
 

RELATÓRIO 26/10/2020 

A Gestora 
 

A ARX Investimentos foi fundada no início de 2001 sob o nome de ARX 

Capital Management. Em janeiro de 2008, a companhia foi adquirida 

pela BNY Mellon. Atualmente, está voltada para a gestão de recursos de 

terceiros no Brasil, sendo que possui R$ 20 bilhões gerenciados. Atua 

com estratégias macro, renda fixa e ações, distribuídos entre clientes 

institucionais, distribuidores, family offices, empresas e pessoas físicas. 

A filosofia da empresa baseia-se na otimização da relação risco e 

retorno, com o foco na preservação de capital. Recebeu diversos 

prêmios ao longo dos anos, tais como: primeiro lugar entre os Melhor 

Fundos de Ações Ativos pela Revista Exame e Top Gestão de Fundos por 

cinco anos consecutivos pelo Valor Econômico. Possui rating de 

classificação Forte de acordo com avaliação da FitchRatings, sustentado 

por um processo de investimentos estruturado e fundamentado. 

 

O Fundo 
 

O ARX Income tem como objetivo obter retornos consistentes acima do 

índice Bovespa (IBOV), seu benchmark, para o longo prazo. Trata-se de 

um fundo aberto, sem prazo determinado de duração e destinado a 
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investidores em geral, sendo classificado como fundo de ações da 

subcategoria dividendos. Busca rentabilidade investindo pelo menos 

dois terços dos recursos em bolsa de valores, principalmente em ativos 

de companhias abertas com potencial de crescimento e boas 

perspectivas de distribuição de proventos. Os investimentos são 

realizados com gestão ativa voltada para o longo prazo. Não é permitido 

ao fundo realizar investimentos no exterior, operações day trade e pode 

emprestar ou tomar títulos e valores mobiliários em empréstimos.  

A carteira consolidada é composta por 97,7% de ações, com destaque 

para os setores de varejo, bancário e de siderurgia. Os principais papéis 

do portfólio são B2W Digital (BTOW3), Itaúsa (ITSA4), Vale (VALE3), 

Petrobrás (PETR4) e B3 (B3SA3). Conta também com 2,6% de operações 

compromissadas (compra com compromisso de revenda em prazo 

determinado) com títulos públicos federais prefixados (LTN). A seguir, a 

composição da carteira: 

 

Fonte: O autor e Economática 

Para investir no fundo, o aporte mínimo inicial é de R$ 500,00 via 

corretora e não precisa ser investidor qualificado. A taxa de 

administração é de 3% do patrimônio líquido, sendo de 4% a máxima 

para fundos investidos, e não é cobrada taxa de performance. O resgate 
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de cotas ocorre com prazo de liquidação de dois dias úteis após o prazo 

de conversão, que é de um dia (totalizando D+3). O patrimônio líquido 

médio é de R$ 671,9 milhões nos últimos doze meses, e o risco é 

considerado alto, com volatilidade de 22,65% desde o início do fundo 

em junho de 1999. Nos últimos doze meses, o fundo obteve retorno 

acumulado de 2,25%, equivalente a -5,09% do Ibovespa. Confira o 

desempenho no quadro abaixo: 

 

Fonte: Economática 

Vantagens 
 

Retorno histórico superior ao benchmark: O ARX Income tem como 

objetivo superar a rentabilidade do seu benchmark para o longo prazo. 

Desde o início de suas atividades, o fundo acumula uma rentabilidade 

de quase 6.305,17%, contra 770,50% do Ibovespa no mesmo período. 

Isto nos mostra a solidez em cumprimento de seu objetivo.  

Baixo valor para aplicação mínima: O fundo conta com um valor 

relativamente baixo para aplicação e movimentação mínimas, sendo R$ 

500,00 e R$ 100,00 respectivamente, via corretora. Estes valores não tão 
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altos ratificam a acessibilidade do fundo para a grande maioria dos 

investidores. 

Carteira diversificada: O fundo conta com um carteira com bom grau de 

diversificação. Ao todo, são mais de 15 setores diferentes os quais o ARX 

Income possui exposição. Os cinco principais segmentos correspondem 

a cerca de 61% do patrimônio, o que indica boa distribuição e alocação 

de seus ativos. 

Boa liquidez: O ARX Income conta com um período de liquidação para 

resgates de dois dias úteis após a cotização, que ocorre com prazo de 

apenas um dia (totalizando D+3). Isto garante ao investidor boa liquidez 

e, consequentemente, segurança para os investidores. 

Expertise da gestora: A ARX possui mais de 18 anos de experiência na 

gestão de fundos, distribuídos em uma grade diversificada de produtos 

de alta qualidade (estratégias de Renda Fixa, Macro, Crédito Privado, 

Equity Hedge, Long & Short e Ações Long Only). A filosofia de 

investimentos é baseada na otimização da relação risco x retorno, 

buscando atingir retornos superiores e consistentes no longo prazo. O 

reconhecimento deste trabalho pode ser observado nos retornos 

obtidos pelo fundo desde sua fundação até os dias atuais. 

 

Nosso posicionamento 
 

O ARX Income caminha para superar as adversidades sofridas ao longo 
de 2020, quando os mercados amargaram fortes perdas no início do 
ano, com a deflagração da pandemia. Se analisarmos a performance 
acumulada nos últimos doze meses, já vemos o fundo em patamares 
positivos, com cerca de 2,25% de rentabilidade até o momento, contra 
quase -5,1% do IBOV no mesmo período. Portanto, por mais intensas 
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que tenham sido as quedas citadas, não podemos deixar de destacar o 
bom trabalho de recuperação feito pela equipe da ARX Investimentos. 

