
 

CARTA MENSAL 
FEVEREIRO 2018 – EDIÇÃO 006 

 
 

AC2 Investimentos 
© Copyright 2018  

Av. Nove de Julho, 4939 
Conjunto 121 Torre Jardins 

São Paulo – SP 
Tel.:+55 (11) 2667-0339 

1 
 

 

 

RESUMO 
 

 

 

No mês de fevereiro, os fundos da AC2 mantiveram uma boa 
rentabilidade. Os setores que contribuíram positivamente para o 
resultado da estratégia BI Golden Ratio foram, em ordem de 
relevância: Financials, Materials, Utilities, Consumer Staples e 
Consumer Discretionary. Entre as contribuições negativas 
tivemos: Energy, Information Technology, Industrials e futuro de 
Ibovespa. 

Nas outras estratégias dos fundos multimercado, tivemos 
resultados positivos na posição aplicada em taxas de juros e 
negativos em moedas e no hedge de bolsa. 

MERCADO GLOBAL 
Depois de muita calmaria, o mês de fevereiro fez todos 
relembrarem o que é volatilidade. Em alguns ativos a volatilidade 
foi bem forte. Nos Estados Unidos, por exemplo, o S&P 500 
chegou a cair 12% em dez pregões, algo considerável, já que isso  

Fundos Multimercados Mês Ano 12M 
AC2 ALL INVESTORS 1,53 4,53 8,45 
AC2 ALL MARKETS 3,31 10,22 20,33 
Benchmark (CDI) 0,47 1,05 8,92 

Fundo de Ações Mês Ano 12M 
AC2 ALL EQUITIES 3,68 15,32 32,62 
Benchmark (IBOV) 0,52 11,72 27,41 

Temas em destaque: 
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“No mês de 
fevereiro, os 
fundos da AC2 
mantiveram 
uma boa 
rentabilidade.” 

Para maiores informações, olhar a lâmina no final da carta. 
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http://ac2i.com.br


 

CARTA MENSAL 
FEVEREIRO 2018 – EDIÇÃO 006 

 
 

AC2 Investimentos 
© Copyright 2018  

Av. Nove de Julho, 4939 
Conjunto 121 Torre Jardins 

São Paulo – SP 
Tel.:+55 (11) 2667-0339 

2 
 

 

só aconteceu oito vezes desde 1950 (sem considerar a crise 
de 2008). 

Passado o acontecimento, é mais fácil procurar algumas 
justificativas para a queda das ações e aumento de 
volatilidade. Temos algumas, mas a principal foi o mercado 
acreditar que a inflação não seria problema por um bom 
tempo, e com isso o ritmo de aumento de juros nos Estados 
Unidos seria lento e gradual. Contudo, depois que um 
indicador da inflação de salários nos Estados Unidos veio 
mais forte que o esperado, os agentes perceberam que a 
inflação pode estar acelerando mais rápido que o previsto 
(Figura 1).    

Já a algumas cartas que alertávamos sobre a falta de 
volatilidade no mercado acionário, principalmente o 
americano, a complacência dos agentes e nossa posição de 
cautela. Bull Markets costumam ser longos e geralmente 
acabam depois de alguns sustos nos investidores. Esse 
parece ter sido apenas o primeiro. 

Muito mais inteligente do que ficar torcendo para um 
mercado de alta não acabar é saber onde estamos no ciclo 
econômico e tentar se beneficiar de ativos baratos para se 
apoiar nessa tese. Isso ficou claro nessa chacoalhada dos  

 

Figura 1 – Média de salários voltou a acelerar em janeiro.  

“Já a algumas 
cartas que 
alertávamos 
sobre a falta de 
volatilidade no 
mercado 
acionário” 

http://ac2i.com.br/
http://ac2i.com.br
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mercados mundiais: o Brasil está num Bull Market que pode se 
perpetuar por muito tempo (se não ocorrer nenhum black swan1). 
Nossa bolsa foi uma das que menos caiu e terminou o mês em 
alta. Isso vai em linha com a nossa tese de alta relativa para 
ações em países emergentes, principalmente os exportadores, e 
as commodities em relação aos ativos de renda fixa e ações de 
países desenvolvidos. 

