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Resumo Gerencial — Novembro/2022 

No cenário internacional observamos diferentes estágios dos ciclos de juros, os quais começam a fazer efeito como instrumento de 

estabilização econômica. De um lado, uma parte das autoridades monetárias sinaliza a possibilidade de redução da velocidade dos 

aumentos de juros, enquanto a outra parte entende que o nível de juros já é suficientemente restritivo. Contudo, existe ainda o desa-

fio de conter as pressões inflacionárias sob as atuais condições de atividade e emprego, ações que devem estar sincronizadas com o 

timing do efeito da política monetária sobre a economia real. Nesse contexto, destaca-se como motor de desaceleração o movimento 

recente do petróleo e outras commodities, registrando preços substancialmente menores do que aqueles observados no início de 

novembro. 

Apesar das restrições da política de “Covid Zero” implementadas pelo governo chinês, associadas às quarentenas intermitentes e 

testagens em massa, o fim de novembro foi marcado pelo maior número de casos diários desde o início da pandemia. Até então, essa 

estratégia em relação ao vírus vem levando a uma forte contração da atividade chinesa, com sucessivas revisões de crescimento es-

perado para baixo, outra força associada à deterioração da demanda global. Associadas a esse cenário, as pressões políticas e protes-

tos na China passaram a realimentar a possibilidade de um pivô da estratégia de combate ao Covid por parte do governo. Um exem-

plo desse movimento foi o anúncio da possibilidade de que casos com sintomas leves passassem a ser isolados em casa. Se essa mu-

dança se concretizar, os vetores de atividade e demanda global poderão ser reavaliados, assim como, os preços de commodities. 

Para os Estados Unidos, os movimentos de política monetária por parte do Fed demonstraram consistência com o discurso consolida-

do desde o simpósio de Jackson Hole. Em sua última fala antes do período de blecaute, Powell destacou como os aumentos de juros 

implementados ao longo do ano vêm fazendo seu trabalho, mas reforçou a necessidade de mais tempo para que o impacto sobre a 

inflação seja observado. Pontuou que, embora os gargalos na produção de bens estejam diminuindo, assim como inflação de bens, e 

exista a perspectiva de queda da inflação de serviços habitacionais até o fim do próximo ano, o mercado de trabalho ainda segue sen-

do a principal preocupação, mostrando apenas sinais iniciais de reequilíbrio. Apesar da observância de algum nível de êxito, deixou 

claro que ainda existe um longo caminho a ser percorrido no processo de restaurar a estabilidade de preços. Esse discurso veio com a 

sinalização clara de redução do ritmo de aperto monetário, mas sem perder o tom de combate à inflação, destacando a possibilidade 

de manter a política em níveis restritivos por mais tempo.  

Na Europa, com inflação de duplos dígitos, o Banco Central Europeu ainda possui um percurso de alta de juros a trilhar. Embora as 

expectativas sejam de uma redução do passo na próxima reunião para 50 bps, em linha com o Fed, é também nessa reunião que se 

espera que o Comitê discuta o início do quantitative tightening (QT). Essa trajetória potencialmente mais restritiva deverá ser calibra-

da de acordo com os riscos de recessão. 

No Brasil, após mais de um mês da vitória de Lula nas urnas, restam incertezas sobre os futuros ministros e o plano econômico do 

novo governo, gerando preocupação nos mercados. O mês de novembro foi marcado por fortes movimentos nas taxas implícitas, alta 

volatilidade e uma performance fraca para ativos de renda variável no Brasil. Esses movimentos estão associados às incertezas sobre 

a política fiscal do próximo governo, que vem sendo negociada com a classe política. O PT pleiteia uma Proposta de Emenda à Consti-

tuição (PEC) para viabilizar a retomada do Bolsa Família, de forma que fique de fora do Teto de Gasto durante os 4 anos de governo, 

como parte de um gasto extra de até R$198 bi por ano. Por outro lado, há resistência por parte do legislativo em aprovar essa PEC, 

com o desenvolvimento de alternativas que buscam maior equilíbrio fiscal. Esse embate vem sendo acompanhado de perto pelos 

agentes do mercado, com a expectativa de que um meio termo seja alcançado. Os desdobramentos desses eventos serão fundamen-

tais para a precificação dos ativos brasileiros daqui em diante. 

 

Os fundos da Adam seguem com posição direcional em bolsa Brasil, ainda com proteção comprada em dólar contra real e posição 

reduzida aplicada em prefixado desde o período eleitoral. No mercado internacional, a venda do Dax e a posição comprada em dólar 

americano contra dólar canadense fecham a composição da carteira. 

Conforme cenário descrito a posição em Ibovespa foi o principal detrator de performance no mês. 

