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Prezado (a),

Compartilhamos a seguir, nossos comentários sobre a performance dos fundos no mês de maio de 2019.

Esperamos que apreciem a leitura e nos colocamos à disposição para quaisquer esclarecimentos.

Devant Solidus Cash FIRF CP

De maneira geral, vale destacar que no mês de maio houve uma janela bastante
aquecida de empresas acessando o mercado de capitais. Como consequência
deste movimento e considerando nossa postura mais conservadora, tivemos
bastante cautela nas alocações, sempre apreciando o prazo das emissões versus
o prêmio, e avaliando o crédito do emissor criteriosamente.
Como resultado destas análises, optamos por ficar de fora de
alguns bookbuildings que julgamos não serem atrativos para nossas carteiras.

Atualmente, o fundo está alocado em 60 (sessenta) emissores, distribuídos em
18 (dezoito) setores da economia.

Nos emissores corporativos, aproveitamos as emissões primárias de debêntures
para iniciarmos nossa posição em Multiplan, ativo já aprovado pelo time de
gestão, tal aquisição possibilitou diversificar ainda mais o nosso portfólio, tanto
por emissor, como também por setor. Além disso, substituímos um papel do
emissor Light por outro um pouco mais longo que julgamos ser mais atrativo
para nosso fundo.

Na parcela de instituições financeiras, reduzimos parcialmente nossa alocação
em uma LF do Banco Daycoval, LF Subordinada do Banco ABC, LF do Banco
Renault e LF da Porto Seguro, abrindo espaço para outros ativos. Além disso,
adquirimos uma parcela incremental da LF Perpétua do Banco ABC para ajuste de
carteira.

A estratégia do fundo continua com alocações em Letras Financeiras de bancos
de primeira linha (sendo 30% o limite máximo no setor) e o restante do portfólio
é composto por ativos de crédito privado de empresas com alta previsibilidade
de receitas e geração de caixa (sendo 20% o limite por setor da economia), uma
pequena parcela em crédito estruturado (sendo 10% o limite) e em títulos
públicos federais. Vamos manter esse tipo de risco na carteira (apenas crédito
privado e títulos do governo), sempre avaliando o rating e o balanço financeiro
dessas instituições com proximidade e diligência.

Distribuidores:

As informações contidas nesse material são de caráter exclusivamente informativo. Fundos de investimento não contam com garantia do administrador do fundo, do gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou,
ainda, do fundo garantidor de crédito – FGC. Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do regulamento do fundo de investimento ao aplicar seus recursos. A rentabilidade obtida no passado não representa garantia de
rentabilidade futura e a rentabilidade divulgada não é líquida de impostos. Não há garantia de que este fundo terá o tratamento tributário para fundos de longo prazo. Os fundos de crédito privado estão sujeitos a risco de perda
substancial de seu patrimônio líquido em caso de eventos que acarretem o não pagamento dos ativos integrantes de sua carteira, inclusive por força de intervenção, liquidação, regime de administração temporária, falência,
recuperação judicial dos emissores responsáveis pelos ativos do Fundo.



Devant Debêntures Incentivadas FIRF CP

Neste último mês, diversificamos ainda mais a carteira do nosso fundo. Além de
ativos dos setores de logística, telecomunicações, concessões rodoviárias e
energia (transmissão, geração e distribuição), alocamos também nos setores de
construção civil, turismo, locação de automóveis e saneamento. Em sua
maioria, debêntures incentivadas de ativos com alta previsibilidade de geração de
receita e projetos com boa estrutura de garantia, constantemente avaliados e
monitorados pelo time de gestão.

Na parcela de debêntures incentivadas (lei 12.431), fizemos aquisições em ativos,
já aprovados no comitê, como Engie Brasil, Light e AES Tiete, aumentando nossa
exposição. Vale salientar, que o time de gestão vem acompanhando o
fechamento dos spreads de crédito e apenas avaliando empresas e projetos com
um risco x retorno adequado para cada portfólio.

Na parcela de crédito estruturado, em linha com o nosso modelo de gestão ativa,
dentro da estratégia de arbitragem, realizamos uma operação no mercado
secundário referente a um CRI, sendo que o ativo foi posteriormente reposto em
nossa carteira via mercado primário, gerando um bom alfa para nossos cotistas.

