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Mês de Novembro

Novembro foi um mês de forte retomada do otimismo nos

mercados em geral, impulsionado pela possibilidade real de termos

uma vacina eficiente para a Covid-19 no primeiro semestre de 2021. A

definição sobre as eleições americanas também trouxe maior

estabilidade no cenário econômico mundial.

Como reflexo no Brasil, que figura no hall dos emergentes que mais

têm sofrido as consequências de um cenário externo desfavorável,

vimos a retomada do fluxo externo ao país, com entrada líquida de

pouco mais de R$ 30 bi na bolsa, impulsionando o Ibov (+15,9% no

mês). Como consequencia deste movimento, o real também se

apreciou consideravelmente contra o dólar, que sofreu

desvalorização de 7% aproximadamente.

Na renda fixa local o mês também foi positivo, com o IDA DI, IDEX-DI

e IRFM, índices que acompanhamos, superando com folga o CDI. O

IMAB teve forte desempenho (2% no mês), principalmente devido ao

fechamento dos vértices mais longos (desempenho IMAB5 foi de

0,74% e do IMAB5+ de 3,09%).

Nas Tabelas 2 e 3 ao lado, vemos que os preços Anbima estão, em

geral, dentro do Bid Ask praticado pelo mercado, indicando

estabilidade, e de uma forma geral os ativos apresentaram leve

fechamento de taxa, movimento que aconteceu mais forte nos

papéis em % do CDI.

Por fim, cabe notar que a captação do peer group de fundos

líquidos que acompanhamos permanece negativa, apesar do

movimento de resgate ter se reduzido em novembro quando

comparado a outubro.

Tabela 1: índices de Mercado

Tabela 2: Preços Anbima versus Bid e Ask de mercado.

Tabela 3: Abertura e fechamento dos ativos de crédito

Figura 1: Captação Líquida fundos líquidos.

Anbima < ASK ASK < Anbima < MID % Total

Ativos em % CDI 10 36 58% 46

Ativos em CDI + 6 78 55% 84

Ativos em IPCA + 4 19 79% 23

Ativos de Infra 28 70 63% 98

Total 48 203 60% 251

MID < Anbima < BID Anbima > BID % Total

Ativos em % CDI 29 4 42% 33

Ativos em CDI + 49 21 45% 70

Ativos em IPCA + 5 1 21% 6

Ativos de Infra 51 7 37% 58

Total 134 33 40% 167

CDI+ CDI% IPCA+ Infra Total

# abriu 18% 2% 28% 25% 21%

# de lado 44% 7% 43% 24% 33%

# fechou 38% 91% 29% 51% 46%

Total 173 109 231 152 665
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Descrição nov/20 YTD 12m

IDA DI (IDADDI) 0,41% 1,24% 1,56%

IDEX-DI 0,62% 4,10% 4,51%

BARCLAYS EM BRAZIL 4,38% 3,37% 5,22%

US CORP HY 3,96% 1,13% 3,18%

IMAB 2,00% -0,51% -0,71%

IRFM 0,36% 4,27% 4,43%

IBOVESPA 15,90% -18,76% -12,65%

CDI 0,15% 2,59% 3,01%
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Portfólio Augme

O mês de Novembro permaneceu com fechamento nos spreads

de crédito, que ganhou força na margem e isso pode ser observado

pela boa performance dos índices de renda fixa mencionada acima.

No portfólio Augme, destaque novamente para nosso Book HTM (ou

Book Ilíquido), cujo carrego tem sido importante para o alfa dos

nossos fundos e entregou 520% do CDI (Figura 2).

Na parte mais líquida do portfólio (ou Trading Book), cabe destaque

às posições que montamos em LFs perpétuas de bancos (ABC e

Bradesco, além de BTG que já tínhamos), além do trade realizado

com International Meal, que explicaremos detalhadamente abaixo,

ajudando o book a entregar 289% do CDI. Completando as

alocações, o caixa fez 104% do CDI no mês, puxado pela boa

performance do nosso fundo exclusivo de termo de ações.

Apesar do fechamento recente nos spreads de crédito, temos

conseguido manter bons patamares de carrego (Figura 3), o pipeline

permanece bastante aquecido, com boas oportunidades no crédito

high yield. Assim, tudo o mais constante, não temos motivos para

crer em mudança substancial dos carregos para frente por

enquanto.

A duration do nosso portfólio permanece curta, oscilando entre 1,6

e 2,2 anos, como podemos observar na Figura 4. Temos mantido

também um caixa confortável, que chega a 28% na família 45,

ficando entre 9% e 12% nos mandatos high yield. Temos usado este

caixa conforme oportunidades de investimento que julgamos gerar

valor aos nossos investidores.

Em seguida, detalhamos o case de International Meals que

executamos em novembro, um deal oportunístico no nosso Trading

Book.

Equipe Augme Capital

Figura 2: Rentabilidade por estratégia em Outubro/20

Figura 3: Carrego Bruto dos fundos da Augme em CDI + % a.a.

Figura 4: Duration dos fundos da Augme em anos.
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Case de Investimento: International Meal Company S.A.

Na carta de Outubro, demonstramos como nos posicionamos para

aproveitar as oportunidades no mercado em meio a pandemia com

a criação do fundo Augme Estratégico.

Algumas das estratégias também foram realizadas em portfólios

já existentes, que podem ser divididas em: (i) Novas oportunidades

no mercado primário, segmentadas em (a) companhias que

possuíam demanda resiliente, liderança no setor, boa governança e

forte geração de caixa livre com spreads mais atrativos, além de

serem recorrentes emissores no mercado de capitais; (b)

Companhias menos conhecidas, mas que tiveram seus spreads

também reprecificados para patamares atrativos para nosso Book

HTM (Book Ilíquido) e; (ii) Oportunidades no mercado secundário,

local e offshore, com destaque para as empresas que tiveram sua

percepção de qualidade de crédito deteriorada em virtude dos

impactos da pandemia diretamente nas suas operações.

Destacamos essa última para comentar abaixo, de forma

simplificada, como acompanhamos ao longo dos últimos dois

trimestres a International Meal Company (IMC), enxergando uma

oportunidade de investimento.

A IMC é um dos principais grupos operadores de restaurantes e

serviços de alimentação para a América Latina e Estados Unidos. Sua

atuação é dividida em quatro segmentos: (i) Aeroportos; (ii)

Rodovias; (iii) Shopping Centers; e (iv) Operações no Exterior. A cia

opera marcas premium no Brasil, América Latina e EUA, atuando

principalmente, sob as bandeiras Frango Assado, Viena e Olive

Garden. No segundo semestre de 2019, em uma associação com o

empresário Carlos Wizard, foi realizado um acordo societário no qual

a empresa obteve os direitos de master franquia das marcas Pizza

Hut e KFC, iniciando um processo de expansão e turnaround mais

agressivo. A cia possui atualmente 229 lojas próprias (169 no Brasil),

249 unidades franqueadas, além das unidades de catering,

totalizando 490 lojas no fechamento do 3T/2020. A IMC é listada na B3

sob o ticker MEAL3, com market cap de ~R$ 1,2 bi.

