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Resumo Gerencial — Dezembro/2022 

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 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 complementares. Supervisão e Fiscalização: Comissão de Valores Mobiliários – CVM. Serviço de Atendimento ao Cidadão: www.cvm.gov.br. 

O ano de 2022 foi marcado pela alta volatilidade dos ativos e por mudanças que, frequentemente, desafiaram o senso comum. A inflação global atingiu patama-

res surpreendentemente elevados, impulsionada por distorções pontuais originárias da crise da Covid-19. Bancos centrais, que passaram parte da última década 

discutindo os desafios de estimular a economia através da política monetária, viram-se obrigados a elevar os níveis das taxas de juros, muitas vezes, em ritmo 

acelerado. Diferentemente do que se observou ao longo de 2021, os ativos de renda variável enfrentaram fortes drawdowns, através de uma trajetória nada 

monotônica. O percurso das commodities não foi menos sinuoso, sofrendo brusca influência da guerra entre a Ucrânia e a Rússia e, mais recentemente, pelos 

sinais de reabertura da economia chinesa. 

As crises de oferta e gargalos das cadeias de suprimento, que passaram por níveis críticos nos anos que sucederam os lockdowns globais, vêm mostrando sinais 

de normalização cada vez mais concretos. Ainda assim, caminhamos para 2023 com resquícios dessas distorções, acentuadas pela guerra na Europa, que vinha 

sofrendo também com os desafios de completar e manter os seus estoques de gás natural. Do lado da demanda, observou-se estímulos fiscais sem precedentes 

em países desenvolvidos e emergentes. Nesse contexto, a ascensão do preço de bens e energia ao longo do ano foi sucedida pela aceleração da inflação de 

serviços, caracterizada pelo seu aspecto mais inercial. A combinação de intervenções governamentais sobre os preços de energia e a normalização de cadeias 

produtivas levaram à eventual desaceleração da inflação sobre esses itens. Por outro lado, a parcela menos passageira da inflação parece persistir, um desafio 

que vem sendo endereçado pelos principais bancos centrais através de ciclos de juros restritivos e forward guidance rigorosamente alinhados ao longo dos últi-

mos meses. 

Nesse contexto, o Fed abandonou a tese de “inflação temporária” sustentada ao longo de 2021 e passou a adotar uma política monetária mais adequada ao 

cenário de inflação persistente, destacando sempre a necessidade de agir à luz de novos dados. Essa postura levou a principal autoridade monetária do mundo a 

embarcar no ciclo de aperto monetário mais rápido de sua história, subindo a taxa de juros em 425 bps no período de apenas 10 meses. Os reflexos desse movi-

mento foram percebidos não somente na atividade econômica, como no colapso dos preços e taxas do mercado imobiliário norte-americano, mas principalmen-

te nos ativos financeiros. Alguns pontos foram marcantes para o bear market de 2022, como: (i) a pior performance da história dos títulos de renda fixa, assim 

como do icônico portfólio 60/40; (ii) a queda de mais de 60% da cesta de ações de tecnologia não lucrativa; e (iii) o colapso do mercado de criptomoedas, cujo 

valor de mercado máximo chegou a atingir cerca de US$ 3 trilhões e hoje vale menos de um terço disso. 

Essa dinâmica dos preços foi heterogênea entre setores, com altas expressivas no setor de energia, contrabalançadas pela queda de aproximadamente 18% no 

índice S&P 500. Além disso, com questionamentos sobre o eventual impacto de uma política monetária gradativamente mais restritiva, os investidores encontra-

ram refúgio em ações defensivas - aquelas com lucros mais previsíveis independentemente do cenário de atividade econômica – como Utilities, Staples e Health 

Care que performaram acima da bolsa americana. Setores mais sensíveis aos juros, por sua vez, apresentaram pior performance.  

Todo esse quadro vem sendo acompanhado em paralelo com a conjuntura da China. O mundo observa atentamente a reabertura econômica de um país cuja 

população não foi suficientemente imunizada e que vinha praticando quarentenas intermitentes ao longo dos últimos anos com a política de Covid Zero. O movi-

mento recente contrapõe as medidas rígidas adotadas nos últimos anos, que levaram muitas vezes ao rebaixamento das previsões de crescimento do país. Com 

o afrouxamento das restrições, os preços dos ativos passaram a refletir, em parte, a tese de fortalecimento da economia chinesa, que potencialmente poderia 

desencadear um aumento da demanda global. Entretanto, esse movimento está longe de ter um desdobramento previsível, dado o contexto de uma China mais 

madura, com novas características demográficas e menor potencial de crescimento, quando comparado ao observado nas últimas décadas. Além disso, os desa-

fios da reabertura incluem os riscos da própria doença, que apesar de aparentemente mais branda, ainda terá impacto sobre a atividade chinesa. 