Demonstramos abaixo, a rentabilidade acumulada do Fundo, que possui como
principal diferencial, a isenção de IR para investidores PF.
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Distribuidores:

As informações contidas nesse material são de caráter exclusivamente informativo. Fundos de investimento não contam com garantia do administrador do fundo, do gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou,
ainda, do fundo garantidor de crédito – FGC. Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do regulamento do fundo de investimento ao aplicar seus recursos. A rentabilidade obtida no passado não representa garantia de
rentabilidade futura e a rentabilidade divulgada não é líquida de impostos. Não há garantia de que este fundo terá o tratamento tributário para fundos de longo prazo. Os fundos de crédito privado estão sujeitos a risco de perda
substancial de seu patrimônio líquido em caso de eventos que acarretem o não pagamento dos ativos integrantes de sua carteira, inclusive por força de intervenção, liquidação, regime de administração temporária, falência,
recuperação judicial dos emissores responsáveis pelos ativos do Fundo.

Out/ 18 Mai/ 19

137,1% 
do CDI

desde o início

DEVANT DEBÊNTURES
INCENTIVADAS

CDI



Devant Audax FIM CP

O principal evento ocorrido no mês, na parcela de crédito estruturado foi a
realização da estratégia de arbitragem no mercado secundário referente a um CRI,
sendo que posteriormente o ativo foi reposto em nossa carteira via mercado
primário, agregando boa rentabilidade na carteira do fundo.

Na parcela de instituições financeiras, efetuamos uma redução parcial da LF do
Banco Renault e LF da Porto Seguro, devido ao patamar de retorno e
oportunidades que surgiram no mercado secundário de efetuar a venda com
ganho. Além disso, fizemos a aquisição incremental de LF Perpétua do Banco ABC
para ajuste de carteira.

Nos emissores corporativos, aproveitamos as emissões primárias de debêntures
para iniciarmos nossa posição em Multiplan, ativo já aprovado pela gestora,
ajudando na diversificação por emissor e setor do nosso portfólio.
Além disso, efetuamos uma troca no emissor Light por um papel um pouco mais
longo que julgamos ser mais atrativo para nosso fundo.

Atualmente, o fundo está alocado em 56 (cinquenta e seis) emissores,
distribuídos em 18 (dezoito) setores da economia.

As operações de crédito estruturado são avaliadas pela Equipe de Análise de
Crédito/Gestão, estudando criteriosamente não apenas o fluxo futuro da carteira
cedida, mas também o desempenho e inadimplência histórica, o perfil do
empreendedor, governança corporativa, sua capacidade de honrar todas as
obrigações e principalmente toda a estrutura de garantia das operações
(overcollateral, alienação fiduciária, lastro, qualidade e elegibilidade dos recebíveis,
coobrigações e garantias reais).

A carteira é composta por um limite de 40% em crédito estruturado (sendo 5% a
concentração máxima em um único ativo), o restante do portfólio é composto por
ativos de crédito privado de instituições financeiras, empresas com alta
previsibilidade de receitas e geração de caixa (sendo 30% o limite máximo no setor
de instituições financeiras e 20% por setor da economia) e em títulos públicos
federais.

153,0% do CDI
0,83%  
(mês)

136,3% do CDI 
(ano)

150,3% do CDI 
(desde o Início)

Vol. 0,99%
(desde o Início) 

Sharpe 3,59
(desde o Início) 

56 
Emissores

18 
Setores da 
Economia

Carteira 100% 
“Hedgeada” 

(protegida contra 
riscos de mercado 

via instrumentos 
de derivativos)

Distribuidores:

As informações contidas nesse material são de caráter exclusivamente informativo. Fundos de investimento não contam com garantia do administrador do fundo, do gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou,
ainda, do fundo garantidor de crédito – FGC. Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do regulamento do fundo de investimento ao aplicar seus recursos. A rentabilidade obtida no passado não representa garantia de
rentabilidade futura e a rentabilidade divulgada não é líquida de impostos. Não há garantia de que este fundo terá o tratamento tributário para fundos de longo prazo. Os fundos de crédito privado estão sujeitos a risco de perda
substancial de seu patrimônio líquido em caso de eventos que acarretem o não pagamento dos ativos integrantes de sua carteira, inclusive por força de intervenção, liquidação, regime de administração temporária, falência,
recuperação judicial dos emissores responsáveis pelos ativos do Fundo.