Como gestores de recursos, nosso papel é em primeiro lugar não 
perder dinheiro e em segundo procurar oportunidades que 
incrementem o patrimônio. De tempos em tempos o mercado dá 
oportunidades em que o risco que corremos é desproporcional 
ao retorno potencial, o que chamamos de risco retorno 
assimétrico. Vimos isso na crise de 2008, onde o gestor John 
Paulson ganhou bilhões de dólares apostando em Credit Default 
Swaps, um instrumento onde o gasto anual é fixo, mas o payoff é 
de várias vezes se o ativo objeto entra em default. Isso 
aconteceu este mês (ver Figura 2). 

Gestores no mundo inteiro, durante muito tempo, se 
beneficiaram da venda de volatilidade como forma de agregar 
retorno em suas estratégias, só que dependendo da maneira que 
é feita, a venda de volatilidade é uma operação com risco retorno 

 

Figura 2 – ETN XIV (venda de volatilidade) “quebrou”. 

                                                     
1 Black Swan: evento de impacto desproporcional e acima das expectativas históricas. 

“De tempos em 
tempos o 
mercado dá 
oportunidades 
em que o risco 
que corremos é 
desproporcional 
ao retorno 
potencial, o que 
chamamos de 
risco retorno 
assimétrico” 

-96% 

http://ac2i.com.br/
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assimétrico, onde temos pouco para ganhar se o mercado 
oscila pouco e muito para perder se o mercado oscila muito. 
Neste mês, um ETN2 (fundo fechado negociado em bolsa) 
que tem essa estratégia de venda de volatilidade “quebrou” 
depois desse forte movimento que tivemos (Figura 2). Os 
únicos gestores que se beneficiaram dessa quebra foram os 
que, sabiamente e aqui vale a lição, apostaram que essa 
baixa volatilidade não ia durar para sempre e compraram 
opções de venda com base nesse ativo. 

AÇÕES NO BRASIL 
Com o mercado de ações do Brasil na sua máxima histórica, 
o que nos chama a atenção é o fato de que, apesar de 
algumas empresas estarem sendo negociadas perto do seu 
valor máximo de mercado, os lucros ainda estarem muito 
longe do que já foram um dia. Para esse Bull Market que está 
acontecendo ser perene e de longo prazo, esses lucros terão 
que aparecer nos balanços, o que não estamos vendo ainda. 
Como sempre, permanecemos atentos. 

LEITURA RECOMENDADA 
O livro sugerido deste mês é Fooled by Randomness: The 
Hidden Role of Chance in Life and in the Markets, de Nassim 
Nicholas Taleb. O livro mostra como eventos que julgamos 
praticamente impossíveis acontecem com mais frequência 
do que esperamos. 
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Este material foi preparado em conjunto pela AC2 Investimentos Ltda. (“AC2 Investimentos”) e tem caráter meramente informativo, não se constituindo em 
oferta de venda de cotas dos fundos geridos e não considerando objetivos de investimento ou necessidades individuais e particulares. A AC2 Investimentos 
não comercializa nem distribui cotas de fundos ou qualquer outro ativo financeiro. Recomendamos uma consulta a assessores de investimento e 
profissionais especializados para uma análise específica, personalizada antes de sua decisão sobre investimentos. Aos investidores é recomendada a leitura 
cuidadosa de prospectos e regulamentos ao aplicar seus recursos. Os fundos geridos podem utilizar 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 fundos geridos estão autorizados a realizar aplicações em ativos financeiros no 
exterior. Os fundos multimercados e fundos de ações podem estar expostos a significativa concentração em ativos de poucos emissores, com os riscos daí decorrentes. Fundos de investimento não 
contam com a garantia do administrador do fundo, do gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do Fundo Garantidor de Créditos – FGC. A rentabilidade obtida no passado não 
representa garantia de rentabilidade futura. Para avaliação da performance do fundo de investimento, é recomendável uma análise de, no mínimo, 12 (doze) meses. A rentabilidade divulgada já é líquida 
das taxas de administração, de performance e dos outros custos pertinentes ao fundo, mas não é líquida de impostos. Nos fundos geridos pela AC2 Investimentos, a data de conversão de cotas é 
diversa da data de aplicação e de resgate e a data de pagamento do resgate é diversa da data do pedido de resgate. Não há garantia de que os fundos multimercados terão o tratamento tributário para 
fundos de longo prazo. Este material não pode ser copiado, reproduzido, publicado ou distribuído, no todo ou em parte, por qualquer meio e modo, sem a prévia autorização, por escrito, da AC2 
Investimentos.  

