVOS E P&L 
  

PL – 30/04/2020: R$ 51.422.532 

(+/-) P&L do fundo: R$ 257.682 

(+/-) Cotistas: (R$ 2.150.354) 

(-) Custos:  (R$ 29.632) 

PL – 29/05/2020: R$ 49.500.227 

Ativo Mai/20 No ano Últimos 12 Meses

Augme 45 Advisory 0,45% -0,69% 2,91%

CDI 0,24% 1,54% 4,88%

% do CDI 188% -45% 60%

Retorno Histórico²

Augme 45 Advisory Mai/20 No ano Últimos 12 Meses

Volatilidade 0,29% 1,52% 1,04%

Sharpe 9,59 -3,61 -1,73

Duration 1,72 anos

Retorno Histórico²

CRA Alta Mez; -8

CRA Aqua Sen; -8

MSGT12; -6

ENEV22; -6

CEBD13; -5

FIDC Nubank 3; 9

DASAB0; 10

VAMO12; 10

LF BANCO C6; 11

LF Omni 3 Anos; 
16

 (12)  (7)  (2)  3  8  13  18

Milhares

Ativo Posição % do PL Taxa MtM

RJGT11 R$ 2.126.035 4,12% 236% do CDI

FIDC Syngenta R$ 1.922.597 3,72% CDI + 1.35%

RDLA12 R$ 1.535.481 2,97% IPCA + 4.6%

FIDC SUPPLIERCARD R$ 1.465.547 2,84% 120% do CDI

LF BANCO C6 R$ 1.433.995 2,78% 138% do CDI

ESULA0 R$ 1.399.000 2,71% CDI + 3.02%

CEBD13 R$ 1.382.260 2,68% CDI + 6.02%

FIDC DRIVER IV R$ 1.275.678 2,47% 106% do CDI

LF Omni 3 Anos R$ 1.178.614 2,28% 176% do CDI

LJDE22 R$ 1.156.300 2,24% 157% do CDI
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As informações contidas neste material são de caráter meramente informativo. Para maiores informações, acesse nosso website: 
www.augme.com.br. Fundos de investimento não contam com garantia do administrador ou do gestor do fundo, de qualquer mecanismo de 
seguro ou, ainda, do fundo garantidor de crédito – FGC. Ao investidor, é recomendada a leitura cuidadosa do regulamento do fundo antes de 
aplicar seus recursos. A rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura. Os fundos de crédito privado estão 
sujeitos a risco de perda substancial do seu patrimônio líquido em caso de eventos que acarretem o não pagamento dos ativos integrantes de 
sua carteira, inclusive por força de intervenção, liquidação judicial, regime de administração temporária, falência ou recuperação judicial dos 
emissores responsáveis pelos ativos do fundo.  

AUGME PRO FIM CP 

 PATRIMÔNIO LÍQUIDO, RETORNO E RISCO: 
 

 

 

 ATRIBUIÇÃO DE PERFORMANCE: 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 ATIVOS E P&L: 
  

 

PL – 30/04/2020: R$ 72.109.594 

(+/-) P&L do fundo: R$ 503.858 

(+/-) Cotistas: R$ 0 

(-) Custos:  (R$ 98.594) 

PL – 29/05/2020: R$ 72.514.858 

Ativo Mai/20 No ano Últimos 12 Meses

Augme PRO 0,56% 1,06% 4,88%

CDI 0,24% 1,54% 5,29%

% do CDI 235% 69% 92%

Retorno Histórico²

Augme PRO Mai/20 No ano Últimos 12 Meses

Volatilidade 0,94% 1,28% 2,01%

Sharpe 4,38 -0,90 0,26

Duration 2,12 anos

Retorno Histórico²

CRA Aqua Sen; -45
CRA Alta Mez; -43

DI1N24; -27
CELU13; -17

CRA Aqua Mez; -17
DC Norte Brasil; 27
FIDC CREDITCORP; 37

Bond Avon 23; 51
Bond Mercantil 20; 56

Bond Cemig 24; 102

 (100)  (50)  -  50  100  150

Milhares

Ativo Posição % do PL Taxa MtM

FIDC CREDITCORP R$ 4.849.493 6,58% 326% do CDI

Bond Mercantil 20 R$ 3.353.829 4,55% USD + 42,97%

DC Norte Brasil R$ 2.821.646 3,83% 1% a.m.