Após a divulgação do acordo com Pizza Hut e KFC, a IMC tornou-se

um dos maiores grupos de serviços de alimentação da América

Latina, com estimativas de faturamento, à época, em R$ 1,8 bi por

meio de ~500 lojas em conjunto. Com a incorporação, a cia teve um

acréscimo relevante no tamanho de sua operação, além de

adicionar uma camada a mais de complexidade, tendo em vista que

as novas marcas operam também no modelo de franquias, além

das lojas próprias.
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Figura 1: Estrutura Acionária Resumida.
Fonte: IMC – Data Base: 06/11/2020

Destaques 2016 2017 2018 2019

Brasil 955                   948          952          962        

Aeroportos 261                  246         240         204       

% RL 16.9% 16.4% 15.2% 12.7%

Rodovias (Frango Assado) 441                  467         483         514       

% RL 28.6% 31.3% 30.6% 32.1%

Shoppings (Pizza Hut/KFC/Viena) 253                  234         229         244       

% RL 16.4% 15.7% 14.5% 15.2%

EUA 391                   368          439          450        

% RL 25.4% 24.6% 27.7% 28.1%

Caribe 195                   179          191          191        

% RL 12.7% 12.0% 12.1% 11.9%

Receita Líquida 1,541                1,495      1,582      1,603     

Crescimento (3.0)%     5.9%        1.3%      

EBITDA 44                     109          103          197        

margem 2.9%                 7.3%        6.5%        12.3%    

Lucro Líquido (80)                   4              8              (5)           

margem (5.2)%               0.2%        0.5%        (0.3)%    

Dívida Líquida (61)                    (12)           29            229        

Dívida Líquida / EBITDA Ajustado LTM (1.4)x                 (0.1)x        0.3x           1.2x         

FCO 100.1                81.7         88.0         208.7     

Capex (100.2)              (65.8)       (78.8)       (143.6)   

Outros 105.7                2.1           5.5           33.0       

FCFF 105.7                18.0         14.6         98.1       

Juros Dívida (24.6)                 (11.9)       (11.6)       (25.7)      

∆ Dívida (169.9)              40.3         104.9      173.3     

∆ Capital 46.8                  (48.3)          -          (100.0)   

Arrendamento IFRS-16    -                      -             -          (91.9)      

Outros (19.0)                 (2.6)          (33.3)       4.1         

Variação Caixa e equiv. (61.1)                 (4.6)          74.6         58.3       

Figura 2: Demonstrações Financeiras.

Figura 3: IMC – Breakdown da composição de lojas
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Figura 4: Histórico de marcação ANBIMA – Debêntures IMC.
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Case de Investimento: International Meal Company S.A.

O plano estratégico da IMC tinha como foco a expansão das

marcas que possuem ROIC mais elevado. Notadamente, o guidance

inicial de expansão era focado nas seguintes marcas: (i) Frango

Assado – expansão na região sudeste (ii) EUA – expansão em

cidades turísticas e (iii) Pizza Hut e KFC - expansão por meio de

franquias e lojas próprias (neste caso, com uma estratégia inclusive

de conversão das lojas Viena em lojas Pizza Hut e KFC). Com objetivo

de fomentar essa expansão agressiva, a cia realizou emissão de

duas debêntures a mercado de capitais, totalizando R$ 400 mm.

Com as restrições impostas pelos países em que a IMC opera

devido ao Covid-19 a cia teve seu faturamento severamente

reduzido e consequentemente um impacto relevante na sua

geração de caixa, tendo em vista que suas lojas estão localizadas

nos principais modais logísticos do país (Rodovias e Aeroportos),

além das lojas estabelecidas em shopping centers, em todos esses

segmentos apresentando uma diminuição de tráfego expressiva no

início da pandemia, sendo o segmento de aeroportos ainda com um

fluxo extremamente reduzido frente aos níveis pré-pandemia.

Entre as medidas adotadas pela cia, destacam-se os esforços em:

(i) Redução dos custos fixos por meio de redução no quadro de

funcionários (chegando a 2/3 do quadro total, entre demissões e

suspensão de contratos), negociações intensivas dos contratos de

aluguel referentes as lojas localizadas em shopping centers e

encerramento acelerado de lojas com contribuição de margem

negativa.

(ii) Expansão da operação de delivery: Com a maturação dos

aplicativos próprios e promoções lançadas ao longo do segundo e

terceiro trimestre, a receita de delivery apresentou um crescimento

de 2,6x frente a primeira semana da pandemia, principalmente em

decorrência do aumento de vendas neste canal das marcas Pizza

Hut e KFC;

(iii) Postergação de capex e renegociação das debêntures:

Guidance de expansão foi postergado, início previsto em 2020 foi

alterado para o período de 2021 a 2026, com renegociação de prazo

de pagamentos dos principais contratos e suspensão dos projetos

em fase inicial. Ainda, as debêntures tiveram suas condições

alteradas com destaque para a incorporação dos juros semestrais

até Setembro/21, dando um fôlego adicional ao cronograma de

obrigações com a postergação dessas, além da repactuação da

remuneração das debêntures em todas as séries, saindo de um

patamar de CDI + ~1,5% a.a. para CDI + ~5% a.a., com novas restrições

impostas de capex e alterações de covenant Dívida Líquida/EBITDA;
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Case de Investimento: International Meal Company S.A.

Analisamos o caso da IMC em duas oportunidades distintas, sendo

a primeira logo após a repactuação das debêntures e com os

resultados divulgados referentes ao 1T/2020, no qual entendemos

que não tínhamos insumos suficientes para criar convicção de

investimento. Em um segundo momento, em um acompanhamento

de mercado secundário, notamos um deságio nas negociações das

debêntures da empresa ainda em patamar interessante, contudo,

com duas novas informações relevantes: (i) Aumento de capital

realizado, adicionando R$ 372 mm ao caixa da IMC; e (ii) Divulgação

dos resultados do 2T/2020.

Com um entendimento melhor sobre os impactos da pandemia

nos números da empresa, listamos abaixo os principais impactos

que vimos na operação da IMC, bem como os principais fatores que

nos deram convicção acerca da qualidade de crédito da cia em

uma visão prospectiva, com base nos números do 2T/2020.

O segundo trimestre foi o período em que o impacto da pandemia

atingiu seu ápice na receita da IMC, afetando diretamente seus

canais de venda: aeroportos (Catering), lojas (Frango Assado)

localizadas próximas às rodovias, além de suas principais redes

(Pizza Hut e KFC), que têm suas lojas majoritariamente instaladas em

Shopping Centers. Dessa forma, a receita líquida consolidada no

2T/2020 apresentou uma variação de -63% em comparação ao

mesmo período do ano passado. Assim, em razão da dificuldade na

redução dos custos operacionais durante o trimestre, aliado aos

custos fixos da operação, as margens da cia foram apresentadas no

campo negativo, com destaque para a margem bruta, de -10%,

frente aos 32% observados no mesmo período de 2019. (Os números e

análises referem-se às demonstrações financeiras apresentadas

em um patamar pré-IFRS, por entendermos que os dispêndios com

aluguel de lojas fazem parte do opex da cia, devendo ser

classificados dentro do SG&A).

Dentre as operações, destaca-se a receita praticamente nula

quanto aos Aeroportos e do Caribe (também ligada diretamente a

este modal logístico) que tiveram as restrições mais severas

observados até o momento.