Contato: comercial@devantasset.com.br | (11) 3846-4332 | (11) 3846-9453 | (11) 98159-2453 | www.devantasset.com.br | Rua Fidêncio Ramos, 195 - Cj 73, Vila Olímpia – São Paulo/SP

As informações contidas nesse material são de caráter exclusivamente informativo. Fundos de investimento não contam com garantia do administrador do fundo, do gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda,
do fundo garantidor de crédito – FGC. Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do regulamento do fundo de investimento ao aplicar seus recursos. A rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade
futura e a rentabilidade divulgada não é líquida de impostos. Não há garantia de que este fundo terá o tratamento tributário para fundos de longo prazo. Os fundos de crédito privado estão sujeitos a risco de perda substancial de seu
patrimônio líquido em caso de eventos que acarretem o não pagamento dos ativos integrantes de sua carteira, inclusive por força de intervenção, liquidação, regime de administração temporária, falência, recuperação judicial dos
emissores responsáveis pelos ativos do Fundo.

Devant Solidus Cash FIRF CP 
Maio/2019

Resumo do Fundo

O fundo é destinado à investidores em geral e tem como principal objetivo superar o CDI no médio/longo prazo, com baixa volatilidade. A carteira é composta
por ativos financeiros de renda fixa e crédito privado, basicamente Letras Financeiras, CDBs, Títulos Públicos, Debêntures de empresas nacionais de diversos
setores da economia e ativos de Crédito Estruturado, com rating acima de Grau de Investimento.

Principais Características Informações para Investimentos

Público Alvo Investidores em Geral

Classificação Anbima RF – Livre Duração – Grau de Investimento

CNPJ 22.003.346/0001-86

Gestor Devant Capital Ltda

Administração/ Custódia BNY Mellon S.A DTVM 

Auditor Independente KPMG Internacional

Taxa de Administração 0,50% a.a.

Taxa de Performance Não há

Movimentações Até 13h30

Aplicação Inicial R$ 100,00 (cem reais)

Movimentação Mínima R$ 100,00 (cem reais)

Cotização do Resgate Conversão em D+0

Liquidação D+0 da Cotização

Tributação Tabela Regressiva IR (22,5% a 15,0%)

Dados Bancários BNY Mellon (17) | Ag. 1 | C/c. 1335-8

Histórico de Rentabilidade

(1) Data de Início: 14/07/2016.

