
ADAM MACRO II FIC FI MULT 
Resumo Gerencial - Fevereiro/2019 

O mês de fevereiro foi marcado no cenário externo por declarações mais amenas por parte dos bancos centrais na tentativa de acomodar a atividade global mais fraca 

evidenciada por um conjunto de dados recentes piores. Não por acaso, houve adiamento da cobrança das tarifas norte-americanas sobre produtos chineses, indicando 

que as negociações em curso caminham para um terreno mais produtivo, dando trégua, por ora, a chamada guerra fiscal. Por enquanto, acreditamos que o Federal 

Reserve (FED), ao retirar expectativas de normalização de balanços e taxa de juros, está causando distorções nos preços, sendo certo que serão reajustados futuramente 

pelos mercados. A situação é ainda mais grave na Europa e China. Os preços das principais commodities subiram durante o mês, muito provavelmente como 

consequência do alinhamento entre os bancos centrais, que estão monitorando a liquidez mundial. À despeito de recordes na produção e alta dos estoques nos Estados 

Unidos, o petróleo subiu durante o mês em razão da postura mais agressiva da OPEP. No cenário local, a decisão do COPOM pela manutenção da taxa de juros em linha 

com as expectativas do mercado contrapõe, de certa maneira, os dados correntes, vez que fica mais evidente que a recuperação da atividade econômica ocorrerá de 

forma gradual, sem impactos de segunda ordem para inflação. Assim, acreditamos ser provável o começo de novo ciclo de queda da Selic. No campo político, após as 

eleições dos presidentes da Câmara e do Senado, o governo passará pelo grande teste de articulação para a aprovação das reformas necessárias. As posições em renda 

variável na bolsa brasileira foram responsáveis pela principal contribuição negativa para a performance do mês. Entendemos que o portfólio segue adequado para o 

cenário de desaceleração que vemos pela frente. 

Política de Investimento 
O Fundo aloca, no mínimo, 97% de seus recursos em cotas do ADAM MACRO MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO. O fundo pode: Aplicar até 

20% em ativos no exterior, até 50% em crédito privado, até 100% em cotas de um mesmo fundo de investimento. 

Público Alvo Características do Fundo 
Destinado a investidores em geral, pessoas físicas 

ou juridicas, qualificados ou não, nos termos da 

regulamentação em vigor. 

Classificação ANBIMA                                                                                                                       Multimercado Macro 

Administrador                                                                                            BNY Mellon Serviços Financeiros DTVM S.A. 

Gestor                                                                                                              ADAMCAPITAL Gestão de Recursos LTDA. 

Características Gerais ADAM MACRO II FIC FI MULT 
Data de início                                                               29/abr/16 

Benchmark                                                                     100% CDI 

Aplicação mínima                                                    R$ 50.000,00 

Movimentação mínima                                          R$ 10.000,00 

Saldo mínimo                                                           R$ 10.000,00 

Cota                                                                           Fechamento 

Cota de aplicação                                                                    D+1 

Cota de resgate                                                                     D+30 

Liquidação de resgate                                                          D+31 

Taxa de saída antecipada                                                     10% 

Taxa de administração                                                            2% 

Taxa de performance                                                            20% 

Estatística Distribuição Diária de Retornos 
Retorno Acumulado                                                          42,16% 

CDI Acumulado                                                                  29,14% 

Volatilidade anualizada                                                      7,64% 

Número de meses negativos                                                     7 

Número de meses positivos                                                    27 

Número de meses abaixo do CDI                                           12 

Número de meses acima do CDI                                             22 

Maior rentabilidade mensal                                             5,85% 

Menor rentabilidade mensal                                           -3,52% 

Patrimônio líquido em 28/02                       R$ 2.879.059.663 

Patrimônio líquido médio*                           R$ 2.902.832.569 

* Patrimônio líquido médio do Fundo em 12 meses 
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Patrimônio líquido Master em 28/02       R$ 11.435.002.426 