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 sobre 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 primeira emissão de cotas. Este fundo iniciou suas atividades em 29/04/2016. Rentabilidade obtida no passado não representa garantia de resultados futur os. A 

rentabilidade deste fundo é líquida de taxas de administração e de performance, mas bruta de impostos. Caso o índice comparativo de rentabilidade utilizado neste material não seja o parâmetro objetivo do fundo (benchmark oficial), tal indicador é meramente 

utilizado como referência econômica. Fonte dos índices de referência: www.b3.com.br/pt_br. Não há garantia de que este fundo terá o tratamento tributário para fundos de longo prazo. A política de investimentos deste fundo permite o investimento no exter ior 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 se us 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. A 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 v oto. 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 complementares. Supervisão e Fiscalização: Comissão de Valores Mobiliários – CVM. Serviço de Atendimento ao Cidadão: www.cvm.gov.br. 



 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% 0,68% 0,90% 1,61% -0,80% -0,01% 1,87% -0,13% 0,02% -0,20% -0,39% 4,57% 47,24% 

CDI 0,54% 0,49% 0,47% 0,52% 0,54% 0,47% 0,57% 0,50% 0,46% 0,48% 0,38% 0,37% 5,95% 35,42% 

2020 1,28% 1,30% 1,04% 0,07% 0,53% -0,41% 0,58% -0,90% -1,65% 0,39% 2,25% 1,36% 5,94% 55,98% 

CDI 0,38% 0,29% 0,34% 0,28% 0,24% 0,21% 0,19% 0,16% 0,16% 0,16% 0,15% 0,16% 2,76% 39,15% 

2021 -1,24% -0,88% 0,21% 1,50% 0,85% 0,48% -1,19% -0,13% -2,21% 3,89% -2,66% 1,90% 0,32% 56,48% 

CDI 0,15% 0,13% 0,20% 0,21% 0,27% 0,31% 0,36% 0,43% 0,45% 0,49% 0,59% 0,77% 4,43% 45,32% 

2022 1,32% 0,39% 2,01% -7,30% 0,26% -1,36% 2,11% 1,99% -0,26% -0,57% -1,80%  -3,51% 50,99% 

CDI 0,73% 0,76% 0,93% 0,83% 1,03% 1,02% 1,03% 1,17% 1,07% 1,02% 1,02%  11,14% 61,51% 

Rentabilidades (%)* 

* Rentabilidade líquida de administração e performance e bruta de impostos. 
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Estatística Distribuição Diária de Retornos 

* Patrimônio líquido médio do Fundo em 12 meses 

* Taxa de administração total, incluindo o Master 

Retorno Acumulado 50,99% 
CDI Acumulado 61,51% 
Volatilidade anualizada 7,11% 
Número de meses negativos 26 
Número de meses positivos 53 
Número de meses abaixo do CDI                                 35 
Número de meses acima do CDI               44 
Maior rentabilidade mensal 5,85% 
Menor rentabilidade mensal  -7,30% 
Patrimônio líquido em 30/11 R$ 168.901.274  
Patrimônio líquido médio*               R$ 223.947.971  
Patrimônio líquido Master em 30/11  R$ 428.790.596  
Retorno em 12 meses -1,68% 

ADAM MACRO II FIC FIM Características Gerais 

Data de início 29/04/16 

Benchmark 100% CDI 
Aplicação mínima R$ 5.000,00 
Movimentação mínima R$ 5.000,00 
Saldo mínimo R$ 5.000,00 

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% 

Público Alvo 

Destinado a investidores em geral, pessoas físicas 

ou jurídicas, qualificados ou não, nos termos da 

regulamentação em vigor. 

Características do Fundo 

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. 

Classificação ANBIMA Multimercado Macro 

Administrador BNY Mellon Serviços Financeiros DTVM S.A. 
Gestor ADAMCAPITAL Gestão de Recursos LTDA 

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 sobre 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 primeira emissão de cotas. Este fundo iniciou suas atividades em 29/04/2016. Rentabilidade obtida no passado não representa garantia de resultados futur os. A 

rentabilidade deste fundo é líquida de taxas de administração e de performance, mas bruta de impostos. Caso o índice comparativo de rentabilidade utilizado neste material não seja o parâmetro objetivo do fundo (benchmark oficial), tal indicador é meramente 

utilizado como referência econômica. Fonte dos índices de referência: www.b3.com.br/pt_br. Não há garantia de que este fundo terá o tratamento tributário para fundos de longo prazo. A política de investimentos deste fundo permite o investimento no exter ior 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 se us 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. A 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 v oto. 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 complementares. Supervisão e Fiscalização: Comissão de Valores Mobiliários – CVM. Serviço de Atendimento ao Cidadão: www.cvm.gov.br. 


