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11 anos

321

R$10 bilhões

0 meses

Track-record Sob gestão

Profissionais Abaixo do CDI

A Captalys
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 Fundada em 2010 e com sede em São Paulo, a Captalys é uma gestora independente de investimentos alternativos em

Private Debt.

 Nosso foco é proteger e rentabilizar o capital dos nossos investidores.

 Reunimos tecnologia de ponta e pessoas altamente qualificadas para originar, analisar, monitorar e gerir ativos que

proporcionam retornos consistentes para os investidores e capital sustentável para empresas.

 Nosso time é reconhecido no mercado por serem renomados profissionais com experiência única em Private Debt.

 Entregamos retornos consistentemente superiores em todos os ciclos de mercado.

 Ao investir em crédito para empresas que as ajudam a crescer e se manter saudáveis e viáveis, fornecemos retornos

atraentes para os nossos investidores e apoiar o crescimento da economia, geração de emprego e bem-estar econômico

geral.

Captalys Asset Management
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Reconhecimentos nacionais e globais

05



CDI +
6% a.a.

122
Meses de 

Track-record
Objetivo de retorno 

líquido

0
Meses 

abaixo do CDI

14% a.a.

Retorno 
histórico

Captalys Orion FIC FIM Crédito Privado
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Desempenho histórico do Captalys Orion
FIC FIM Crédito Privado

283%

127%

84%

151%

CAPTALYS ORION FIC FIM CRÉDITO PRIVADO CDI Ibovespa IDA-DI

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;
Rentabilidade obtida no passado não representa garantia de resultados futuros; 
A rentabilidade divulgada não é líquida de impostos;
Material Técnico: Fundo Orion - Captalys Asset 07

https://www.captalysasset.com.br/orion/


Private Debt visão geral
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Crédito PrivadoAções

Private Equity 

 Em 2018, Private Debt foi formalmente reconhecida como uma nova classe de ativos1 ;

 Private Debt tem apresentado cada vez mais relevância nas carteiras de investimento dos Investidores Institucionais

internacionais;

 O principal motivo de investir nessa estratégia é o de buscar retornos mais altos com risco controlado; e

 A Captalys é uma gestora de Private Debt com longo histórico em gerar rentabilidade alta e consistente para seus

investidores, por meio de investimentos em ativos privados de crédito.

Investimentos Líquidos

Investimentos Ilíquidos

Equity Dívida

Private Debt 

1 pelo Conselho Internacional de Normas de Private Equity e Venture Capital (“IPEV”)  

Private Debt é uma classe de ativos
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Private Debt AUM
Assets under Management (US$bn)

41%

50%
9%

Intenção de alocação de investidores institucionais em Private Debt

Aumentar

Manter Reduzir

Mais de 50% dos investidores institucionais globalmente já investem em Private Debt
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By the Source:   
- https://www.preqin.com/academy/lesson-4-asset-class-101s/private-debt
- https://www.asianinvestor.net/article/due-diligence-the-key-to-wringing-esg-returns-from-private-debt/472693

Investimentos em Private Debt já fazem parte da alocação 
estratégica de ativos de investidores institucionais
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https://www.preqin.com/academy/lesson-4-asset-class-101s/private-debt


Resiliência
contra perdas

Diversificação
de carteira

Baixa
volatilidade

Liquidez
adequada

Carteiras de Private Debt geralmente compõem ativos 
com algum tipo de proteção, como controles 
operacionais, colateral, garantias e/ou seguro.

Retornos tem uma correlação baixa com ativos 
líquidos (ações e crédito privado) e outros ativos 
ilíquidos, como private equity.

Private Debt provê retornos positivos em quase 
todos os períodos, com volatilidade mínima.

Uma fonte de retornos diversificada e diferenciada

Retornos
maiores

Private Debt gera retornos bastante superiores ao 
crédito privado com o mesmo nível de risco, gerando 
alpha significativo.

Private Debt provê retornos positivos em quase 
todos os períodos, com liquidez apropriada.

65%

37%

28%

29%

6%
37%

19%

Diversification

High Risk-Adjusted
Returns

High Absolute
Returns

Low Correlation to
Other Asset ClassesInflation Hedge

Reliable
Income Stream

Reduce Portfolio
Volatility

Por que investir em Private Debt?
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Private Debt é a única classe de ativos com resultados positivos, independentemente do ciclo econômico.

Private Debt

Piores retornos de 5 anos (anualizado) desde 1992

Performance resiliente e comprovada
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Private Debt no Brasil
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84% De todas as operações de crédito 

81% De todos os ativos de crédito do mercado

Fonte: McKinsey Powering Inclusive Growth in Emerging Economies e BACEN

78% Do volume de cartão de crédito

Os maiores 5 bancos detém:

Concentração bancária altíssima
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39%

9% 9% 8%
5% 4%

1%

Brasil Colombia Índia México EUA China Japão
Fonte: BACEN

Taxa de juros (a.a.) média para empréstimo em 2020

Taxa de juros é a mais alta do mundo
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Crédito doméstico para o setor privado (% do PIB – 2020)

191%
176% 165%

64% 52% 50%
37%

EUA Japão China Brasil Colombia Índia México

Fonte: BACEN

Potencial enorme para o mercado crescer
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Tendências de Mercado para 2022
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Dado o grau de incerteza que 

teremos para o próximo ano e 

o nível atual de volatilidade 

dos mercados, ativos de 

Renda Variável e 

Multimercado tendem a 

perder atratividade.

Com esta perspectiva traçada, 

ativos relacionados a Renda Fixa, 

Títulos do Tesouro Nacional,

Crédito Privado e fundos 

estruturados como o Captalys 

Orion, tendem a ganhar espaço 

na alocação dos Fundos de 

Pensão.



Margot Greenman  |  CEO Captalys

Obrigada!
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