Indicadores Rentabilidade Histórica x CDI Alocação por Setor

2016 jan fev mar abr mai jun jul ago set out nov dez Ano

Carteira - - - - - - 0,6% 1,4% 1,2% 1,1% 1,2% 1,2% 6,8%

% CDI - - - - - - 108,2% 113,4% 106,9% 105,6% 111,2% 104,3% 108,6%

1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 

2017 jan fev mar abr mai jun jul ago set out nov dez Ano

Carteira 1,2% 0,9% 1,2% 0,8% 1,0% 0,9% 0,9% 0,9% 0,7% 0,7% 0,6% 0,6% 10,9%

% CDI 111,2% 107,9% 110,0% 103,8% 105,8% 113,5% 110,1% 108,6% 113,1% 111,2% 104,0% 105,7% 109,2%

1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 s 1,00 1,00 1,00 

2018 jan fev mar Abr mai jun jul ago set out nov dez Ano

Carteira 0,7% 0,5% 0,6% 0,5% 0,6% 0,5% 0,6% 0,7% 0,4% 0,7% 0,6% 0,6% 7,4%

% CDI 121,6% 113,9% 105,8% 105,7% 113,8% 102,4% 114,7% 117,1% 95,6% 130,6% 120,4% 126,0% 114,7%

1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 

2019 jan fev mar abr mai jun jul ago set out nov dez Ano 12 Meses Início1

Carteira 0,6% 0,6% 0,5% 0,6% 0,6% - - - - - - - 2,9% 7,3% 30,8%

% CDI 119,0% 117,9% 106,4% 108,7% 111,4% - - - - - - - 113,0% 114,8% 111,8%

Caixa
23%

Debêntures
49%

LF
18%

Crédito 
Estruturado

10%

Rentabilidade (12 Meses): 7,34%

Volatilidade (Início): 0,32%

Volatilidade (3 Meses): 0,15%

Índice Sharpe (Início): 2,98

Meses acima do CDI 34

Meses abaixo do CDI 1

Meses positivos 35

Meses Negativos 0

Patrimônio Médio (12 Meses): 75.202.152,92

Patrimônio Atual: 136.620.379,68
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Devant Debêntures Incentivadas FIRF CP 
Maio/2019

O fundo é destinado à investidores em geral e tem como objetivo superar o CDI no médio/longo prazo. Carteira composta por ativos financeiros de renda fixa,
sendo que a maior parte será aplicada em debêntures de infraestrutura e outros ativos que atendam aos critérios de elegibilidade previstos na Lei
12.431/2011 (“Ativos de Infraestrutura”). Fundo isento de Imposto de Renda para Pessoas Físicas.

Público Alvo Investidores em Geral

Classificação Anbima Renda Fixa - Livre Duração - Crédito Livre

CNPJ 30.909.986/0001-88

Gestor Devant Capital Ltda

Administração/ Custódia BNY Mellon S.A DTVM 

Auditor Independente KPMG Internacional

Taxa de Administração 1,20% a.a.

Taxa de Performance Não há

Movimentações Até 13h30

Aplicação Inicial R$ 100,00 (cem reais)

Movimentação Mínima R$ 100,00 (cem reais)

Cotização do Resgate Conversão em D+30

Liquidação D+1 da Cotização

Tributação 0% de IR para investidores PF 

Dados Bancários BNY Mellon (17) | Ag 1 | C.C 2863-0

(1) Data de Início: 28/09/2018.

2018 jan fev mar abr mai jun jul ago set out nov dez Ano

Carteira - - - - - - - - - 0,9% 0,7% 0,6% 2,2%

% CDI - - - - - - - - - 160,1% 147,6% 113,6% 141,3%

jan-00 jan-00 jan-00 jan-00 jan-00 jan-00 jan-00 jan-00 jan-00 jan-00 jan-00 jan-00

2019 jan fev mar abr mai jun jul ago set out nov dez Ano 12 Meses Início1

Carteira 0,8% 0,5% 0,6% 0,5% 1,0% - - - - - - - 3,5% 5,7% 5,7%

% CDI 142,0% 105,02% 126,71% 98,41% 189,6% - - - - - - - 133,8% 137,1% 137,1%

Caixa
14%

Crédito 
Estruturado

13%

Debêntures
2%

Debêntures 
Incentivadas

71%

Resumo do Fundo

Principais Características Informações para Investimentos

Histórico de Rentabilidade

Rentabilidade (12 Meses): 5,72%

Volatilidade (Início): 1,00%

Volatilidade (3 Meses): 0,98%

Índice Sharpe (Início): 2,40

Meses acima do CDI 7

Meses abaixo do CDI 1

Meses positivos 8

Meses Negativos 0

Patrimônio Médio (12 Meses): 10.285.780,15

Patrimônio Atual: 12.657.756,12

Indicadores Composição da Carteira

Rentabilidade Histórica x CDI Alocação por Setor

Contato: comercial@devantasset.com.br | (11) 3846-4332 | (11) 3846-9453 | (11) 98159-2453 | www.devantasset.com.br | Rua Fidêncio Ramos, 195 - Cj 73, Vila Olímpia – São Paulo/SP

