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Resumo Gerencial — Setembro/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 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. 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 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. 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 comercial iza-

das 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. 

 A primeira quinzena de setembro foi marcada pela resiliência do processo inflacionário global e norte americano com o Congresso de 

Jackson Hole no final de agosto e a divulgação da inflação pelo índice CPI americano. Após esses eventos, ficou clara a necessidade de uma 

atuação mais ortodoxa dos principais Bancos Centrais do Ocidente no combate às altas dos preços, de modo que as taxas de juros mais altas 

somadas ao temor de revisões negativas de lucros em meio a uma recessão levaram a uma queda de 9% do S&P500, pior desempenho men-

sal desde março/2020. 

 O contraponto desse cenário de aperto monetário global encontrou refúgio no Japão, onde a política monetária seguiu acomodatícia, 

e na China, onde a demanda interna apresentou indicadores que se distanciaram de um crescimento robusto. O PMI de manufaturas da Chi-

na subiu para 50.1 em setembro, vindo acima dos 49.7 esperados pelo mercado. Por outro lado, o PMI de serviços teve mais uma queda, 

sugerindo que a demanda interna chinesa continua fraca. Dentro do índice de manufaturas, foram registradas alta nos índices de novas or-

dens e de produção, enquanto o índice de novas ordens para exportação teve queda – o que sugere um arrefecimento da demanda global. Já 

os índices de emprego tiveram comportamentos difusos, com uma melhora no PMI de manufaturas e uma piora no PMI de serviços – mas 

ambos em território contracionista. Dessa forma, os dados sugerem que a economia chinesa ainda segue fraca. Entendemos que a menos 

que haja mudanças na política de COVID zero e/ou uma melhora no mercado imobiliário, não devemos observar uma melhora significativa 

na taxa de crescimento econômico do país asiático. 

 A prévia de inflação da zona do EURO, novamente acima do esperado, atingiu agora dois dígitos. Fora do núcleo, tanto a inflação de 

alimentos como a de energia registraram alta – essa última vem na contramão do que está acontecendo com o restante dos países fora da 

Europa, o que corrobora o caráter idiossincrático da inflação na região. Adicionalmente, a inflação do núcleo também acelerou e veio acima 

do esperado, com forte aceleração de serviços, assim como de bens industriais, sem considerar energia. Desse modo, os dados sugerem que 

o Banco Central Europeu (ECB) não deverá mudar seu discurso hawk, com a taxa de desemprego no seu mínimo histórico. 

 No Reino Unido, a recém-eleita Primeira Ministra, Liz Truss, anunciou o “mini” orçamento esperado, que de pequeno não houve na-

da. O pacote se soma ao congelamento dos preços de energia anunciado anteriormente, e envolve regalias aos mais ricos, como o corte de 5 

p.p no imposto de renda dos que recebem mais de £150 mil por ano e o fim do teto salarial dos banqueiros. Adicionalmente, o pacote abran-

ge o congelamento do imposto corporativo, redução de 1 p.p no imposto de renda geral e da reversão do aumento de 1.25 p. p na contribui-

ção previdenciária e no imposto sob dividendos. Tudo isso representaria um aumento no endividamento do governo, equivalente a 3% do 

PIB, no restante desse ano fiscal, o que gerou uma forte turbulência nos mercados locais e, também, mais uma fonte de volatilidade no mer-

cado de juros global. 

 Na reunião do FOMC, Comitê de Política Monetária do Banco Central Americano (FED), a taxa básica de juros subiu de 2.5% para 

3.25%, conforme esperado. O comunicado praticamente não foi alterado. Contudo, na entrevista, o presidente do FED foi mais duro com o 

combate à inflação. Powell destacou que a inflação do núcleo do índice PCE continua muito acima da meta, e essa foi a linha com o maior 

aumento para 2023, variando de 2.7% para 3.1%. Em outra mensagem hawk, o FED ajustou a sua previsão da FED Funds ao final de 2022 de 

3.4% para 4.4% e de 3.8% para 4.6% para o final de 2023. Além disso, Powell sinalizou que ainda estão perto do limite inferior do que eles 

definem como política monetária restritiva. Pelo lado da atividade, os dados em geral permanecem longe de sinalizar uma desaceleração 

abrupta da economia americana, especialmente no mercado de trabalho, que segue muito apertado. 

 No Brasil, o COPOM manteve a taxa SELIC em 13.75%, como esperado. Em um tom hawk, sinalizou que a taxa deverá ficar parada por 

período suficientemente prolongado, de modo a assegurar a convergência da inflação para a meta. Os indicadores de crédito, emprego e 

arrecadação mostraram números acima das expectativas do mercado, enquanto, na atividade, observamos indícios de uma maior substitui-

ção do consumo de bens por consumo de serviços, ao observar expansão sólida neste último, diante do arrefecimento espalhado no primei-

ro. No que tange a inflação, a surpresa também foi positiva, com a deflação vindo abaixo das expectativas. 