O atual contexto ainda engloba certas incertezas para o curto e médio 
prazos. Na Europa e nos EUA, a intensidade da segunda onda de 
contaminação do vírus tem elevado as preocupações com possíveis 
novas paralisações das atividades econômicas. Ideias que vêm se 
materializando cada vez mais nas principais potências europeias. 
Também, no caso norte americano, acrescenta-se a estas preocupações, 
a disputa eleitoral em andamento, que pode carregar maiores 
volatilidades no curto período de tempo. 

Já no Brasil, além de estarmos sujeitos aos efeitos econômicos de 
segunda ordem gerados pelos demais países do globo, ainda temos por 
aqui o problema da deterioração fiscal. A elevação da dívida pública à 
patamares ainda não vistos desde os primórdios do plano Real, aliado à 
uma possível maior pressão inflacionária, já tem surtido em impactos 
em nossas taxas de juros, o que poderá levar o Banco Central ao início 
de um ciclo de aumento da Selic, caso o contexto de deterioração se 
mantenha em uma trajetória crescente. 

Em meio a este cenário de grandes incertezas, em âmbito tanto 
doméstico quanto externo, eleva-se a necessidade dos investidores se 
manteres fieis às estratégias pré-estabelecidas. E, quanto a isto, não 
podemos deixar de destacar a rica história que detém o ARX Income, 
que vem se provando no tempo desde 1999, passando por períodos 
iguais ou até de maiores instabilidades que o atual. Desta forma, 
recomendamos o fundo para investidores que buscam bons ganhos para 
o longo prazo. 

Fontes: Relatório do Fundo, Dados do Gestor e Economática 

Analistas Responsáveis 
 

Daniel Karpouzas Barcellos, CNPI EM-1855 
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Ficou com alguma dúvida? Fale com a gente 
 

E-mail: contato@capitalizo.com.br 

WhatsApp: +55 51 99249-0613 

Telefone (Atendimento para todo Brasil): 4003-9127 

Estamos sempre à disposição. 

 

 

 

 

                                                                             www.capitalizo.com.br 

  

                          
 

 

 

  

Conecte-se com a Capitalizo 

mailto:contato@capitalizo.com.br
https://api.whatsapp.com/send?l=pt_BR&phone=5551992490613
https://capitalizo.com.br/site/
http://www.facebook.com/capitalizo
http://www.twitter.com/capitalizo
http://www.youtube.com/capitalizo
https://www.linkedin.com/in/capitalizo
https://www.instagram.com/capitalizoinvestimentos/
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Disclosure  
 

1) Este relatório é exclusivo para seu destinatário, não pode ser 

reproduzido ou distribuído para qualquer pessoa, ou todo, ou em 

parte, qualquer que seja o propósito, sem prévia autorização.   

2) Este relatório tem como objetivo fornecer informações que possam 

auxiliar o investidor a tomar sua própria decisão de investimento, não 

constituindo qualquer tipo de oferta ou solicitação de compra e/ou 

venda de qualquer produto. As informações contidas neste relatório 

são consideradas válidas na data de sua divulgação e foram obtidas 

de fontes públicas. A Capitalizo Consultoria Financeira não se 

responsabiliza por qualquer decisão tomada pelo cliente com base no 

presente relatório.  

3) O analista responsável pelo conteúdo está indicado acima, é 

credenciado junto a APIMEC e está obrigado ao cumprimento de 

todas as regras previstas no Código de Conduta da APIMEC para o 

Analista de Valores Mobiliários, e o cumprimento da Instrução CVM 

nº 598/18.  

4) O analista deste relatório declara que as recomendações refletem 

única e exclusivamente suas análises e opiniões pessoais, que foram 

produzidas de forma independente, inclusive em relação à Capitalizo 

Consultoria Financeira e que estão sujeitas a modificações sem aviso 

prévio em decorrência de alterações nas condições de mercado.  

5) As informações deste relatório foram obtidas de forma pública, 

consideradas, fidedignas e de boa-fé na data da publicação. O analista 

não garante sobre a integridade, confiabilidade, exatidão das 

informações. 
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6) As rentabilidades dos instrumentos financeiros podem apresentar 

variações e seu preço ou valor. Os desempenhos anteriores não são 

necessariamente indicativos de resultados futuros. A rentabilidade 

divulgada não é líquida de impostos e taxas. As informações presentes 

neste material são baseadas em simulações e os resultados reais 

poderão ser significativamente diferentes. O analista se exime da 

responsabilidade de qualquer prejuízo, direto ou indireto, que 

venham a ocorrer da utilização deste relatório ou conteúdo. 

7) O investimento em ações é indicado para investidores com o perfil 

moderado e agressivo. Operações alavancadas, em mercados de 

derivativos e opções podem gerar perdas superiores ao patrimônio 

do investidor. Pedimos atenção e cuidado com as operações 

alavancadas em ações (termo, aluguel, long&short, day-trade), 

opções e mercados futuros (Índice, Dólar, Boi Gordo, Milho, etc).  

8) Leia o Disclosure completo antes de investir 
 

 

                                                                              

  

                    

https://capitalizo.com.br/disclosure/

