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AGOSTO / 2020

RENTABILIDADE ACUMULADA ATRIBUIÇÃO DE PERFORMANCE

INFORMAÇÕES IMPORTANTES

OBJETIVO DO FUNDO
O objetivo do Fundo é buscar rentabilidade superior à variação da Taxa CDI, investindo
em diversas classes de ativos financeiros, inclusive ativos e valores mobiliários de renda
variável através de aplicações no Garde Porthos Master FIM. O Garde Porthos Master
FIM e não possuem restrições à alavancagem, diversificação ou concentração de ativos,
observada a legislação em vigor e o Regulamento, e poderá manter até 40% dos seus
recursos em ativos financeiros negociados no exterior.

PÚBLICO ALVO
O Fundo é destinado a investidores qualificados que busquem performance
diferenciada, observados os valores mínimos de aplicação inicial, permanência e
movimentação constantes no regulamento.

¹ Índice de Hedge Funds da ANBIMA. ² PL da Estratégia Total (Master).³ Taxa de administração praticada é de 2,00% a.a.. Sendo 1,89% a.a. do FIC acrescido de 0,11%a.a. do Garde Porthos Master FIM.

DISCLAIMER: Este documento foi produzido Garde Asset Management Gestão de Recursos Ltda. (“Garde Asset Management”), a Garde RF & Previdência Gestão de Recursos Ltda. (“Garde RF & Previdência”) e a Garde Equity Gestão de
Recursos Ltda (“Garde Equity”, e em conjunto com a Garde Asset Management e a Garde RF & Previdência, “Garde”) , com fins meramente informativos não se caracterizando como oferta ou solicitação de investimento ou
desinvestimento em títulos e valores mobiliários, tampouco recomendação para compra ou venda de cotas dos Fundos, cujas características poderão ou não se adequar ao perfil do investidor, nos termos da Instrução CVM nº 539, de 13
de novembro de 2013. Apesar do cuidado utilizado tanto na obtenção quanto no manuseio das informações apresentadas, a Garde 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. A Garde não assume qualquer compromisso de publicar atualizações ou revisões dessas previsões.
A rentabilidade divulgada já é líquida das taxas de administração, de performance e dos outros custos pertinentes aos fundos. A rentabilidade divulgada não é líquida de impostos. 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 Créditos - FGC. A rentabilidade passada não representa garantia de resultados futuros. Leia os formulários de
informações complementares, as lâminas de informações essenciais, se houver, e os regulamentos dos fundos de investimento antes de investir. Os fundos utilizam estratégias com derivativos como parte integrante de suas políticas de
investimento, as quais, da forma como são adotadas, podem resultar em significativas perdas patrimoniais para seus cotistas podendo inclusive acarretar perdas superiores ao capital aplicado e a consequente obrigação do cotista de
aportar recursos adicionais para cobrir o prejuízo dos fundos. Alguns fundos estão autorizados a realizar aplicações em ativos financeiros no exterior. Não há garantia de que os fundos terão o tratamento tributário para fundos de longo
prazo. Para avaliação da performance de um fundo de investimento, é recomendável a análise de, no mínimo, doze meses. Informações relativas aos horários, valores máximos e mínimos, prazo de carência, conversão e liquidação para
movimentações, taxas de administração, performance, entrada e saída cabíveis aos fundos, tratamento tributário perseguido, utilização de derivativos, aquisição de ativos negociados no exterior, concentração de poucos emissores de
ativos de renda variável, entre outras informações poderão ser adquiridas em documentos específicos tais como: lâminas de informações essenciais, formulários de informações complementares e regulamentos ou através do site
www.garde.com.br. A Garde poderá celebrar acordos de Soft Dollar, de caráter não pecuniário, com corretoras de títulos e valores mobiliários ou outros fornecedores, para fins de auxílio no processo de tomada de decisões de
investimento em relação aos respectivos fundos e carteiras, ou mesmo nas atividades de consultoria de valores mobiliários, devendo sempre colocar os interesses de seus clientes acima de seus próprios. Para maiores informações,
consulte o Manual de Ética e Compliance da Garde. Esta lâmina de informações essenciais pode ser consultada no seguinte endereço eletrônico www.intrag.com.br.

Data de Início 02/03/2020 Administrador Intrag DTVM Ltda. Patrimônio Líquido (R$ mi) 182,8

Classificação Anbima Multimercado Macro Gestor Garde Asset Management Patrimônio da Estratégia (R$ mi)² 593,4

Aplicação inicial / Saldo mínimo R$ 50 mil Taxa administração 2,0% a.a.³ PL Médio 12 meses (R$ mi) 117,5

Movimentação adicional R$ 50 mil Taxa performance 20% sobre o CDI Vol. 12 meses 28,18%

Cotização aplicação D+1 dia útil Tributação Longo Prazo Vol. Anualizada (desde o início) 28,18%

Cotização resgate D+60 dias corridos Código Anbima 349801 Prazo Médio da Carteira 1110d

Liquidação resgate D+1 dia útil

% Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez Ano
%

Fundo CDI IHFA

2020 - - -7,93 3,95 2,05 3,21 5,05 -1,31 - - - - 4,51 Desde Início 4,51 1,43 2,16

CDI - - 0,34 0,28 0,24 0,22 0,19 0,16 - - - - 1,44

IHFA - - -7,01 2,90 1,87 1,81 2,68 0,25 - - - - 3,01
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COMENTÁRIOS DO GESTOR
No cenário internacional, a mudança no Fed para o Average Inflation
Targeting em agosto foi o grande destaque. Na Europa, o aumento
do número de casos de coronavírus não vem sendo acompanhado
do aumento de mortes e hospitalizações, e esse deve ser um
importante fator para impedir novas restrições à atividade por parte
dos governos locais. No Brasil, o Governo se depara com um trilema,
em que Teto de Gastos, Renda Brasil e a ausência de reformas não
conseguem coexistir.
Para ver o comentário completo sobre a visão de cenário e
estratégias acesse a Carta do Gestor disponível no site da Garde.
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