 Ainda que o mês não tenha sido positivo para nossos fundos, nossa tese de investimentos permanece a mesma, otimista principal-

mente em Brasil bem como em posições relativas entre EUA e Alemanha. Deste modo, observamos o Brasil no relativo como uma das melho-

res geografias para investimentos e adicionamos posições para maior proteção de incertezas vindas do cenário externo, como o aumento da 

venda da bolsa alemã (DAX). Em termos de alocação, os fundos estão atualmente com posições aplicada em juros locais, comprada em bolsa 

EUA, vendida em bolsa Europa (DAX) e comprada em bolsa Brasil. 



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

2016 - - - - - - - - - - 1,80% 4,53% 6,41% 6,41% 

CDI - - - - - - - - - - 0,47% 1,12% 1,59% 1,59% 

2017 4,92% 6,28% 1,50% -0,63% -7,25% 2,00% 4,20% 1,72% 2,87% -0,18% -1,02% 2,26% 17,23% 24,73% 

CDI 1,08% 0,86% 1,05% 0,79% 0,93% 0,81% 0,80% 0,80% 0,64% 0,64% 0,57% 0,53% 9,95% 11,68% 

2018 6,86% 0,83% 1,03% 0,07% -8,74% -2,33% 1,79% 0,25% 0,81% 3,05% 1,40% 0,89% 5,31% 31,35% 

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% 18,84% 

2019 3,32% 0,04% 0,57% 0,44% 1,02% 0,84% 0,11% 0,37% 0,79% 0,63% 0,14% 0,26% 8,82% 42,94% 

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% 25,92% 

2020 -0,28% 0,20% -1,45% 1,00% 2,80% 0,85% 1,95% -0,98% -0,93% -0,82% 4,95% 4,16% 11,81% 59,82% 

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% 29,39% 

2021 -1,60% -1,82% 0,03% 2,04% 1,48% 0,90% -1,70% -0,91% -1,98% 1,51% 0,75% 1,41% -0,01% 59,80% 

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% 35,12% 

2022 2,82% 2,20% 3,72% -4,65% 0,40% -1,51% 2,23% 3,22% 0,46%    8,94% 74,09% 

CDI 0,73% 0,76% 0,93% 0,83% 1,03% 1,02% 1,03% 1,17% 1,07%    8,91% 47,16% 

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 74,09% 
CDI Acumulado 47,16% 
Volatilidade anualizada 9,06% 
Número de meses negativos 18 
Número de meses positivos 53 
Número de meses abaixo do CDI                                 30 
Número de meses acima do CDI               41 
Maior rentabilidade mensal 6,86% 
Menor rentabilidade mensal  -8,74% 
Patrimônio líquido em 30/09  R$ 863.966.610  
Patrimônio líquido médio*               R$ 1.007.445.381  
Patrimônio líquido Master em 30/09  R$ 918.734.118  
Retorno em 12 meses 12,99% 

ADAM PREVIDENCIARIO ICATU FIC FIM Características Gerais 

Data de início 17/11/16 

Benchmark 100% CDI 
Aplicação mínima R$ 1,00 
Movimentação mínima R$ 1,00 
Saldo mínimo R$ 1,00 

Cota Fechamento 
Cota de aplicação D+0 
Cota de resgate D+0 
Liquidação de resgate D+2 
Taxa de saída antecipada Não há 

Taxa de administração*          2% 
Taxa de performance Não há 

Público Alvo 

Destinado a investidores profissionais, admitindo 

especificamente o investimento de recursos PGBL e 

VGBL instituídos pela Icatu Seguros S.A. 

Características do Fundo 

Política de Investimento 
O Fundo aloca, no mínimo, 95% de seus recursos em cotas do ADAM PREVIDENCIÁRIO ICATU MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO. O fundo 

pode, respeitando o limite máximo por modalidade, aplicar em mercados de derivativos, operações de renda fixa, cotas de fundos de investimento e fundos de 

investimento em cotas de fundos de investimento, títulos de dívida pública com juros pré ou pós fixados. 

Classificação ANBIMA PREVIDÊNCIA MULTIMERCADO LIVRE  

Administrador INTRAG DTVM LTDA. 
Gestor ADAMCAPITAL Gestão de Recursos LTDA 

ADAM ICATU PREVIDENCIÁRIO FIC FIM - 25.681.955/0001-82  