Bond Cemig 24 R$ 2.103.731 2,86% USD + 7,17%

DC Norte Brasil - TSEA3 R$ 2.072.727 2,81% IPCA + 6.2%

FIDC Geru Sênior R$ 1.843.958 2,50% CDI + 5.5%

Bond Eldorado 21 R$ 1.683.351 2,29% USD + 8,16%

AGAU11 R$ 1.537.199 2,09% CDI + 5.75%

CRA Bevap R$ 1.531.901 2,08% CDI + 8.15%

CELU13 R$ 1.490.631 2,02% CDI + 6.86%
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As informações contidas neste material são de caráter meramente informativo. Para maiores informações, acesse nosso website: 
www.augme.com.br. Fundos de investimento não contam com garantia do administrador ou do gestor do fundo, de qualquer mecanismo de 
seguro ou, ainda, do fundo garantidor de crédito – FGC. Ao investidor, é recomendada a leitura cuidadosa do regulamento do fundo antes de 
aplicar seus recursos. A rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura. Os fundos de crédito privado estão 
sujeitos a risco de perda substancial do seu patrimônio líquido em caso de eventos que acarretem o não pagamento dos ativos integrantes de 
sua carteira, inclusive por força de intervenção, liquidação judicial, regime de administração temporária, falência ou recuperação judicial dos 
emissores responsáveis pelos ativos do fundo.  

AUGME INSTITUCIONAL FIRF CP 

 PATRIMÔNIO LÍQUIDO: 
 

 

 

 ATRIBUIÇÃO DE PERFORMANCE: 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 ATIVOS E P&L: 
 

 

 

 

 

 

PL – 30/04/2020: R$ 56.320.792 

(+/-) P&L do fundo: R$ 317.681 

(+/-) Cotistas: R$ 0 

(-) Custos:  (R$ 52.110) 

PL – 29/05/2020: R$ 56.586.363 

Ativo Mai/20 Início Últimos 12 Meses

Augme Institucional 0,47% 3,77% n/a

CDI 0,24% 4,51% n/a

% do CDI 198% 84% n/a

Retorno Histórico²

Augme Institucional Mai/20 Início Últimos 12 Meses

Volatilidade 0,68% 1,13% n/a

Sharpe 4,36 -0,66 n/a

Duration 2,26 anos

Retorno Histórico²

CRA Aqua Sen; -34

CRA Alta Mez; -30

CRA Aqua Mez; -13

CRA Agrovale; -8

ENEV22; -5

DC Norte Brasil; 18

VAMO22; 19

AALR12; 20

FIDC Nubank 3; 20

FIDC Light; 25

 (50)  (30)  (10)  10  30

Milhares

Ativo Posição % do PL Taxa MtM

RILA11 R$ 2.357.952 4,22% 234% do CDI

TAEE33 R$ 2.091.818 3,75% IPCA + 4.6%

DC Norte Brasil R$ 1.863.621 3,34% 1% a.m.

CMDT33 R$ 1.653.904 2,96% IPCA + 5.2%

FIDC INFINITY DI R$ 1.439.711 2,58% CDI + 2.0%

DC Norte Brasil - TSEA3 R$ 1.368.981 2,45% IPCA + 6.2%

STEN13 R$ 1.264.814 2,26% IPCA + 5.6%

Encalso Serie 6 R$ 1.094.349 1,96% CDI + 7.17%

ELET32 R$ 1.051.400 1,88% CDI + 2.76%

AALR12 R$ 1.028.896 1,84% CDI + 3.48%
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As informações contidas neste material são de caráter meramente informativo. Para maiores informações, acesse nosso website: 
www.augme.com.br. Fundos de investimento não contam com garantia do administrador ou do gestor do fundo, de qualquer mecanismo de 
seguro ou, ainda, do fundo garantidor de crédito – FGC. Ao investidor, é recomendada a leitura cuidadosa do regulamento do fundo antes de 
aplicar seus recursos. A rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura. Os fundos de crédito privado estão 
sujeitos a risco de perda substancial do seu patrimônio líquido em caso de eventos que acarretem o não pagamento dos ativos integrantes de 
sua carteira, inclusive por força de intervenção, liquidação judicial, regime de administração temporária, falência ou recuperação judicial dos 
emissores responsáveis pelos ativos do fundo.  