O Brasil, que atravessou recentemente um turbulento período eleitoral, caminha na contramão de vários outros países, com índice de ações fechando em alta e 

trabalhando em ambiente de juros já bastante restritivos. Apesar das incertezas à frente, o Brasil foi visto como porto-seguro por investidores estrangeiros, que 

aplicaram mais de US$ 110 bilhões na bolsa ao longo de 2022. Ainda assim, as dúvidas sobre a condução política permeiam grande parte do noticiário, na expec-

tativa de definições sobre o futuro arcabouço fiscal do país que sucederá a aprovação da chamada PEC da transição. Essa proposta garante recursos para paga-

mentos de programas sociais, entre outros compromissos assumidos durante a campanha eleitoral de Lula. Com esse novo quadro, o Banco Central do Brasil se 

coloca, inicialmente, como observador dos próximos passos a serem tomados pelo novo governo, carregando uma taxa básica de juros de 13.75%. Na mesma 

linha, o mercado segue atento, ciente de que a agenda política e a definição de um arcabouço fiscal serão fundamentais para ditar a política monetária daqui em 

diante.  

Em linha com a tendência de arrefecimento inflacionário e os primeiros sinais de desaceleração econômica observados no fim de 2022, os grandes temas de 

2023 estão circundados pela discussão sobre a extensão e nível do ciclo de juros norte-americano. Assim como ao longo deste ano, o interesse esteve voltado 

para a velocidade do processo inflacionário, será requisito essencial compreender o desenvolvimento das forças deflacionárias, assim como os efeitos da política 

monetária sobre a atividade econômica global. Os indicadores de soft data (pesquisas com respondentes e índices de sentimento) ainda apresentam sinais difu-

sos quando comparados aos de hard data. Enquanto alguns indicadores de confiança se aproximam de mínimas históricas, dados de emprego seguem bastante 

apertados e vendas ao varejo seguem fortes em diferentes geografias. A capacidade de antecipar os movimentos da economia real será crucial para a precifica-

ção dos ativos daqui para frente.  

Em dezembro, observamos a continuidade do cenário descrito, especialmente no que concerne às incertezas de condução do novo governo no Brasil, com im-

pacto nos ativos de risco. Durante o último mês, a posição em bolsa local foi reduzida e, em parte, substituída pela compra de real contra dólar. Adicionalmente, 

a exposição em pré fixado (juros nominais) foi zerada. Na parte internacional, a carteira segue com posição vendida em DAX e S&P e com posição comprada no 

Euro contra Dólar. Por fim, o forte movimento de bolsa local foi a principal contribuição negativa das carteiras em dezembro. 



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

2017 - - - - - - 2,30% 2,10% 2,92% 0,57% 0,36% 1,24% 9,85% 9,85% 

CDI - - - - - - 0,80% 0,80% 0,64% 0,64% 0,57% 0,54% 4.06% 4.06% 

2018 6,38% 1,04% -2,26% 1,93% -0,66% -2,18% 1,08% 0,09% 0,01% 1,00% 0,41% 0,47% 7,29% 17,86% 

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% 10,73% 

2019 0,86% -0,03% 0,73% 0,85% 1,58% -1,40% -0,23% 2,29% -0,36% -0,25% -0,09% -0,74% 3,21% 21,64% 

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% 17,32% 

2020 1,75% 1,46% 1,82% -0,07% 0,39% -0,76% 0,24% -1,01% -2,09% 0,58% 2,87% 1,17% 6,43% 29,46% 

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% 20,56% 

2021 -1,34% -0,69% 0,77% 1,67% 1,08% 0,63% -0,78% 0,46% -1,77% 4,15% -3,02% 2,09% 3,10% 33,48% 

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% 25,90% 

2022 1,49% 0,56% 1,88% -6,99% 0,29% -1,10% 2,22% 1,61% -0,45% -0,43% -1,43% 0,13% -2,52% 30,12% 

CDI 0,73% 0,76% 0,93% 0,83% 1,03% 1,02% 1,03% 1,17% 1,07% 1,02% 1,02% 1,12% 12,39% 41,50% 

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 30,12% 
CDI Acumulado 41,50% 
Volatilidade anualizada 6,68% 
Número de meses negativos 24 
Número de meses positivos 42 
Número de meses abaixo do CDI                                 33 
Número de meses acima do CDI  33 
Maior rentabilidade mensal 6,38% 
Menor rentabilidade mensal  -6,99% 
Patrimônio líquido em 30/12  R$ 126.900.744   
Patrimônio líquido médio*               R$ 232.303.244 
Patrimônio líquido Master em 30/12  R$ 510.605.742  
Retorno em 12 meses -2,52% 

ADAM MACRO STRATEGY II FIC FIM Características Gerais 

Data de início 30/06/17 

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, 95% de seus recursos em cotas do ADAM MACRO STRATEGY 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 


