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Introdução 

O mês de fevereiro foi marcado por boa performance dos nossos fundos, que ganharam dinheiro tanto 
no book mais líquido como no book que denominamos de “carrego”. 

No book mais líquido, ganhamos dinheiro com a venda e a remarcação de alguns papéis, com destaque 
para a LFS de Nubank (compramos @500bps de spread e vendemos a 300bps), além de AEGE14 e SAES12, 
cujas posições zeramos. 

Também vendemos (parcial ou totalmente) papéis do nosso book líquido cuja percepção era de que o 
preço já havia chegado em um patamar que não havia mais dinheiro para ganhar. Movimento este que 
devemos continuar no mês de março. 

Diferente do que havíamos sinalizado em nossa carta do mês passado, o mercado de papéis líquidos 
ficou “de lado”, apesar da ausência de novas ofertas. Por outro lado, verificamos que os fundos do peer 
group que acompanhamos voltaram a ter captação líquida negativa. Ou seja, o mercado parece que 
está ficando “estranho” outra vez. 

Abaixo a tradicional tabela que mostramos em nossas cartas com o histograma de variação de taxa dos 
ativos no mês de fevereiro: 

 

Vale um adendo aqui sobre o preço dos bonds, que apesar da queda acentuada do IBOVESPA sofreram 
marginalmente. Não vemos ainda bom ponto de entrada para esta classe de ativos. 

No que se refere ao carrego das carteiras, estes se demonstraram estáveis ao longo de mês de fevereiro, 
sem oscilações importantes. 

 

Novidades nesta carta.... 

A partir deste mês passaremos a mostrar o retorno da carteira quebrada em ativos líquidos e ilíquidos. É 
a forma como dividimos nosso book e como entendemos que faz sentido mostrar valor aos nossos 
cotistas. 

Book líquido é aquele que conseguimos vender no mercado. Book ilíquido é o que compramos para levar 
a vencimento. Quando investimos em um papel do book líquido esperamos ganhar dinheiro com MtM e 
depois realizar este ganho com a venda do papel. 

 

CDI+ CDI% IPCA+ Infra Bond Total

# abriu 19,70% 30,10% 52,60% 46,50% 62,70% 43,30%

# de lado 69,90% 64,10% 21,10% 33,50% 14% 39,30%

# fechou 12,40% 12,40% 26,30% 20% 23,30% 17,40%

Total 137 103 38 155 193 626

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.  

Quando investimos em um papel do book ilíquido, temos a expectativa de levá-lo a vencimento. Por conta 
disso, exigimos uma recompensa, dado que, na maior parte das vezes, o ganho de simetria do crédito não 
será capturado pelo mercado. 

Assim sendo, será possível ver, por fundo, a parcela líquida e ilíquida da carteira, bem como seus 
respectivos retornos. Entendemos que esta é a melhor forma de mostrarmos o valor que adicionamos 
quando contratamos iliquidez. 

 

Visão Prospectiva 

Em tempos de Corona Vírus, a pergunta inevitável que surge é a seguinte: como isso impacta o mercado 
de crédito? Essa pergunta é bastante complexa e tem uma resposta bastante vaga: depende da 
intensidade da crise provocada pela disseminação do vírus. 

Podemos ter efeitos leves de esfriamento temporário da economia, até efeitos muito graves, como 
shutdown de alguns modais logísticos que podem impedir algumas cadeias produtivas de produzir, ou 
elevar preços em demasia. 

Vamos então a alguns cenários: 

 

1. Esfriamento temporário da economia 

Pessoas podem se dispor a fazer menos negócios, reduzindo visitas presenciais. Em algumas regiões está 
sendo recomendado inclusive faltar ao trabalho. O esfriamento da economia, além de reduzir receita das 
empresas, causa deflação. 

Atualmente, os juros baixos têm compensado a baixa atividade econômica e as cias têm financiado sua 
necessidade de capital. Ocorre, porém, que se a atividade reduzir ainda mais, o cenário pode ficar 
insustentável. A boa notícia é que as empresas brasileiras são bem menos alavancadas que as empresas 
do chamado mundo desenvolvido, o que reduz este risco de resfriamento ainda maior da atividade 
econômica. 

É possível que a confiança dos empresários fique ainda mais reduzida e a tese de juros baixos com 
atividade econômica em recuperação seja ameaçada. Neste caso, o pipeline seria reduzido e talvez não 
conseguíssemos acessar boas oportunidades no mercado primário. 

