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*Início do fundo em 30/06/2015.

Rentabilidade Acumulada

Cota e Patrimônio Líquido
Fechamento Cota do Mês
Patrimônio Líquido
Patrimônio Líquido Médio, desde a
constituição do FIM
Rent. Acumulada FIM, desde a
constituição do FIM
Rent. Acumulada CDI
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40,00%

35,00%

1,40469286
R$ 35.282.631,14
R$ 24.153.080,50
40,47%
33,28%

Dados Estatísticos
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Maior Retorno Mensal (% CDI)
Menor Retorno Mensal (% CDI)
Meses Positivos
Meses Negativos
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Meses Abaixo do CDI
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Leia o prospecto, o Formulário de Informações Complementares, Lâmina de Informações
essenciais e o Regulamento do fundo antes de investir.
Acesse as informações através do endereço:

10,00%

https://www.bnymellon.com.br/sf/AppPages/investimentfunds/fund.aspx?iditem=3055

Características Gerais

5,00%

Objetivo
O Fundo tem por objetivo, a ser alcançado através de sua Política de Investimento,
proporcionar ganhos de capital através de uma gestão ativa de uma carteira
diversificada, aproveitando-se da volatilidade dos mercados de bolsa, câmbios e juros,
visando exceder a variação do CDI.

0,00%
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Público Alvo

Carta Mensal da Gestora
Ao longo de Novembro, o foco do cenário político foi a retomada das discussões relativas a proposta de
reforma da Previdência. Após admitir que a reforma poderia não ser aprovada, provocando forte reação nos
mercados, o Governo passou a negociar uma versão enxuta da mesma. A nova proposta manteve a idade
mínima em 65 anos para homens e 62 anos para mulheres, enquanto o tempo mínimo de contribuição ficou
em 15 anos para trabalhadores do INSS e 25 anos para o caso de servidores.
Para viabilizar politicamente o projeto, Temer vem aumentando o espaço do Centrão no governo. Após o
pedido de demissão de Bruno Araújo (PSDB), do cargo de Ministro das Cidades, Temer convidou Alexandre
Baldy para titular da pasta que comanda o programa habitacional Minha Casa, Minha Vida, considerado uma
das principais vitrines do governo. Agora, o foco está na decisão dos partidos da base com relação ao
“fechamento de questão” em torno do projeto, o que obrigaria os deputados a seguirem o direcionamento
determinado pelo partido. Os partidos da base exigem que o PMDB, partido de Temer, saia na frente na
decisão.
No cenário Econômico, os dados continuam a mostrar recuperação do nível de atividade. O IBGE divulgou
que o PIB avançou 0,1% no terceiro trimestre do ano, em relação ao trimestre anterior, que registrou
crescimento revisado de 0,7% (dado inicial foi de 0,2%). O crescimento foi puxado pelo consumo das famílias
(1,2% QoQ), pela formação bruta de capital fixo (1,6% QoQ). Destaque, ainda, para a criação líquida de
76.599 vagas de empregos formais em outubro, de acordo com dados do Caged, o melhor dado para o mês,
desde 2013. A recuperação da economia será potencializada pela perspectiva de redução adicional de 0,5
ponto percentual na taxa Selic, na reunião do Copom da próxima quarta-feira (06/12), que levará a taxa para
a mínima histórica de 7% a.a.
No cenário internacional, o Senado dos Estados Unidos aprovou por 51 a 49 votos, a reforma tributária
proposta pelo presidente Donald Trump. A proposta contém fortes cortes de impostos a pessoas e empresas,
e simplifica normas e trâmites fiscais. A meta é aliviar a classe média e estimular o crescimento da economia.
Ao longo de dezembro, começarão as discussões entre o Senado e a Casa dos Representantes, que já aprovou
sua versão da lei fiscal. O novo texto será votado nas duas casas, antes de ser enviado para sanção
presidencial.
Do ponto de vista de gestão, apesar da pressão exercida pela tendência de valorização do dólar no mercado
externo por conta da perspectiva de estimulo fiscal e aperto monetário nos EUA, a recomendação é de
adoção de estratégias compradas em Brasil. Os fundamentos domésticos permanecem positivos, com
inflação baixa e retomada do crescimento econômico, no contexto de taxas de juros historicamente baixas.
No entanto, a perspectiva de elevação da volatilidade por conta da incerteza quanto a aprovação da reforma
da Previdência e da aproximação das eleições, indica a necessidade de adoção de posições menores.
Fontes: Bloomberg, Valor PRO e IBGE.
Este é um breve resumo de determinados assuntos econômicos, sob a ótica dos gestores da Aria Capital Asset e possui finalidade
meramente informativa. O conteúdo deste material não tem o propósito de prestar qualquer tipo de consultoria financeira, de
recomendação de investimentos, nem deve ser considerado uma oferta para aquisição de produtos da Aria Capital Asset.