                                                     
2 ETN – derivativo, negociado em bolsa como se fosse uma ação, que busca acompanhar um 
benchmark proposto. 

“Lucros terão 
que aparecer nos 
balanços, o que 
não estamos 
vendo ainda” 

http://ac2i.com.br/
http://ac2i.com.br
https://www.amazon.com.br/Fooled-Randomness-Hidden-Chance-Markets/dp/0812975219/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1519837616&sr=8-1&keywords=fooled+by+randomness
https://www.amazon.com.br/Fooled-Randomness-Hidden-Chance-Markets/dp/0812975219/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1519837616&sr=8-1&keywords=fooled+by+randomness
https://www.amazon.com.br/Fooled-Randomness-Hidden-Chance-Markets/dp/0812975219/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1519837616&sr=8-1&keywords=fooled+by+randomness
https://www.amazon.com.br/Fooled-Randomness-Hidden-Chance-Markets/dp/0812975219/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1519837616&sr=8-1&keywords=fooled+by+randomness
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https://www.amazon.com.br/Fooled-Randomness-Hidden-Chance-Markets/dp/0812975219/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1519837616&sr=8-1&keywords=fooled+by+randomness


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez Ano % CDI
Desde
 início

2015 - 7.59 17.15 -8.67 6.40 -3.61 13.23 6.23 8.57 1.32 1.75 0.38 59.56 490.69 59.56
CDI - 0.77 1.03 0.95 0.98 1.06 1.18 1.11 1.11 1.11 1.06 1.16 12.14 12.14

2016 0.13 -4.73 0.84 3.02 3.37 1.43 0.04 0.44 -4.19 1.30 2.57 1.26 5.25 37.49 67.93
CDI 1.05 1.00 1.16 1.05 1.11 1.16 1.11 1.21 1.11 1.05 1.04 1.12 14.00 27.84

2017 11.15 6.39 0.02 -6.08 -1.50 1.36 1.08 2.02 0.99 2.38 1.23 2.49 22.68 227.88 106.02
CDI 1.09 0.87 1.05 0.79 0.93 0.81 0.80 0.80 0.64 0.65 0.57 0.54 9.95 40.56

2018 2.95 1.53 - - - - - - - - - - 4.53 430.55 115.35
CDI 0.58 0.47 - - - - - - - - - - 1.05 42.04

Características Gerais Histograma de Retornos diários (%) 
Aplicação Mínima R$ 1,000.00
Movimentação mínima R$ 1,000.00
Saldo Mínimo R$ 1,000.00
Cota de aplicação D+1

Cota de resgate D+5 (úteis)
Liquidação do Resgate D+1 (útil)
Taxa de administração (a.a.) 1.75% | Tx. Adm. Máx. 1.90%
Taxa de performance (a.a) 20% que exceder o benchmark
Taxa de saída antecipada -
Benchmark 100% CDI
Data de Início 02/02/15
Cota e PL Fechamento mês (R$) Volatilidade histórica (40 dias)
Cota Fechamento do mês 2.92711
PL Fechamento do mês
PL Médio (últ. 12 meses) 11,311,955
Retorno (%) Fundo CDI % CDI
Retorno Últimos 12 meses 8.45 8.92 94.73

Estatísticas Retorno Qtde %
Meses Positivos 29 82.9%

Meses Negativos 6 17.1%

Meses acima do benchmark 23 65.7%

Meses abaixo do benchmark 12 34.3%

Risco
VaR Não Paramétrico 95% (diário em % PL) 0.48%
Volatilidade Anualizada 8.30%

Público Alvo
Classificação ANBIMA Multimercado Livre
Gestão: AC2 Investimentos LTDA
Administrador: BTG Pactual Objetivo do Fundo
Custodiante: BTG Pactual
Auditor: Ernest & Young

O investimento neste fundo apresenta riscos para o investidor. Ainda que a AC2 INVESTIMENTOS 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 AC2 INVESTIMENTOS 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 AC2 INVESTIMENTOS 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.