 

2. Cenário catastrófico - Shutdown de modais logísticos 

Outro fator de risco que gera preocupação, caso a China deixe de exportar algumas matérias primas, 
como por exemplo fertilizantes. Neste caso, o setor agro inteiro seria impactado. 

Poderia haver uma alta importante do preço dos fertilizantes (ou até falta), que geraria queda de 
produtividade no setor agrícola. Difícil estimar o quanto a alta dos produtos agrícolas compensaria o 
efeito da queda do insumo. 
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Outro efeito preocupante seria o cessamento de embarques para países afetados pelo Corona Vírus. 
Teríamos um efeito “greve dos caminhoneiros” em larga escala. 

 

3. Alta do câmbio 

Câmbio elevado é bom para quem exporta e ruim para quem importa. Há também empresas que 
compram matérias primas dolarizadas. 

Em linhas gerais, evitamos empresas que não possuam proteções adequadas ao risco cambial 

 

Conclusões 

A percepção que temos é que, salvo um cenário catastrófico (shutdown dos modais logísticos), os ativos 
de crédito no Brasil estão bem protegidos. Naturalmente, é possível (e provável) que os ativos sejam 
reprecificados, o que naturalmente geraria perdas. Neste caso, a maior defesa é baixa duration. 

Nunca é demais lembrar que portfólios diversificados e com bom carrego constituem a melhor proteção 
para os famigerados black swans! 

 

 

Equipe Augme Capital  
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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. A partir de 9 de março os fundos Augme 45 e Augme 45 
Advisory passarão a ser classificados como FI Renda Fixa ao invés de FI Multimercado. 

 

 

 INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: 
 

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

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

AUGME 45 FIC FIM CP % 0,39% 0,88% 6,10% 126,18% dez/2011

% CDI 133% 131% 109% 114%

AUGME 45 ADVISORY FIC FIM CP % 0,39% 0,89% n/a 4,71% mai/2019

% CDI 134% 132% n/a 115%

AUGME 90 FIC FIM CP % 0,49% 1,15% 8,78% 130,52% abr/2013

% CDI 166% 171% 157% 145%

AUGME PRO FIM CP % 0,59% 1,26% n/a 8,18% mar/2019

% CDI 200% 188% n/a 147%

AUGME INSTITUCIONAL FIRF CP % 0,35% 1,11% n/a 4,87% jun/2019

% CDI 119% 166% n/a 134%
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AUGME 90 FIC FIM CP 

 PATRIMÔNIO LÍQUIDO, RETORNO E RISCO: 
  

 

 ATRIBUIÇÃO DE PERFORMANCE: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 ATIVOS E P&L: 
 
   

PL – 31/01/2020:  R$ 435.366.051 

(+/-) P&L do fundo: R$ 2.764.225 

(+/-) Cotistas: R$74.442 

(-) Custos:  (R$ 638.181) 

PL – 31/01/2020: R$ 437.566.536 

Augme 90 FIC FIM CP Fev/2020 No ano Últimos 12 Meses

Volatilidade 0,22% 0,33% 0,98%

Sharpe 12,14 9,02 3,05

Duration 2,56

Indicadores de Risco

Ativo Fev/20 No ano Últimos 12 Meses

Augme 90 FIC FIM CP 0,49% 1,15% 8,78%

CDI 0,29% 0,67% 5,58%

% do CDI 166% 171% 157%

Retorno Histórico²
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Rentabilidade Líquida

Caixa Ilíquidos Líquidos

Ativo Posição % do PL Taxa MtM

FIDC CREDITCORP R$ 9.279.178 2,12% 236% do CDI

RJGT11 R$ 8.878.929 2,02% 124% do CDI

DC Norte Brasil R$ 8.535.478 1,95% 1.0% a.m

MSGT12 R$ 8.168.300 1,86% IPCA + 3.9%

FIDC AGP R$ 7.801.306 1,78% CDI + 3.4%

CELU13 R$ 7.489.863 1,71% CDI + 4.35%

AEGE14 R$ 7.354.554 1,68% CDI + 2.49%

CRA NUFARM R$ 7.247.983 1,65% CDI + 10.16%

CBAN32 R$ 7.190.874 1,64% IPCA + 4.5%

MC FIC FIM R$ 7.041.667 1,61% CDI + 3.5%

LF Nubank Sub; 379 
AGAU11; 184 

CRI Artenge; 86 
LLIS20; 85 

CRI TOCANTINS; 81 
CBAN72; -25 
CBAN32; -31 

CPTE11; -33 
MSGT12; -40 

Bond Mercantil; -46 

-300 -100  100  300  500
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AUGME 45 FIC FIM CP 