Família 
Martins
(8,8%)

YUM! 
Brands
(1,4%)

Itaú 
Unibanco
(19,5%)

Free
Float

(61,2%)

Outros
(9,1%)

Figura 1: Estrutura Acionária Resumida.
Fonte: IMC – Data Base: 06/11/2020

Destaques 2016 2017 2018 2019

Brasil 955                   948          952          962        

Aeroportos 261                  246         240         204       

% RL 16.9% 16.4% 15.2% 12.7%

Rodovias (Frango Assado) 441                  467         483         514       

% RL 28.6% 31.3% 30.6% 32.1%

Shoppings (Pizza Hut/KFC/Viena) 253                  234         229         244       

% RL 16.4% 15.7% 14.5% 15.2%

EUA 391                   368          439          450        

% RL 25.4% 24.6% 27.7% 28.1%

Caribe 195                   179          191          191        

% RL 12.7% 12.0% 12.1% 11.9%

Receita Líquida 1,541                1,495      1,582      1,603     

Crescimento (3.0)%     5.9%        1.3%      

EBITDA 44                     109          103          197        

margem 2.9%                 7.3%        6.5%        12.3%    

Lucro Líquido (80)                   4              8              (5)           

margem (5.2)%               0.2%        0.5%        (0.3)%    

Dívida Líquida (61)                    (12)           29            229        

Dívida Líquida / EBITDA Ajustado LTM (1.4)x                 (0.1)x        0.3x           1.2x         

FCO 100.1                81.7         88.0         208.7     

Capex (100.2)              (65.8)       (78.8)       (143.6)   

Outros 105.7                2.1           5.5           33.0       

FCFF 105.7                18.0         14.6         98.1       

Juros Dívida (24.6)                 (11.9)       (11.6)       (25.7)      

∆ Dívida (169.9)              40.3         104.9      173.3     

∆ Capital 46.8                  (48.3)          -          (100.0)   

Arrendamento IFRS-16    -                      -             -          (91.9)      

Outros (19.0)                 (2.6)          (33.3)       4.1         

Variação Caixa e equiv. (61.1)                 (4.6)          74.6         58.3       

Figura 2: Demonstrações Financeiras.

Figura 3: IMC – Breakdown da composição de lojas

0

2

4

6

8

10

12

14

fev-20 mar-20 abr-20 mai-20 jun-20 jul-20 ago-20 set-20 out-20 nov-20 dez-20

MEAL11 MEAL21

Figura 4: Histórico de marcação ANBIMA – Debêntures IMC.

Consolidado (Pré-IFRS) 2T20

(em R$ milhões) 1T19 2T19 3T19 4T19 1T20 2T20 % YoY % QoQ

Receita Líquida 362 402 425 414 367 151 (63)%      (59)%      

Aeroportos 53 49 49 52 46 3 (94)%     (93)%      

Rodovias (Frango Assado) 128 115 131 139 123 55 (52)%     (55)%      

PH, KFC e Outros 52 52 51 89 84 31 (39)%     (62)%      

EUA 82 139 146 84 72 56 (59)%     (22)%      

Caribe 47 47 47 50 42 4 (91)%     (90)%      

As informações contidas neste material são públicas e de caráter meramente informativo, refletem a opinião da Augme Capital e não representam qualquer
recomendação de investimento. 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.
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Quanto aos custos e despesas, além da redução do quadro de

funcionários e do número de lojas, nota-se uma redução expressiva

do dispêndio com aluguel de lojas no 2T20 se -77%, frente ao mesmo

período do ano passado e -78% frente ao trimestre anterior. A

redução reflete o esforço de negociação com os principais

operadores de Shopping, tendo em vista o aumento do número de

lojas da cia no período, além da conversão de lojas Viena e Oliver

Garden em Pizza Hut e KFC.

Família 
Martins
(8,8%)

YUM! 
Brands
(1,4%)

Itaú 
Unibanco
(19,5%)

Free
Float

(61,2%)

Outros
(9,1%)

Figura 1: Estrutura Acionária Resumida.
Fonte: IMC – Data Base: 06/11/2020

Destaques 2016 2017 2018 2019

Brasil 955                   948          952          962        

Aeroportos 261                  246         240         204       

% RL 16.9% 16.4% 15.2% 12.7%

Rodovias (Frango Assado) 441                  467         483         514       

% RL 28.6% 31.3% 30.6% 32.1%

Shoppings (Pizza Hut/KFC/Viena) 253                  234         229         244       

% RL 16.4% 15.7% 14.5% 15.2%

EUA 391                   368          439          450        

% RL 25.4% 24.6% 27.7% 28.1%

Caribe 195                   179          191          191        

% RL 12.7% 12.0% 12.1% 11.9%

Receita Líquida 1,541                1,495      1,582      1,603     

Crescimento (3.0)%     5.9%        1.3%      

EBITDA 44                     109          103          197        

margem 2.9%                 7.3%        6.5%        12.3%    

Lucro Líquido (80)                   4              8              (5)           

margem (5.2)%               0.2%        0.5%        (0.3)%    

Dívida Líquida (61)                    (12)           29            229        

Dívida Líquida / EBITDA Ajustado LTM (1.4)x                 (0.1)x        0.3x           1.2x         

FCO 100.1                81.7         88.0         208.7     

Capex (100.2)              (65.8)       (78.8)       (143.6)   

Outros 105.7                2.1           5.5           33.0       

FCFF 105.7                18.0         14.6         98.1       

Juros Dívida (24.6)                 (11.9)       (11.6)       (25.7)      

∆ Dívida (169.9)              40.3         104.9      173.3     

∆ Capital 46.8                  (48.3)          -          (100.0)   

Arrendamento IFRS-16    -                      -             -          (91.9)      

Outros (19.0)                 (2.6)          (33.3)       4.1         

Variação Caixa e equiv. (61.1)                 (4.6)          74.6         58.3       

Figura 2: Demonstrações Financeiras.

Figura 3: IMC – Breakdown da composição de lojas

0

2

4

6

8

10

12

14

fev-20 mar-20 abr-20 mai-20 jun-20 jul-20 ago-20 set-20 out-20 nov-20 dez-20

MEAL11 MEAL21

Figura 4: Histórico de marcação ANBIMA – Debêntures IMC.

Consolidado (Pré-IFRS) 2T20

(em R$ milhões) 1T19 2T19 3T19 4T19 1T20 2T20 % YoY % QoQ

Despesas Operacionais (103) (112) (112) (116) (119) (75) (32)%      (36)%      

Vendas e Operacionais (38) (46) (45) (49) (39) (56) 22%       44%        

Aluguéis de Lojas (36) (41) (41) (36) (43) (10) (77)%     (78)%      

Depreciação e Amortização (7) (7) (8) (10) (13) (12) 64%       (8)%        

Gerais, Administrativas e Outras (25) (22) (19) (23) (25) 8 (136)%    (132)%    

Outros (1) (2) (4) (22) (13) (6) 225%      (54)%      

Em termos de fluxo de caixa, nosso principal fator de análise é a

capacidade de geração operacional da empresa em um cenário de

stress como o atual, bem como sua capacidade de gerar caixa em

uma operação normalizada. Portanto, nos limitamos a comentar

apenas essa parte do fluxo de caixa, muito embora as projeções de

capex sejam fundamentais para a liquidez da cia nos próximos

períodos, além da renegociação das debêntures ter incorrido em

impacto significativo no fluxo de caixa de financiamento da cia.

Devido às restrições de suas operações (notadamente redução de

faturamento), aliada à impossibilidade de diminuição de

determinados custos, a IMC apresentou uma queima de caixa

operacional de R$ 78 mm no segundo trimestre.

Historicamente, mesmo tendo margens que podem ser

consideradas baixas, a cia gerava caixa operacional positivo ao

longo dos trimestres, embora não fosse necessariamente suficiente

para gerar FCFF tendo em vista seu programa de expansão de lojas

e investimentos na cozinha central no último ano.