As informações contidas nesse material são de caráter exclusivamente informativo. Fundos de investimento não contam com garantia do administrador do fundo, do gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda,
do fundo garantidor de crédito – FGC. Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do regulamento do fundo de investimento ao aplicar seus recursos. A rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade
futura e a rentabilidade divulgada não é líquida de impostos. Não há garantia de que este fundo terá o tratamento tributário para fundos de longo prazo. Os fundos de crédito privado estão sujeitos a risco de perda substancial de seu
patrimônio líquido em caso de eventos que acarretem o não pagamento dos ativos integrantes de sua carteira, inclusive por força de intervenção, liquidação, regime de administração temporária, falência, recuperação judicial dos
emissores responsáveis pelos ativos do Fundo.
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Contato: comercial@devantasset.com.br | (11) 3846-4332 | (11) 3846-9453 | (11) 98159-2453 | www.devantasset.com.br | Rua Fidêncio Ramos, 195 - Cj 73, Vila Olímpia – São Paulo/SP

As informações contidas nesse material são de caráter exclusivamente informativo. Fundos de investimento não contam com garantia do administrador do fundo, do gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda,
do fundo garantidor de crédito – FGC. Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do regulamento do fundo de investimento ao aplicar seus recursos. A rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade
futura e a rentabilidade divulgada não é líquida de impostos. Não há garantia de que este fundo terá o tratamento tributário para fundos de longo prazo. Os fundos de crédito privado estão sujeitos a risco de perda substancial de seu
patrimônio líquido em caso de eventos que acarretem o não pagamento dos ativos integrantes de sua carteira, inclusive por força de intervenção, liquidação, regime de administração temporária, falência, recuperação judicial dos
emissores responsáveis pelos ativos do Fundo.

Devant Audax FIM CP
Maio/2019

O fundo é destinado à investidores qualificados e tem como principal objetivo superar significativamente a variação do CDI no médio/longo prazo, com baixa
volatilidade. A carteira é composta por ativos financeiros de renda fixa e crédito privado, basicamente Letras Financeiras, CDBs, Títulos Públicos, Debêntures de
empresas nacionais de diversos setores da economia e ativos de Crédito Estruturado.

Público Alvo Investidores Qualificados

Classificação Anbima Multimercado - Estratégia - Livre

CNPJ 26.664.935/0001-66

Gestor Devant Capital Ltda

Administração/ Custódia BNY Mellon S.A DTVM 

Auditor Independente KPMG Internacional

Taxa de Administração 1,00% a.a.

Taxa de Performance 10% do que exceder 100% do CDI

Movimentações Até 13h30

Aplicação Inicial R$ 1.000,00 (mil reais)

Movimentação Mínima R$ 1.000,00 (mil reais)

Cotização do Resgate Conversão em D+30

Liquidação D+1 da cotização

Tributação Tabela Regressiva IR (22,5% a 15,0%)

Dados Bancários BNY Mellon (17) | Ag 1 | C.C 1949-6

(1) Data de Início: 09/03/2017.

Indicadores Composição da Carteira

2017 jan fev mar abr mai jun jul ago set out nov dez Ano

Carteira - - 1,0% 0,9% 1,0% 1,0% 1,0% 1,4% 0,7% 1,0% 0,7% 0,4% 9,5%

% CDI - - 141,4% 115,6% 105,2% 122,2% 125,7% 170,2% 116,3% 153,5% 118,6% 82,4% 127,0%

1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 # 1,00 s 1,00 1,00 1,00 

2018 jan fev mar abr mai jun jul ago set out nov dez Ano

Carteira 1,4% 0,8% 0,8% 0,7% 0,6% 1,0% 0,9% 1,0% 0,4% 0,9% 1,0% 1,2% 11,2%

% CDI 237,3% 171,2% 153,3% 137,5% 107,9% 199,3% 166,1% 168,0% 80,1% 166,6% 207,4% 246,7% 174,5%

1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 # 1,00 1,00 1,00 1,00 

2019 jan fev mar abr mai jun jul ago set out nov dez Ano 12 Meses Início1

Carteira 0,7% 0,6% 0,6% 0,7% 0,8% - - - - - - - 3,5% 10,4% 26,1%

% CDI 132,1% 121,7% 130,3% 140,1% 153,0% - - - - - - - 136,3% 162,0% 150,3%

Caixa
18%

LF
14%

Crédito 
Estruturado

37%

Termo RF
1%

Debêntures
30%

Rentabilidade (12 Meses): 10,36%

Volatilidade (Início): 0,99%

Volatilidade (3 Meses): 0,53%
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