 PATRIMÔNIO LÍQUIDO, RETORNO E RISCO: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 ATRIBUIÇÃO DE PERFORMANCE: 
 

  

 

 

 

 

 

 ATIVOS E P&L: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

PL – 31/01/2020:  R$ 34.740.144 

(+/-) P&L do fundo: R$ 157.275 

(+/-) Cotistas: R$ 1.005.000 

(-) Custos:  (R$ 25.005) 

PL – 28/02/2020: R$ 35.877.414 

Ativo Fev/20 No ano Últimos 12 Meses

Augme 45 FIC FIM CP 0,39% 0,88% 6,10%

CDI 0,29% 0,67% 5,58%

% do CDI 133% 130% 109%

Retorno Histórico²

102,45% 293,85%

138,78%
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Rentabilidade Líquida

Caixa Ilíquido Líquidos

Ativo Posição % do PL Taxa MtM

RJGT11 R$ 1.015.636 2,83% 124% do CDI

FIDC Syngenta R$ 1.008.816 2,81% CDI + 1.35%

LF BTG R$ 828.177 2,31% 110% do CDI

RDLA12 R$ 814.654 2,27% IPCA + 2.5%

FIDC SUPPLIERCARD R$ 769.275 2,14% 120% do CDI

LF BANCO C6 R$ 761.092 2,12% 120.97% do CDI

ELPLB3 R$ 753.499 2,10% 119% do CDI

LORTB3 R$ 736.200 2,05% 120% do CDI

FIDC AGP R$ 658.103 1,83% CDI + 3.4%

LF Omni R$ 633.555 1,77% 131.37% do CDI

LF Nubank Sub; 10
AEGE14; 5

LF BANCO C6; 4
LJDE22; 4

FIDC Syngenta; 4
CBAN72; -1

CPTE11; -1
CBAN32; -1
MSGT12; -1

Bond Mercantil; -1
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AUGME 45 ADVISORY FIC FIM CP 

 PATRIMÔNIO LÍQUIDO, RETORNO E RISCO: 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 ATRIBUIÇÃO DE PERFORMANCE: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 ATIVOS E P&L 
 

  

PL – 31/01/2020: R$ 49.973.400 

(+/-) P&L do fundo: R$ 235.942 

(+/-) Cotistas: R$ 2.810.686 

(-) Custos:  (R$ 35.999) 

PL – 28/02/2020: R$ 52.984.030 
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Rentabilidade Líquida

Caixa Ilíquido Líquidos

Ativo Fev/20 Início Últimos 12 Meses

Augme 45 Advisory 0,39% 4,71% n/a

CDI 0,29% 4,09% n/a

% do CDI 134% 115% n/a

Retorno Histórico²

Augme 45 Advisory Fev/2020 Início Últimos 12 Meses

Volatilidade 0,11% 0,34% n/a

Sharpe 12,19 2,35 n/a

Duration 2,33

Indicadores de Risco

Ativo Posição % do PL Taxa MtM

RJGT11 R$ 1.508.336 2,85% 124% do CDI

FIDC Syngenta R$ 1.480.982 2,80% CDI + 1.35%

LF BTG R$ 1.219.226 2,30% 110% do CDI

RDLA12 R$ 1.195.944 2,26% IPCA + 2.5%

FIDC SUPPLIERCARD R$ 1.129.326 2,13% 120% do CDI

LF BANCO C6 R$ 1.117.313 2,11% CDI + 120.97%

ELPLB3 R$ 1.106.166 2,09% 119% do CDI

LORTB3 R$ 1.080.771 2,04% 120% do CDI

FIDC AGP R$ 1.002.056 1,89% CDI + 3.4%

LF Omni R$ 930.083 1,76% CDI + 131.37%

LF Nubank Sub; 15
AEGE14; 7

LJDE22; 6
LF BANCO C6; 6

FIDC Syngenta; 6
CPTE11; -1

CBAN72; -1
CBAN32; -1
MSGT12; -1

Bond Mercantil; -2

-7 -2 3 8 13 18
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AUGME PRO FIM CP 

 PATRIMÔNIO LÍQUIDO, RETORNO E RISCO: 
 

 

 

 ATRIBUIÇÃO DE PERFORMANCE: 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 ATIVOS E P&L: 
  

 

PL – 31/01/2020:  R$ 67.383.410 

(+/-) P&L do fundo: R$ 511.700 

(+/-) Cotistas: R$ 175.000 

(-) Custos:  (R$ 115.699) 