Fluxo de Caixa Consolidado  (Pré-IFRS)

(em R$ milhões) 1T19 2T19 3T19 4Q19 1T20 2T20

Prejuízo líquido do trimestre (5) 4 20 (23) (50) (372)

Depreciação e amortização 19 19 19 22 26 26

Ajustes Não Caixa 8 9 4 10 0 270

Lucro Líquido Ajustado 22 31 43 9 (24) (86)

Variação nos ativos e passivos operacionais (19) (3) 2 41 (21) 9

Caixa (aplicado nas) gerado pelas atividades operacionais 4 28 46 50 (44) (78)

Imposto de renda e contribuição social pagos (4) (0) (0) (3) (1) (1)

Fluxo de Caixa das atividades operacionais (1) 28 45 47 (45) (78)

Analisando de forma prospectiva, antes da divulgação dos

resultados do 3T/2020 listamos 5 fatores essenciais para criar

convicção da capacidade de honrar suas obrigações frente as

debêntures: (i) Capacidade de recuperação do faturamento aos

níveis pré-pandemia; (ii) Reabertura das lojas operacionais;

As informações contidas neste material são públicas e de caráter meramente informativo, refletem a opinião da Augme Capital e não representam qualquer
recomendação de investimento. 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.
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(iii) Sinergias provenientes da cozinha central, readequação do

quadro de funcionários e ganho de margem proveniente desses dois

fatores; (iv) Execução do plano de expansão – Lojas Próprias e

Franquedos; (v) Liquidez.

(i) Recuperação do Faturamento

A recuperação do faturamento da IMC é diretamente dependente

da normalização do fluxo das Rodovias, Aeroportos e Shopping

Centers, locais em que suas lojas estão instaladas.

Analisando o gráfico abaixo, que demonstra o fluxo semanal de

uma das rodovias do portfólio da CCR (próxima de lojas Frango

Assado), nota-se um alto beta entre as vendas da rede Frango

Assado e o fluxo de veículos na rodovias. Dessa forma, mesmo sem

possuir os números do 3T20 divulgados, podemos ter uma convicção

razoável de que o faturamento seria melhor frente ao 2T20, com

indicativo de que o 4T20 terá um nível de vendas muito próximo ao

do mesmo período do ano anterior.
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Figura 4: Histórico de marcação ANBIMA – Debêntures IMC.

Na perspectiva dos aeroportos, também se observa uma

recuperação, embora em uma intensidade muito menor.

No segmento de lojas de Shopping Centers (PH, KFC e Outros),

também se observa uma recuperação frente aos níveis do 2Q20,

quando comparado ao portfólio de uma grande operadora de

shopping centers.

As informações contidas neste material são públicas e de caráter meramente informativo, refletem a opinião da Augme Capital e não representam qualquer
recomendação de investimento. 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.
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Figura 4: Histórico de marcação ANBIMA – Debêntures IMC.

Ainda, como fonte adicional de informação, naquele momento o

Burger King já havia divulgado seus resultados do terceiro trimestre,

apontando também uma recuperação das vendas até Outubro/20,

representando 92% das vendas no mesmo período do ano anterior,

corroborando os indícios de uma recuperação acelerada no setor.

(ii) Reabertura de Lojas Operacionais

O portfólio da IMC ainda possui uma parte significativa de suas

lojas fechadas. A reabertura dessas lojas, já em níveis de SSS

melhores, também contribuirá (em conjunto com a volta de

faturamento) para um eventual aumento de margem, tendo em

vista que determinadas lojas devem estar incorrendo com algum

nível de custo fixo. Em Agosto/20 a IMC ainda possuía cerca de 22%

de suas lojas fechadas, com parcela significativa sendo

representada por Pizza Hut e KFC, conforme a tabela abaixo.

(iii) Cozinha Central e Readequação do quadro de funcionários

O investimento na cozinha central (R$ 30 mm) foi finalizado no

primeiro trimestre de 2020. O empreendimento fica localizado em

Louveira-SP (60km de São Paulo) e representa um aumento da

capacidade de produção da IMC em 2,3x, ao passo que tem a

possibilidade de reduzir em 2/3 os funcionários nessa parte da

operação. A implantação da operação e das sinergias ainda está

em seu início, atendendo inicialmente apenas a rede Frango Assado,

os restaurantes Viena e restaurantes de Aeroportos. Não há uma

estimativa formal de potenciais ganhos de margem, contudo, com

automação do processo e unificação da parte logística espera-se

que o processo se torne mais eficiente.
As informações contidas neste material são públicas e de caráter meramente informativo, refletem a opinião da Augme Capital e não representam qualquer
recomendação de investimento. 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.
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Figura 4: Histórico de marcação ANBIMA – Debêntures IMC.

Quanto ao quadro de colaboradores, existem potenciais ganhos

de eficiência com readequação do quadros de pessoal, já que

diversos processos foram revistos durante a pandemia.

(iv) Execução do Plano de Expansão – Lojas Próprias e

Franqueados

Devido aos impactos do Covid-19, a IMC revisou seu plano de

expansão, postergando a abertura de 430 lojas entre o período

2020-2025 para 2021-2026. A estimativa prevê, no mínimo, 40 lojas por

ano das marcas Pizza Hut e KFC, sendo 50% no modelo de loja própria

e 50% no modelo de franquias.

A expansão será executada perante a percepção da

administração de que as condições da economia, mercado

potencial de pizza e frango e êxito na identificação e negociação de

pontos comerciais forem favoráveis.

Destaca-se, ainda, que o capex de lojas de franqueadas é feito

pelo próprio franqueado, que possuem majoritariamente um perfil

empreendedor (experiência no gerenciamento de outras franquias)

e que a IMC tem preferência por franqueados que possuam planos

de abrir ao menos 5 lojas em períodos de 5 anos. O suporte da cia

aos franqueados se dá na parte jurídica, operacional, análise dos

melhores pontos comerciais, auxílio ao financiamento para abertura

da loja, caso necessário, e de um fundo de marketing dedicado ao

auxílio no awareness da marca localmente. O payback estimado

(pré-pandemia) para o franqueado é de 4 anos. Durante a

operação, o franqueado paga 6% de royalties para a IMC, que

repassa 3% para a Yum Brands.

Quanto a expansão das lojas próprias, o crescimento será focado

nas lojas de rua, e, por fim, destaca-se que está presente no

conselho da cia o Sr. Marcel Felischmann, ex-presidente do

McDonalds, com larga experiência em expansão de lojas no país.

(v) Liquidez

Além da repactuação das debêntures já citadas anteriormente,

em Julho/20 a cia realizou um follow-on de aproximadamente R$ 372

mm. Com a capitalização, a situação de liquidez no curto prazo da

cia ficou em um patamar confortável. Os recursos levantados com a

emissão de ações devem ser utilizados seguinte forma: R$ 186 mm

(50% dos recursos) para expansão de lojas, R$ 112 m (30%) para

aquisição de franqueados e R$ 74 mm (20%) para reforço de capital

de giro.