AUGME 180 FIC FIM CP 

 

 PATRIMÔNIO LÍQUIDO: 
 

 

 

 

 

Importante: Não podemos tecer qualquer comentário sobre a performance do Augme 180 FIC FIM CP, pois 
o fundo possui menos de 6 meses desde seu início.  

 

 10 MAIORES POSIÇÕES: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PL – 30/04/2020: R$ 16.811.416 

(+/-) Evolução:  R$ 566.500 

PL – 29/05/2020: R$ 17.377.916 

Ativo Posição % do PL Taxa MtM

FIDC CREDITCORP R$ 438.070 2,52% 326% do CDI

FIDC AGP R$ 391.841 2,25% CDI + 3.4%

RJGT11 R$ 371.792 2,14% 236% do CDI

DC Norte Brasil R$ 362.145 2,08% 1% a.m.

Bond Mercantil 20 R$ 357.121 2,05% USD + 42,97%

CRA NUFARM R$ 295.519 1,70% CDI + 10.31%

CELU13 R$ 278.653 1,60% CDI + 6.86%

FIDC BRF MEZ B R$ 273.344 1,57% CDI + 6.0%

FIDC Geru Sênior R$ 269.932 1,55% CDI + 5.5%

CEBD13 R$ 269.561 1,55% CDI + 6.02%

http://www.augme.com.br/


 

 
As informações contidas neste material são de caráter meramente informativo. Para maiores informações, acesse nosso website: 
www.augme.com.br. Fundos de investimento não contam com garantia do administrador ou do gestor do fundo, de qualquer mecanismo de 
seguro ou, ainda, do fundo garantidor de crédito – FGC. Ao investidor, é recomendada a leitura cuidadosa do regulamento do fundo antes de 
aplicar seus recursos. A rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura. Os fundos de crédito privado estão 
sujeitos a risco de perda substancial do seu patrimônio líquido em caso de eventos que acarretem o não pagamento dos ativos integrantes de 
sua carteira, inclusive por força de intervenção, liquidação judicial, regime de administração temporária, falência ou recuperação judicial dos 
emissores responsáveis pelos ativos do fundo.  

CONTATO   

ri@augme.com.br 

11 4550 3295 

Rua Campos Bicudo, 98 – 3º Andar – cj. 31 

CEP: 04536-010 

www.augme.com.br 

Linkedin: Augme Capital 

Disclaimer 

 

Este material foi produzido pela Augme Capital com fins meramente informativos, não se caracterizando como oferta ou solicitação 
de investimento ou desinvestimento de ativos. A Augme Capital não comercializa nem distribui quotas de fundos de investimentos 
ou quaisquer outros ativos financeiros. Em caso de interesse, contate um distribuidor contratado. Para maiores detalhes, favor 
consultar nosso site (https://www.augme.com.br/). 

 

Apesar do cuidado utilizado no manuseio das informações apresentadas, a Augme Capital não se responsabiliza pela publicação 
acidental de informações incorretas, nem tampouco por decisões de investimento tomadas com base nas informações contidas 
neste documento, as quais podem inclusive ser modificadas sem comunicação prévia. 

 

É recomendada a leitura cuidadosa dos regulamentos dos fundos de investimento pelos investidores ao aplicarem seus recursos. 
Para avaliação da performance de um fundo de investimento, é recomendável a análise de, no mínimo, 12 (doze) meses.  

 

Rentabilidade obtida no passado não representa garantia de resultados futuros. E as aplicações em Fundos de Investimentos não 
são garantidos pelo administrador, pelo gestor ou por qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, pelo Fundo Garantidor de Crédito 
– FGC. 
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