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OBJETIVO

 CONHEÇA O FUNDO

CNPJ: 12.823.624/0001-98

Administrador: BNY Mellon

Gestor: Oceana Investimentos

Taxa de Administração: 2% a.a.

Taxa de Performance: 15% sobre o que exceder 

100% do IPCA + 6% a.a.

Cota de conversão do resgate: D+50

Liquidação Financeira: D+52

Valor da aplicação inicial: R$ 50.000,00

O Fundo busca, ao longo do tempo, se aproveitar de oportunidades de investimentos
pautadas em distorções significativas entre o preço das ações e o valor intrínseco das
empresas. Para isso, mantém um book long composto de posições compradas em
companhias com fundamentos sólidos e ações subavaliadas; um book short com posições
vendidas em empresas sobrevalorizadas, com catalizadores claros; e um book composto
por posições de valor relativo.

Fundada em outubro de 2008, é uma gestora independente, com foco exclusivo em
estratégias de ações no Brasil. Atualmente, possui sob sua gestão 8,2 bilhões de reais.
Seu processo de investimento é baseado em um estudo intenso das empresas de capital
aberto no Brasil somado a uma alocação protegida por margens de segurança.

Oceana Investimentos

ALFA NOS 
ÚLTIMOS 12 

MESES
3,91%

BETA 
DEFENSIVO

0,71 

Para saber mais detalhes sobre os nossos lançamentos e discutir a estratégia 
de alocação dos seus investimentos, fale com seu Gerente de Investimentos.

DISCLAIMER 

Este documento foi produzido pelo Banco BNP Paribas Brasil S.A. (“Banco BNP Paribas Brasil”), com fins meramente informativos. Apesar do cuidado utilizado no 
manuseio das informações apresentadas, o Banco BNP Paribas 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. O Banco 
BNP Paribas Brasil, na qualidade de Distribuidor de fundos de investimentos por conta e ordem administrados por outras instituições, possui acordo legal com os 
Administradores dos fundos de investimento ora mencionados, para recebimento de parte da Taxa de Administração e/ou Taxa de Performance pela prestação 
desses serviços. Tal prática não interfere na rentabilidade dos fundos de investimento ora mencionados e não gera custos adicionais ao investidor. 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 constitui garantia nem promessa de rentabilidade futura. É recomendada a leitura cuidadosa do prospecto e 
regulamento dos fundos de investimento pelo investidor ao aplicar seus recursos. O Banco BNP Paribas Brasil SA não se responsabiliza por qualquer prejuízo 
causado pelo uso das informações aqui contidas. Este documento foi elaborado por Banco BNP Paribas Brasil S / A, Av. Pres. Juscelino Kubitscheck, 1909 São 
Paulo - SP, CEP 04543-906; Tel: +55 11 3841 3100 (brasil.bnpparibas). Todos os Direitos Reservados. Ouvidoria BNP Paribas Brasil - Contatos: 0800 - 771 - 5999, 
ouvidoria@br.bnpparibas.com

LANÇAMENTO

Oceana Long Biased
FIC FIA

Estamos iniciando a distribuição do Fundo
Oceana Long Biased FIC FIA
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