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OBJETIVO

POLÍTICA DE INVESTIMENTOS

O Macro Capital Equity Hedge é um Fundo

O Fundo se baseia na identificação de distorções de preços entre ativos

Multimercado Long & Short Direcional que tem

de renda variável, com posições compradas e vendidas, construídas de

por objetivo proporcionar aos seus cotistas

forma absoluta ou relativa, tornando o fundo menos dependente de

retornos absolutos positivos e consistentes no

movimentos direcionais de mercado. O fundo direcionará, no mínimo,

longo prazo. O fundo procura obter rentabilidade

95% (noventa e cinco por cento) de seu patrimônio em cotas do fundo

superior ao CDI através de estratégias com

MACRO CAPITAL EQUITY HEDGE MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO

instrumentos de renda variável, com exposição

MULTIMERCADO.

primordialmente em Brasil complementadas por
exposições em bolsas globais e ações de América
Latina. Os investimentos são realizados a partir
de uma sólida abordagem macroeconômica

combinada

com

uma

completa

análise

PÚBLICO ALVO
Investidores em geral, pessoa física e jurídica, assim como fundos de
investimento.

ESTATÍSTICAS

fundamentalista, além de uma rigorosa avaliação
dos riscos envolvidos.

COTA

PL ATUAL
(R$ Mil)

PL MÉDIO¹
(R$ Mil)

PL MASTER
(R$ Mil)

1.0052467

7,349

6,615

7,347

CARACTERÍSTICAS DO FUNDO
Macro Capital Gestão de
Recursos

Multimercado Long & Short
Direcional

D+0

D+29

D+30

GESTOR

ESTRATÉGIA

COTIZAÇÃO DE
APLICAÇÃO

COTIZAÇÃO DE
RESGATE

LIQUIDAÇÃO DE
RESGATE

Banco Itaú / Intrag

29/10/2021

R$ 5,000

R$ 1,000

R$ 5,000,

CUSTODIANTE &
ADMINISTRADOR

DATA DE INÍCIO

APLICAÇÃO
MÍNIMA

MOVIMENTAÇÃO
MÍNIMA

SALDO DE
PERMANÊNCIA
MÍNIMO

41.569.874/0001-41

Longo Prazo

100% CDI

2,0% a.a.

20% do que exceder o CDI

CNPJ

CLASSIFICAÇÃO
TRIBUTÁRIA

BENCHMARK

TAXA DE
ADMINISTRAÇÃO

TAXA DE
PERFORMANCE

¹Patrimônio líquido médio mensal desde o início.
A Macro Capital não comercializa nem distribui cotas de fundos de investimentos. Para investir em nossos fundos, contate um distribuidor autorizado. A Macro Capital
não se responsabiliza por erros, omissões ou imprecisões no conteúdo das informações divulgadas, nem por decisões de investimento tomadas com base neste site. As
informações contidas neste material são de caráter exclusivamente informativo e não constituem nenhum tipo de aconselhamento de investimentos. Recomendamos
uma consulta a assessores de investimento e profissionais especializados para uma análise específica e personalizada, antes de sua decisão sobre investimentos. Fundos
de investimento não contam com nenhum mecanismo de seguro e nem garantia do administrador do fundo, do gestor da carteira, ou, ainda, do fundo garantidor de
créditos - FGC. A rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura. Os fundos Macro Capital, através de suas estratégias de investimento,
podem estar sujeitos a diversos riscos inerentes ao negócio, como concentração de ativos de um mesmo emissor e alta exposição a derivativos e investimentos fora do
país. Essas estratégias podem resultar em significativas perdas patrimoniais, podendo, inclusive, acarretar perdas superiores ao capital aplicado e consequente obrigação
do cotista de aportar recursos adicionais para cobrir o prejuízo dos fundos. A rentabilidade apresentada dos fundos não é líquida de impostos.
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Tel.: +55 (11) 3198-2288
www.macrocapital.com.br