As informações contidas neste material são públicas e de caráter meramente informativo, refletem a opinião da Augme Capital e não representam qualquer
recomendação de investimento. 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.
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% RL 25.4% 24.6% 27.7% 28.1%
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margem 2.9%                 7.3%        6.5%        12.3%    

Lucro Líquido (80)                   4              8              (5)           

margem (5.2)%               0.2%        0.5%        (0.3)%    

Dívida Líquida (61)                    (12)           29            229        

Dívida Líquida / EBITDA Ajustado LTM (1.4)x                 (0.1)x        0.3x           1.2x         

FCO 100.1                81.7         88.0         208.7     

Capex (100.2)              (65.8)       (78.8)       (143.6)   

Outros 105.7                2.1           5.5           33.0       

FCFF 105.7                18.0         14.6         98.1       

Juros Dívida (24.6)                 (11.9)       (11.6)       (25.7)      

∆ Dívida (169.9)              40.3         104.9      173.3     

∆ Capital 46.8                  (48.3)          -          (100.0)   

Arrendamento IFRS-16    -                      -             -          (91.9)      

Outros (19.0)                 (2.6)          (33.3)       4.1         

Variação Caixa e equiv. (61.1)                 (4.6)          74.6         58.3       

Figura 2: Demonstrações Financeiras.

Figura 3: IMC – Breakdown da composição de lojas
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Figura 4: Histórico de marcação ANBIMA – Debêntures IMC.

Diante das informações citadas acima, montamos simulações

simplificadas de geração de caixa da IMC para analisar por quanto

tempo a empresa seria capaz de suportar um de stress contínuo de

fluxo restrito e, consequentemente, detração expressiva do

faturamento.

Adotamos premissas idênticas para os três cenários quanto: (i) ao

Fluxo de Caixa de Investimento, com abertura de 40 lojas por ano

(mesmo entendendo a discricionariedade da empresa em fazer

investimentos, além dos covenants adotados na repactuação das

debêntures) e (ii) Fluxo de Caixa de Financiamento respeitando o

cronograma de amortização de suas obrigações.

A diferença principal é referente à simulação do Fluxo de Caixa

Operacional, com o Cenário I apresentando a mesma queima de

caixa referente ao 2T/2020 (R$ 78 mm) até o 4T/2022; Cenário II

apresentando a mesma queima de caixa referente ao 1T/2020 (R$ 45

mm) e Cenário III com recuperação gradual do caixa operacional,

ainda que repetindo a queima observada nos últimos 2 trimestres

para os próximos 2 trimestres.

Cenário I - Queima de Caixa Recorrente do 2T/2020

3T20 4T20 1T21 2T21 3T21
Caixa - Início do Período 460         340         219         99           (22)          

Fluxo de Caixa  Operacional (78)          (78)          (78)          (78)          (78)          

Fluxo de Caixa  de Investimento (25)          (25)          (25)          (25)          (25)          

Fluxo de Caixa Livre (103)        (103)        (103)        (103)        (103)        

FCF - Amortização (18)          (18)          (18)          (18)          (17)          

FCF - Juros    -            -            -            -            -         

Caixa - Final do Período 340         219         99           (22)          (142)        

Cenário II - Queima de Caixa Recorrente do 1T/2020

3T20 4T20 1T21 2T21 3T21

Caixa - Início do Período 460         373         285         198         110         

Fluxo de Caixa  Operacional (45)          (45)          (45)          (45)          (45)          

Fluxo de Caixa  de Investimento (25)          (25)          (25)          (25)          (25)          

Fluxo de Caixa Livre (70)          (70)          (70)          (70)          (70)          

FCF - Amortização (18)          (18)          (18)          (18)          (17)          

FCF - Juros

Caixa - Final do Período 373         285         198         110         23           

As informações contidas neste material são públicas e de caráter meramente informativo, refletem a opinião da Augme Capital e não representam qualquer
recomendação de investimento. 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.
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Figura 4: Histórico de marcação ANBIMA – Debêntures IMC.

Apesar de considerarmos os dois primeiros cenários mais

improváveis, o terceiro cenário, que apresenta uma queima de caixa

operacional até o final do 3T/2021, demonstra que a cia ainda teria

caixa disponível até este respectivo trimestre, necessitando de uma

nova emissão de dívida, repactuação ou aumento de capital apenas

após esse período. Tal fato, aliado com os 5 fatores listados acimas,

que tem uma chance razoável de se efetivarem, mitigarão em

grande parte uma necessidade expressiva da cia correr algum risco

de repactuação.

Assim sendo, acreditamos que o nível de preço em que

começamos a montar nossa posição nas debêntures da IMC, reflete

uma ótima oportunidade de retorno.

Portanto, em uma visão prospectiva, entendemos que a

percepção de qualidade de crédito da empresa deve melhorar de

forma expressiva, considerando: O portfólio diversificado de marcas

fortes e com capacidade de expansão, com parte relevante da

receita em moeda estrangeira; integração da operação por meio da

cozinha central com potencial capacidade de melhorar as margens

da cia; cronograma de amortização alongado; situação de liquidez

confortável no curto prazo devido ao aumento de capital realizado

em julho/20 em conjunto com a repactuação das debêntures.

Ainda, destacamos como riscos/pontos negativos da operação:

uma eventual segunda onda da pandemia irá impactar fortemente

os planos de recuperação da empresa (apesar de estar muito mais

enxuta no momento), além de ser um modelo de negócios que

atualmente possui margens baixas e tem um plano de expansão até

então agressivo e que deve pressionar o fluxo de caixa livre da

empresa nos próximos anos. Ainda, a cia pode voltar a ter

dificuldades de reduzir seus custos fixos na negociação de aluguéis

das suas lojas.

Cenário III - Recuperação gradual de Geração de Caixa

3T20 4T20 1T21 2T21 3T21
Caixa - Início do Período 460         340         252         180         117         

Fluxo de Caixa  Operacional (78)          (45)          (30)          (20)          (10)          

Fluxo de Caixa  de Investimento (25)          (25)          (25)          (25)          (25)          

Fluxo de Caixa Livre (103)        (70)          (55)          (45)          (35)          

FCF - Amortização (18)          (18)          (18)          (18)          (17)          

FCF - Juros

Caixa - Final do Período 340         252         180         117         65           

As informações contidas neste material são públicas e de caráter meramente informativo, refletem a opinião da Augme Capital e não representam qualquer
recomendação de investimento. 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.
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Figura 4: Histórico de marcação ANBIMA – Debêntures IMC.

Por fim, de forma prospectiva, fizemos um investimento no qual

temos os seguintes cenários a frente: (i) Melhora da percepção de

crédito e diminuição de spread negociado no secundário, com

oportunidades de ganhos no Trading Book, (ii) Cia continua a

apresentar melhora em seus números, contudo sem uma

percepção do mercado e/ou liquidez, fazendo com que o preço se

mantenha nesse mesmo patamar e tenhamos um investimento

com alto carrego, (iii) Cia poderá realizar ao final de 2021, em um

cenário de mercado mais favorável, uma nova captação para pré-

pagamento destas debêntures, com um patamar de remuneração

atualmente bem acima do emitido na época de pré-pandemia,

incorrendo em um ganho de fee de pré-pagamento + carrego do

período ou (iv) Cenário que consideramos mais improvável, uma

segunda onda de Covid-19 com novas medidas restritivas, aliado a

um momento de mercado de capitais sem liquidez, sem suporte de

acionistas ou de mercado acionário em um novo aumento de

capital, que culminaria em uma nova repactuação das debêntures.

Considerando que adquirimos com deságio relevante, a depender

dos termos de uma nova renegociação, ainda teríamos um certo

nível de proteção nesse último cenário.
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Resumo dos Fundos Augme

Abaixo, a performance dos fundos Augme 45, Augme 45 Advisory, Augme 90, Augme 180, Augme PRO, Augme

Institucional e Augme Estratégico. Para avaliação do período completo de performance, acesse nosso material

técnico, disponível em www.augme.com.br na seção “Nossos fundos”.