Tipo ANBIMA

Investidores em geral
Multimercado Macro

Política de Investimento

Consiste em estabelecer posições direcionais (destinadas a aproveitar eventuais
divergências nas expectativas, antecipando a materialização do cenário projetado)
e/ou de arbitragem (quando identificadas distorções na formação de preço). O
posicionamento e o grau de exposição a riscos levam em consideração as variáveis
econômicas e políticas, bem como as perspectivas de fluxo e a expectativa de
comportamento dos agentes econômicos frente aos cenários antecipados.
Classificação Anbima
Data de Início do Fundo
Taxa de Administração
Taxa de Performance

Multimercado Multiestratégia
30/06/2015
1,75% ao ano*
20% sobre o ganho que exceder a
variação do CDI

Aplicação Inicial Mínima
Movimentação Mínima
Saldo Mínimo

R$ 25.000,00
R$ 1.000,00
R$ 10.000,00

Horário Limite para Movimentações Diariamente até às 14 hs.
Cota de Aplicação
Cota de Resgate

Conversão de cotas: D + 0
Conversão de cotas: D + 0
Liquidação: D+1 útil

Imposto de Renda

O Fundo persegue o tratamento
tributário de longo prazo, porém
não há garantia.

IOF

Regressivo aos aportes com prazo
inferior a 30 dias

*Taxa de administração máxima de 2,5% ao ano sobre o valor do patrimônio
líquido do fundo.
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Auditoria
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A Gestora não comercializa nem distribui cotas de fundos de investimento ou qualquer outro ativo financeiro. As informações contidas neste material são de caráter exclusivamente informativo. É
recomendada a leitura cuidadosa do prospecto e regulamento do fundo de investimento pelo investidor ao aplicar seus recursos. A Lâmina de informações essenciais encontra-se disponível no site
do administrador. Este fundo utiliza estratégias com derivativos como parte integrante de sua política de investimento. Tais estratégias, da forma como são adotadas, podem resultar em
significativas perdas patrimoniais para seus cotistas, podendo inclusive acarretar perdas superiores ao capital aplicado e a consequente obrigação do cotista de aportar recursos adicionais para
cobrir o prejuízo do fundo. Os métodos utilizados pela Gestora para gerenciar os riscos a que o fundo se encontra sujeito não constituem garantia contra eventuais perdas patrimoniais que possam
ser incorridas pelo fundo. Rentabilidade passada não representa garantia de rentabilidade futura. Este documento não se constitui em uma oferta de venda e não constitui o prospecto previsto no
código de auto regulação da ANBIMA para a indústria de fundos de investimento. Este fundo não conta com a garantia do administrador, da gestora da carteira, de qualquer mecanismo de seguro
ou do fundo garantidor de crédito – FGC. Rentabilidade mensal divulgada é líquida de taxas de administração e performance e a rentabilidade divulgada não é líquida de impostos. Os fundos
multimercados com renda variável podem estar expostos a significativa concentração em ativos de poucos emissores, com os riscos daí decorrentes. Este fundo está autorizado a realizar
aplicações em ativos financeiros no exterior. Não há garantia de que este fundo terá o tratamento tributário para fundos de longo prazo.