Av. Nove de Julho, nº 4939 - Cj. 121 - Torre Jardim - São Paulo - SP Tel. 55 11 2667-0339 | www.ac2investimentos.com.br

Investidores em geral que busquem performance diferenciada no longo prazo e entendam a natureza dos riscos 
envolvidos. Para maiores detalhes, veja o regulamento do fundo.

Recomenda-se a leitura cuidadosa do regulamento deste fundo de investimento e de outros geridos pela AC2 INVESTIMENTOS LTDA (“AC2 INVESTIMENTOS”) antes de efetuar qualquer decisão de investimento. Fundos de investimento não são garantidos pelo administrador do fundo, pela AC2 

INVESTIMENTOS, 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. Rentabilidade obtida no passado não representa garantia de resultados futuros. A rentabilidade deste fundo é líquida de taxas de administração e de performance, mas bruta de impostos. 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. 

Características do Fundo

AC2 All Investors FIM

Usando uma estratégia descorrelacionada com os principais indicadores de mercado, o fundo busca retornos acima 
do ativo livre de risco de forma a maximizar o seu retorno, mantendo uma volatilidade entre 6 e 9% ao ano.
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Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez Ano % CDI
Desde
 início

2015 - - 9.27 -9.43 6.21 -12.51 21.10 11.33 6.45 -0.79 1.26 -1.82 30.20 284.70 30.20
CDI - - 0.42 0.95 0.98 1.06 1.18 1.11 1.11 1.11 1.06 1.16 10.61 10.61

2016 5.36 -15.15 -0.55 1.94 3.62 -14.73 4.45 0.22 -7.57 13.87 -2.52 2.04 -12.23 -87.34 14.28
CDI 1.05 1.00 1.16 1.05 1.11 1.16 1.11 1.21 1.11 1.05 1.04 1.12 14.00 26.09

2017 11.76 6.45 -1.48 -8.69 -1.64 3.22 1.40 2.62 0.59 5.46 2.15 5.93 29.81 299.50 48.34
CDI 1.09 0.87 1.05 0.79 0.93 0.81 0.80 0.80 0.64 0.65 0.57 0.54 9.95 38.64

2018 6.69 3.31 - - - - - - - - - - 10.22 971.42 63.49
CDI 0.58 0.47 - - - - - - - - - - 1.05 40.10

Características Gerais Histograma de Retornos diários (%) desde início estratégia BI ¹
Aplicação Mínima R$ 5,000.00
Movimentação mínima R$ 1,000.00
Saldo Mínimo R$ 1,000.00
Cota de aplicação D+0

Cota de resgate D+0
Liquidação do Resgate D+1 (útil)
Taxa de administração (a.a.) 2.10% | Tx. Adm. Máx. 2.30%
Taxa de performance 20% que exceder o benchmark
Taxa de saída antecipada -
Benchmark 100% CDI
Data de Início 18/03/15
Cota e PL Fechamento mês (R$) Volatilidade histórica (média móvel 40 dias)
Cota Fechamento do mês 1.63495
PL Fechamento do mês
PL Médio (últ. 12 meses) 83,505,041
Retorno (%) Fundo CDI % CDI
Retorno Últimos 12 meses 20.33 8.92 227.91

Estatísticas Retorno Qtde %
Meses Positivos 22 64.7%

Meses Negativos 12 35.3%

Meses acima do benchmark 20 58.8%

Meses abaixo do benchmark 14 41.2%

Risco
VaR Não Paramétrico 95% (diário em % PL) 0.87%
Volatilidade Anualizada 13.22%

Público Alvo
Classificação ANBIMA Multimercado Livre
Gestão: AC2 Investimentos LTDA
Administrador: Credit Suisse Hedging Griffo Objetivo do Fundo
Custodiante: Itaú
Auditor: PwC

¹desde 27 de setembro de 2016.

AC2 All Markets FIM CP IE
fevereiro-18

Usando uma estratégia descorrelacionada com os principais indicadores de mercado, o fundo busca
retornos acima do ativo livre de risco de forma a maximizar a sua relação risco/retorno.