• PERFORMANCE:

• INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES:

Fundo Augme 90 FIC FIM CP Augme 180 FIC FIM CP Augme 45 FIC FIRF CP LP Augme 45 Avisory FIC FIRF CP LP Augme PRO FIM CP Augme Institucional FIRF CP Augme Estratégico FIRF CP

CNPJ 17.012.208/0001-23 34.218.678/0001-67 14.237.118/0001-42 30.568.495/0001-10 30.353.549/0001-20 30.568.485/0001-85 33.953.074/0001-00

Início do Fundo 01/04/2013 27/12/2019 06/12/2011 27/05/2019 01/03/2019 21/06/2019 16/04/2020

Administrador Santander Caceis Brasil DTVM S.A. Santander Caceis Brasil DTVM S.A. Santander Caceis Brasil DTVM S.A. Santander Caceis Brasil DTVM S.A. Santander Caceis Brasil DTVM S.A. Santander Caceis Brasil DTVM S.A. Santander Caceis Brasil DTVM S.A.

Custódia Santander Caceis Brasil DTVM S.A. Santander Caceis Brasil DTVM S.A. Santander Caceis Brasil DTVM S.A. Santander Caceis Brasil DTVM S.A. Santander Caceis Brasil DTVM S.A. Santander Caceis Brasil DTVM S.A. Santander Caceis Brasil DTVM S.A.

Target CDI + 2 a 3% a.a CDI + 2 a 3% a.a CDI + 0,5% a 1% a.a CDI + 0,5% a 1% a.a CDI + 2,5 a 4% a.a CDI + 1 a 2% a.a CDI + 4 a 5% a.a

Taxa de Administração 1,10% a.a. 1,10% a.a. 0,60% a.a. 0,60% a.a. 

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

sobre parcela investida no

exterior

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

Taxa de Performance
20% do que exceder 100% do CDI

(Semestral)

20% do que exceder 100% do CDI

(Semestral)

20% do que exceder 100% do CDI

(Semestral)

20% do que exceder 100% do CDI

(Semestral)

20% do que exceder 100% do CDI

(Semestral)

20% do que exceder 100% do CDI

(Semestral)

20% do que exceder 100% do CDI 

(Resgates)

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

Movimentação Mínima R$ 5.000,00 R$ 5.000,00 R$ 5.000,00 R$ 5.000,00 R$ 10.000,00 R$ 10.000,00 R$ 5.000,00

Saldo Mínimo R$ 5.000,00 R$ 5.000,00 R$ 5.000,00 R$ 5.000,00 R$ 10.000,00 R$ 10.000,00 R$ 5.000,00

Aplicação - Cotização D + 0 (Fechamento) D + 0 (Fechamento) D + 0 (Fechamento) D + 0 (Fechamento) D + 0 (Fechamento) D + 0 (Fechamento) D + 0 (Fechamento)

Resgate

Resgates serão processados no

último dia do mês ou no próximo

dia útil

A qualquer momento, sem

carência

A qualquer momento, sem

carência

A qualquer momento, sem

carência

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

primeiro dia útil subsequente

Resgates serão processados no

último dia do mês ou no próximo

dia útil

A qualquer momento, após período 

de carência de 360 dias

contados da data de realização do 

primeiro aporte no fundo,

exceto em caso de Resgate 

Compulsório.

Resgate - Cotização D + 89 dias corridos D + 179 dias corridos D + 44 dias corridos D + 44 dias corridos D + 180 dias corridos D + 89 dias corridos D + 59

Resgate - Liquidação D + 1 da cotização D + 1 da cotização D + 1 da cotização D + 1 da cotização D + 1 da cotização D + 1 da cotização D + 1 da cotização

Categoria Anbima
Multimercado Estratégia

Específica

Multimercado Estratégia

Específica

Renda Fixa Duração Livre Crédito 

Livre

Renda Fixa Duração Livre Crédito 

Livre

Multimercado Estratégia

Específica

Renda Fixa Alta Duração - Crédito

Livre

Renda Fixa Duração Livre Crédito 

Livre

As informações contidas neste material são públicas e de caráter meramente informativo, refletem a opinião da Augme Capital e não representam qualquer
recomendação de investimento. 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.

Fundo Retorno Mês Ano 12 meses 24 meses Desde o início Início do fundo

AUGME 45 FIC FIRF CP LP % 0,32% 2,45% 2,88% 9,65% 129,71% dez/2011

% CDI 213% 95% 97% 104% 113%

AUGME 45 ADVISORY FIC FIRF CP LP % 0,30% 2,29% 2,72% n/a 6,17% mai/2019

% CDI 202% 89% 92% n/a 102%

AUGME 90 FIC FIM CP % 0,49% 3,97% 4,45% 14,36% 136,95% abr/2013

% CDI 325% 153% 150% 155% 147%

AUGME 180 FIC FIM CP % 0,49% 3,63% n/a n/a 3,69% dez/2019

% CDI 325% 140% n/a n/a 141%

AUGME PRO FIM CP % 0,54% 4,81% 5,32% n/a 11,97% mar/2019

% CDI 359% 186% 179% n/a 158%

AUGME INSTITUCIONAL FIRF CP % 0,52% 3,96% 4,43% n/a 7,82% jun/2019

% CDI 349% 153% 149% n/a 140%

AUGME ESTRATÉGICO FIRF CP % 0,34% 6,51% n/a n/a 6,51% abr/2020

% CDI 229% 464% n/a n/a 464%

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


AUGME 90 FIC FIM CP

• PATRIMÔNIO LÍQUIDO, RETORNO E RISCO:

• INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES:

PL – 30/10/2020: R$ 473.138.053

(+/-) P&L do fundo: R$ 3.135.161

(+/-) Cotistas: R$ 20.566.605

(-) Custos: (R$ 836.714)

PL – 30/11/2020: R$ 495.603.105

• ATIVOS E P&L:

10 maiores posições do fundo

Ativo nov/20 No ano Últimos 12 Meses

Augme 90 0,49% 3,97% 4,45%

CDI 0,15% 2,60% 2,99%

% do CDI 325% 153% 149%

CDI+ 0,34% 1,34% 1,43%

Retorno Histórico²

Augme 90 nov/20 No ano Últimos 12 Meses

Volatilidade 0,31% 0,88% 0,85%

Sharpe 13,62 1,67 1,73

Duration 2,04

Retorno Histórico²
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Rentabilidade Líquida

Caixa HTM Trading

Rentabilidade por Estratégia

Maiores e Menores P&L

LF BTG Perp; -154
GJAI12; -78

FII LOFT; -18

BONSUC20; -15

TOME12; -13

FIDC CREDITCORP; 98

CRI Artenge; 99

LF ABC Perp; 118

CRI BRdU; 185
LOGIN; 214

 (250)  (150)  (50)  50  150  250

Milhares

Ativo Posição % do PL Taxa MtM

LOGIN R$ 12.301.815 2,47% CDI + 8,67%

RJGT11 R$ 11.124.086 2,23% 264% do CDI

CELU13 R$ 9.648.808 1,94% CDI + 3,74%

FIDC CREDITCORP R$ 9.418.629 1,89% 367,12% do CDI

AEGE14 R$ 9.278.222 1,86% CDI + 3,0%

NBTE2 R$ 8.840.050 1,77% IPCA + 3,70%

FIDC AGPAR R$ 8.476.769 1,70% CDI + 3,40%

NBTE3 R$ 8.275.264 1,66% IPCA + 6,20%

FIDC ANGA SABEMI VII R$ 8.084.618 1,62% 12,68% a.a.