Retorno em 12 meses                                                       -0,97% 

Recomenda-se a leitura cuidadosa do regulamento deste fundo de investimento e de outros geridos pela ADAMCAPITAL GESTÃO DE RECURSOS LTDA (“ADAMCAPITAL”) antes de efetuar qualquer decisão de investimento. Fundos de investimento não são garantidos pelo administrador do fundo, pela ADAMCAPITAL, 

por qualquer mecanismo de seguro, ou ainda, pelo fundo garantidor de crédito (“FGC”). Esta modalidade de investimento possui outros custos envolvidos, além das despesas do próprio fundo. Para obter informações s obre conversão de cotas, objetivo, política de investimentos, público alvo, índice comparativo de 

rentabilidade e outras informações relevantes deste fundo, consulte o regulamento. Qualquer divulgação de informação sobre os resultados do fundo só pode ser feita, por qualquer meio, após um período de carência de 6 (seis) meses, a partir da data da pr imeira emissão de cotas. Este fundo iniciou suas atividades 

em 29/04/2016. Rentabilidade obtida no passado não representa garantia de resultados futuros. A rentabilidade deste fundo é l íquida de taxas de administração e de performance, mas bruta de impostos. Não há garantia de que este fundo terá o tratamento tr ibutário para fundos de longo prazo. A política de 

investimentos deste fundo permite o investimento no exterior e em derivativos financeiros, bem como em direitos creditórios e  em outros ativos considerados de crédito privado. O investimento neste fundo apresenta riscos para o investidor. Ainda que a 

ADAMCAPITAL mantenha sistema de gerenciamento de riscos, não há garantia de completa eliminação da possibilidade de perdas para o fundo e para o investidor. Este fundo pode estar exposto a significativa concentração em ativos financeiros de renda fixa, de 

renda variável e de crédito, inclusive, de poucos emissores, com os riscos daí recorrentes. Este fundo se utiliza de estratégias que podem resultar em significativas perdas patrimoniais para seus cotistas, podendo inclusive acarretar perdas superiores ao capital 

aplicado e a consequente obrigação do cotistas de aportar recursos adicionais para cobrir o prejuízo do fundo. O ADAMCAPITAL adota política de exercício de direito de voto em assembleias, que disciplina os princípios gerais, o processo decisório e quais  são as 

matérias relevantes obrigatórias para o exercício do direito de voto. Tal política orienta as decisões do gestor em assembleias de detentores de ativos que confirmam aos seus titulares o direito de voto. A ADAMCAPITAL não comercializa nem distribui cotas de 

Fundos de investimentos. Este fundo pode ter suas cotas comercializadas por vários distribuidores, o que pode gerar diferenças de horários e valores mínimos para aplicação ou resgate, e telefones para atendimento ao cliente. Verifique se a liquidação financeira 

e conversão dos pedidos de resgate deste fundo ocorrem em data diversa do respectivo pedido. Descrição do tipo Anbima disponível no formulário de informações comlpementares. 
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* Rentabilidade líquida de administração e performance e bruta de impostos. 

Rentabilidades (%)* 
 Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez Ano Início 

2016 - - - - 0,28% 2,95% 3,21% 1,23% 2,28% 0,13% 1,31% 4,07% 16,47% 16,47% 

CDI - - - - 1,11% 1,16% 1,11% 1,21% 1,11% 1,05% 1,04% 1,12% 9,26% 9,26% 

2017 4,68% 3,40% 1,65% -0,20% -3,52% 0,40% 2,51% 1,62% 2,56% 0,93% -0,24% 0,66% 15,17% 34,14% 

CDI 1,08% 0,86% 1,05% 0,79% 0,93% 0,81% 0,80% 0,80% 0,64% 0,64% 0,57% 0,54% 9,95% 20,13% 

2018 5,85% 1,10% -1,57% 1,39% -2,95% -2,63% 0,98% 0,12% 0,04% 1,37% 0,61% 0,83% 4,97% 40,81% 

CDI 0,58% 0,46% 0,53% 0,52% 0,52% 0,52% 0,54% 0,57% 0,47% 0,54% 0,49% 0,49% 6,42% 27,81% 

2019 0,97% -0,01% - - - - - - - - - - 0,96% 42,16% 

CDI 0,54% 0,49% - - - - - - - - - - 1,04% 29,14% 
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