Av. Nove de Julho, nº 4939 - Cj. 121 - Torre Jardim - São Paulo - SP Tel. 55 11 2667-0339 | www.ac2investimentos.com.br
Recomenda-se a leitura cuidadosa do regulamento deste fundo de investimento e de outros geridos pela AC2 INVESTIMENTOS LTDA (“AC2 INVESTIMENTOS”) antes de efetuar qualquer decisão de investimento. Fundos de investimento não são garantidos pelo administrador do fundo, pela AC2 

INVESTIMENTOS, 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. Rentabilidade obtida no passado não representa garantia de resultados futuros. A rentabilidade deste fundo é líquida de taxas de administração e de performance, mas bruta de impostos. 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 AC2 INVESTIMENTOS 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 AC2 INVESTIMENTOS 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 AC2 INVESTIMENTOS 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.

Retorno Acumulado

98,060,527

Características do Fundo
Investidores profissionais que busquem performance diferenciada no longo prazo e entendam a natureza
dos riscos envolvidos. Para maiores detalhes, veja o regulamento do fundo.
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AC2 All Equities FIA

fevereiro-18
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez Ano % Ibov.
Desde
 início

2016 - - - - - - - - - - -1.13 1.12 -0.03 0.02 -0.03
Ibovespa - - - - - - - - - - 1.15 -2.71 -1.59 -1.59

2017 14.90 6.91 -0.69 -6.19 -1.70 3.64 2.12 2.45 0.08 5.93 2.71 6.48 41.42 154.23 41.38
Ibovespa 7.38 3.08 -2.52 0.65 -4.12 0.30 4.80 7.46 4.88 0.02 -3.15 6.16 26.86 24.84

2018 11.23 3.68 - - - - - - - - - - 15.32 130.72 57.26
Ibovespa 11.14 0.52 - - - - - - - - - - 11.72 38.74

Características Gerais Histograma de Retornos diários (%)
Aplicação Mínima R$ 5,000.00
Movimentação mínima R$ 1,000.00
Saldo Mínimo R$ 1,000.00
Cota de aplicação D+1

Cota de resgate D+2
Liquidação do Resgate D+3 (útil)
Taxa de administração 2.00%
Taxa de performance 20% que exceder o benchmark
Taxa de saída antecipada -
Benchmark 100% Ibovespa
Data de Início 10/11/16
Cota e PL Fechamento mês (R$) Volatilidade histórica (40 dias)
Cota Fechamento do mês 1.63035
PL Fechamento do mês
PL Médio (últ. 12 meses) 9,449,147
Retorno (%) Fundo Ibovespa % Ibov.
Retorno Últimos 12 meses 32.62 27.41 119.01
Estatísticas Retorno Qtde %
Meses Positivos 10 71.4%

Meses Negativos 4 28.6%

Meses acima do benchmark 9 64.3%

Meses abaixo do benchmark 5 35.7%

Risco
VaR Não Paramétrico 95% (diário em % PL) 1.56%
Volatilidade Anualizada 14.40%

Público Alvo
Classificação ANBIMA Ações Livre
Gestão: AC2 Investimentos LTDA
Administrador: BTG Pactual Objetivo do Fundo
Custodiante: BTG Pactual
Auditor: Ernest & Young

Usando uma estratégia descorrelacionada com os principais indicadores de mercado, o fundo busca o maior
alpha em relação ao seu Benchmark com constância nos resultados.

Av. Nove de Julho, nº 4939 - Cj. 121 - Torre Jardim - São Paulo - SP Tel. 55 11 2667-0339 | www.ac2investimentos.com.br

Recomenda-se a leitura cuidadosa do regulamento deste fundo de investimento e de outros geridos pela AC2 INVESTIMENTOS LTDA (“AC2 INVESTIMENTOS”) antes de efetuar qualquer decisão de investimento. Fundos de investimento não são garantidos pelo administrador do fundo, pela AC2 INVESTIMENTOS, 
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. Rentabilidade obtida no passado não representa garantia de resultados futuros. A rentabilidade deste fundo é líquida de taxas de administração e de performance, mas bruta de impostos. 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 AC2 INVESTIMENTOS 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 

AC2 INVESTIMENTOS 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 AC2 INVESTIMENTOS 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.

Retorno Acumulado

10,280,039

Características do Fundo
Investidores em geral que busquem performance diferenciada no longo prazo e entendam a natureza dos riscos
envolvidos. Para maiores detalhes, vide regulamento do fundo.
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