FIDC Geru Sênior R$ 7.686.319 1,54% CDI + 5,50%

As informações contidas neste material são públicas e de caráter meramente informativo, refletem a opinião da Augme Capital e não representam qualquer
recomendação de investimento. 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.

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


AUGME 180 FIC FIM CP

• PATRIMÔNIO LÍQUIDO, RETORNO E RISCO:

• INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES:

• ATIVOS E P&L:

PL – 30/10/2020:¹ R$ 34.053.692

(+/-) P&L do fundo: R$ 238.685

(+/-) Cotistas: R$ 3.816.428

(-) Custos: (R$ 62.548)

PL – 30/11/2020:¹ R$ 38.046.256

LLIS20; -19
FII XP Hoteis; -8

FIC FIM OVIEDO; -5

MSRO14; -4

CRI Shop Limeira; -1
ECELUP21; 6

CRI BRdU; 8

Direitos Creditórios; 8

JOURNEY RDVT11; 10
ECNT13; 13

 (25)  (15)  (5)  5  15  25

Milhares

Maiores e Menores P&L 10 maiores posições do fundo

Ativo nov/20 No ano Últimos 12 Meses

Augme 180 0,49% 3,63% n/a

CDI 0,15% 2,60% n/a

% do CDI 324% 140% n/a

CDI+ 0,34% 1,02% n/a

Retorno Histórico²

Augme 180 nov/20 No ano Últimos 12 Meses

Volatilidade 0,31% 0,91% n/a

Sharpe 13,47 1,23 n/a

Duration 2,02

Retorno Histórico²

Rentabilidade por Estratégia
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Rentabilidade Líquida

Caixa HTM Trading

Ativo Posição % do PL Taxa MtM

LOGIN R$ 928.767 2,44% CDI + 8,67%

RJGT11 R$ 839.851 2,21% 264% do CDI

CELU13 R$ 728.470 1,91% CDI + 3,74%

FIDC CREDITCORP R$ 711.092 1,87% 367,12% do CDI

AEGE14 R$ 700.491 1,84% CDI + 3,0%

NBTE2 R$ 667.409 1,75% IPCA + 3,70%

FIDC AGPAR R$ 639.982 1,68% CDI + 3,40%

NBTE3 R$ 624.769 1,64% IPCA + 6,20%

FIDC ANGA SABEMI VII R$ 610.376 1,60% 12,68% a.a.

FIDC Geru Sênior R$ 580.305 1,53% CDI + 5,50%

As informações contidas neste material são públicas e de caráter meramente informativo, refletem a opinião da Augme Capital e não representam qualquer
recomendação de investimento. 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.

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


AUGME 45 FIC FIM CP

• PATRIMÔNIO LÍQUIDO, RETORNO E RISCO:

• INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES:

• ATIVOS E P&L:

PL – 30/10/2020: R$ 39.054.071

(+/-) P&L do fundo: R$ 147.533

(+/-) Cotistas: R$ 296.470

(-) Custos: (R$ 22.708)

PL – 30/11/2020: R$ 39.475.366

FIDC BRF SEN; -18
LLIS20; -5

ELET32; -4
FIDC Syngenta; -3

KLBNA2; -2

CMDT33; 5
CEBD13; 5

CPTE11; 6
STEN23; 9

ECNT13; 18

 (25)  (15)  (5)  5  15  25

Milhares

Maiores e Menores P&L 10 maiores posições do fundo

Ativo nov/20 No ano Últimos 12 Meses

Augme 45 0,35% 2,49% 2,92%

CDI 0,15% 2,60% 2,99%

% do CDI 236% 96% 98%

CDI+ 0,17% -0,13% -0,09%

Retorno Histórico²

Augme 45 nov/20 No ano Últimos 12 Meses

Volatilidade 0,19% 1,06% 1,01%

Sharpe 11,42 -0,13 -0,06

Duration 1,66

Retorno Histórico²

Rentabilidade por Estratégia
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Rentabilidade Líquida

Caixa HTM Trading

Ativo Posição % do PL Taxa MtM

ELET32 R$ 1.050.237 2,66% CDI + 2,01%

RJGT11 R$ 987.440 2,50% 263,93% do CDI

GRRB15 R$ 891.339 2,26% CDI + 2,70%

LF Nubank Senior R$ 872.675 2,21% 127,98% do CDI

RDCO19 R$ 859.884 2,18% CDI + 2,20%

LF Daycoval R$ 826.576 2,10% 137,58% do CDI

KLBNA2 R$ 806.637 2,04% 131,41% do CDI

LF Banco Pan R$ 805.443 2,04% 127,90% do CDI

LF BANCO C6 R$ 788.260 2,00% 141,42% do CDI

CELU13 R$ 786.757 1,99% CDI + 3,74% 

As informações contidas neste material são públicas e de caráter meramente informativo, refletem a opinião da Augme Capital e não representam qualquer
recomendação de investimento. 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.

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


AUGME 45 ADVISORY FIC FIM CP

• PATRIMÔNIO LÍQUIDO, RETORNO E RISCO:

• INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES:

• ATIVOS E P&L:

PL – 30/10/2020: R$ 96.841.840

(+/-) P&L do fundo: R$ 390.989

(+/-) Cotistas: R$ 19.913.196

(-) Custos: (R$75.740)

PL – 30/11/2020: R$ 117.070.285

FIDC BRF SEN; -39

LLIS20; -12

ELET32; -9

FIDC Syngenta; -7

LF Omni 3 Anos; …
CEBD13; 11

CMDT33; 11

CPTE11; 15

STEN23; 20
ECNT13; 43

 (60)  (40)  (20)  -  20  40  60

Milhares

Maiores e Menores P&L 10 maiores posições do fundo

Ativo nov/20 No ano Últimos 12 Meses

Augme 45 Advisory 0,30% 2,29% 2,72%

CDI 0,15% 2,60% 2,99%

% do CDI 202% 88% 91%

CDI+ 0,15% -0,29% -0,24%

Retorno Histórico²

Augme 45 Advisory nov/20 No ano Últimos 12 Meses

Volatilidade 0,17% 1,07% 1,02%

Sharpe 11,58 -0,29 -0,21

Duration 1,66

Retorno Histórico²

Rentabilidade por Estratégia
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Rentabilidade Líquida

Caixa HTM Trading

Ativo Posição % do PL Taxa MtM

ELET32 R$ 3.114.770 2,66% CDI + 2,01%

RJGT11 R$ 2.928.527 2,50% 263,93% do CDI

GRRB15 R$ 2.643.515 2,26% CDI + 2,70%

LF Nubank Senior R$ 2.588.161 2,21% 127,98% do CDI

RDCO19 R$ 2.550.225 2,18% CDI + 2,20%

LF Daycoval R$ 2.451.442 2,09% 137,58% do CDI

KLBNA2 R$ 2.392.307 2,04% 131,41% do CDI

LF Banco Pan R$ 2.388.764 2,04% 127,90% do CDI

LF BANCO C6 R$ 2.337.805 2,00% 141,42% do CDI

CELU13 R$ 2.333.345 1,99% CDI + 3,74% 

As informações contidas neste material são públicas e de caráter meramente informativo, refletem a opinião da Augme Capital e não representam qualquer
recomendação de investimento. 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.