PL – 28/02/2020: R$ 67.954.412 
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Rentabilidade Líquida

Caixa Ilíquido Líquidos

Ativo Fev/20 Início Últimos 12 Meses

Augme PRO FIM CP 0,59% 8,18% n/a

CDI 0,29% 5,56% n/a

% do CDI 200% 147% n/a

Retorno Histórico²

Augme PRO FIM CP Fev/2020 Início Últimos 12 Meses

Volatilidade 0,32% 2,02% n/a

Sharpe 12,73 12,22 n/a

Duration 2,50

Indicadores de Risco

Ativo Posição % do PL Taxa MtM

FIDC CREDITCORP R$ 4.509.314 6,61% 236% do CDI

DC Norte Brasil R$ 2.821.850 4,14% 1.0% a.m

CEBD13 R$ 2.250.694 3,30% CDI + 3.64%

DC Norte Brasil - TSEA3 R$ 2.152.980 3,16% IPCA + 6.2%

Bond Mercantil R$ 1.942.404 2,85% 9.63%

WMBR11 R$ 1.778.429 2,61% CDI + 8.0%

CELU13 R$ 1.585.397 2,32% CDI + 4.35%

LLIS20 R$ 1.543.245 2,26% CDI + 2.57%

AGAU11 R$ 1.537.052 2,25% CDI + 5.75%

FIDC AGP R$ 1.522.273 2,23% CDI + 3.4

LF Nubank Sub; 62
AGAU11; 45

FIDC CREDITCORP; 31
TSEA; 25
IGSN14; 24

CBAN72; -2
CPTE11; -2

CBAN32; -3
MSGT12; -3

Bond Mercantil; -15
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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 – 31/01/2020: R$ 49.515.924 

(+/-) P&L do fundo: R$ 217.955 

(+/-) Cotistas: R$ 0,00 

(-) Custos:  (R$ 45.435) 

PL – 31/01/2020: R$ 49.515.924 

Ativo Fev/20 Início Últimos 12 Meses

Augme Inst FIRF CP 0,35% 4,87% n/a

CDI 0,29% 3,63% n/a

% do CDI 119% 134% n/a

Retorno Histórico²

Augme Inst FIRF CP Fev/2020 Início Últimos 12 Meses

Volatilidade 0,17% 0,56% n/a

Sharpe 4,48 4,92 n/a

Duration 2,86

Indicadores de Risco
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Rentabilidade Líquida

Caixa Ilíquido Líquidos

Ativo Posição % do PL Taxa MtM

CMDT33 R$ 1.730.643 3,50% IPCA + 3.4%

STEN13 R$ 1.576.670 3,19% IPCA + 3.8%

ELET32 R$ 1.509.792 3,05% CDI + 1.35%

DC Norte Brasil R$ 1.247.816 2,52% 1.0% a.m

Encalso Serie 6 R$ 1.095.566 2,21% CDI + 3.0%

CBAN72 R$ 1.070.603 2,16% IPCA + 4.5%

FIDC CHEMICAL IX R$ 1.036.964 2,10% CDI + 2.9%

ELPLB3 R$ 1.012.332 2,05% 119% do CDI

LAMEA2 R$ 1.010.461 2,04% 121% do CDI

DASAB0 R$ 1.006.684 2,03% 120% do CDI

V8 Institucional; 16

CRI Artenge; 13

CRI BRdU; 12

DC Norte Brasil; 11

Direitos Creditórios; 9

OMGE21; 0

LF Nubank Sub; -1

CBAN52; -2

CBAN32; -3

CBAN72; -4
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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 – 31/12/2019: R$ 10.085.027 

(+/-) Evolução:  R$ 5.908.763 

PL – 31/01/2020: R$ 16.055.820 

Ativo Posição % do PL

RJGT11 R$ 1.508.336 2,85%

FIDC Syngenta R$ 1.480.982 2,80%

LF BTG R$ 1.219.226 2,30%

RDLA12 R$ 1.195.944 2,26%

FIDC SUPPLIERCARD R$ 1.129.326 2,13%

LF BANCO C6 R$ 1.117.313 2,11%

ELPLB3 R$ 1.106.166 2,09%

LORTB3 R$ 1.080.771 2,04%

FIDC AGP R$ 1.002.056 1,89%

LF Omni 3 Anos R$ 930.083 1,76%

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 2050-4384 

Av. Santo Amaro, 48 – cj.11 

CEP: 04506-000 

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. 

 

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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