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


AUGME PRO FIM CP

• PATRIMÔNIO LÍQUIDO, RETORNO E RISCO:

• INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES:

• ATIVOS E P&L:

PL – 30/10/2020: R$ 26.258.310

(+/-) P&L do fundo: R$ 232.363

(+/-) Cotistas: R$ 5.000.000

(-) Custos: (R$ 76.979)

PL – 30/11/2020: R$ 31.413.694

LLIS20; -23

FII XP Hoteis; -9
FIC FIM OVIEDO; -7

MSRO14; -5

FIM RIMINI; -1
CRI BRdU; 9
FIDC AXIS SUB; 10

FIDC ANGA SABEMI VII; 10
JOURNEY RDVT11; 11

ECNT13; 14

 (35)  (25)  (15)  (5)  5  15  25

Milhares

Maiores e Menores P&L 10 maiores posições do fundo

Ativo nov/20 No ano Últimos 12 Meses

Augme PRO 0,54% 4,81% 5,32%

CDI 0,15% 2,60% 2,99%

% do CDI 359% 185% 178%

CDI+ 0,39% 2,17% 2,28%

Retorno Histórico²

Augme PRO nov/20 No ano Últimos 12 Meses

Volatilidade 0,56% 1,05% 1,00%

Sharpe 8,74 2,25 2,31

Duration 2,24

Retorno Histórico²

Rentabilidade por Estratégia
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Rentabilidade Líquida

Caixa HTM Trading

Ativo Posição % do PL Taxa MtM

FIDC CREDITCORP R$ 1.208.977 3,83% 367,12% do CDI

FIDC ANGA SABEMI VII R$ 1.039.548 3,29% 12,68% a.a.

LOGIN R$ 849.044 2,69% CDI + 8,67%

LF BRADESCO Perp R$ 847.476 2,68% 164,76% do CDI

FIDC CONSIGA MAIS MEZ B R$ 835.499 2,65% CDI + 5,75%

RJGT11 R$ 796.009 2,52% 263,93% do CDI

FIDC FortBrasil R$ 768.264 2,43% CDI + 5,50%

FIDC AGRO SGT SEN2 R$ 759.952 2,41% 12,68% a.a.

FIDC KWS R$ 743.089 2,35% CDI + 6,50%

FIDC Tradepay Mez 1 R$ 618.473 1,96% CDI + 7,00%

As informações contidas neste material são públicas e de caráter meramente informativo, refletem a opinião da Augme Capital e não representam qualquer
recomendação de investimento. 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.

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


AUGME INSTITUCIONAL FIRF CP

• PATRIMÔNIO LÍQUIDO, RETORNO E RISCO:

• INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES:

• ATIVOS E P&L:

PL – 30/10/2020: R$ 64.278.405

(+/-) P&L do fundo: R$ 454.000

(+/-) Cotistas: R$ 0.00

(-) Custos: (R$ 119.024)

PL – 30/11/2020: R$ 64.613.381

MSRO14; -8
FIDC Light; -6

CRI Shop Limeira; -2
RDCO19; -1

LF BTG Perp; 0
CRI BRdU; 16

FIDC ANGA SABEMI VII; 20
Direitos Creditórios; 23

FIDC CREDITCORP; 31
STEN23; 34

 (20)  (10)  -  10  20  30  40

Milhares

Maiores e Menores P&L 10 maiores posições do fundo

Ativo nov/20 No ano Últimos 12 Meses

Augme Institucional 0,52% 3,96% 4,43%

CDI 0,15% 2,60% 2,99%

% do CDI 349% 152% 148%

CDI+ 0,37% 1,34% 1,42%

Retorno Histórico²

Augme Institucional nov/20 No ano Últimos 12 Meses

Volatilidade 0,21% 1,14% 1,09%

Sharpe 22,21 1,28 1,36

Duration 2,06

Retorno Histórico²

Rentabilidade por Estratégia

73%
11%

606%
61%

238%
29%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

0% 100% 200% 300% 400% 500% 600% 700%

C
om

po
si

çã
o 

m
éd

ia
 d

a 
ca

rt
ei

ra

Rentabilidade Líquida

Caixa HTM Trading

Ativo Posição % do PL Taxa MtM

FIDC CREDITCORP R$ 4.380.383 6,73% 367,12% do CDI

STEN23 R$ 2.959.953 4,55% IPCA + 4,83%

RILA11 R$ 2.418.374 3,72% 256,64% do CDI

FIDC ANGA SABEMI VII R$ 2.049.299 3,15% 12,68% a.a.

LOGIN R$ 1.918.484 2,95% CDI + 8,67%

NBTE2 R$ 1.378.617 2,12% IPCA + 3,70%

CELU13 R$ 1.344.507 2,07% CDI + 3,74%

NBTE3 R$ 1.290.538 1,98% IPCA + 6,20%

LF BRADESCO Perp R$ 1.129.968 1,74% 164,76% do CDI

FIDC SUL BRASIL R$ 1.031.031 1,58% 170% do CDI

As informações contidas neste material são públicas e de caráter meramente informativo, refletem a opinião da Augme Capital e não representam qualquer
recomendação de investimento. 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.

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


AUGME ESTRATÉGICO FIRF CP

• PATRIMÔNIO LÍQUIDO, RETORNO E RISCO:

• INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES:

• ATIVOS E P&L:

PL – 30/10/2020: R$ 51.901.923

(+/-) P&L do fundo: R$ 217.954

(+/-) Cotistas: (R$ 15.008.918)

(-) Custos: (R$ 33.453)

PL – 30/11/2020: R$ 51.901.923

FIDC Syngenta; -6

RDCO19; -2
ENEV22; 0

KLBNA2; 1

FIDC CRED UNIVERS MEZ; 1
ECELUP21; 14

CEBD13; 16

ECNT13; 16

BONSUC20; 18

SNGO17; 18

 (15)  (10)  (5)  -  5  10  15  20  25

Milhares

Maiores e Menores P&L 10 maiores posições do fundo

Ativo nov/20 Início Últimos 12 Meses

Augme Estratégico 0,34% 6,51% n/a

CDI 0,15% 1,40% n/a

% do CDI 229% 464% n/a

CDI+ 0,19% 5,04% n/a

Retorno Histórico²

Augme Estratégico nov/20 Início Últimos 12 Meses

Volatilidade 0,32% 1,40% n/a

Sharpe 7,71 5,66 n/a

Duration 1,35

Retorno Histórico²

Rentabilidade por Estratégia
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Rentabilidade Líquida

Caixa HTM Trading

Ativo Posição % do PL Taxa MtM

RJGT11 R$ 2.646.103 10,04% 263,93% do CDI

RILA11 R$ 2.418.374 9,18% 258,64% do CDI

LFSN BTG 27 R$ 2.096.295 7,96% 156,06% do CDI

BSA313 R$ 2.031.005 7,71% CDI + 1,53%

SNGO17 R$ 1.926.151 7,31% CDI + 2,32%

ECELUP21 R$ 1.366.870 5,19% USD + 4,85%

CELU13 R$ 1.089.207 4,13% CDI + 3,74%

AALR32 R$ 1.033.445 3,92% CDI + 3,80%

FIDC Blu R$ 1.001.342 3,80% CDI + 5,00%

FIDC CRED UNIVERS SEN R$ 952.480 3,61% CDI + 4,80%

As informações contidas neste material são públicas e de caráter meramente informativo, refletem a opinião da Augme Capital e não representam qualquer
recomendação de investimento. 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.
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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.

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
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