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Cenário Macroeconômico 

 
O mês de maio contou com eventos políticos importantes. 

A Reforma da Previdência recebeu emendas na Comissão 

Especial e espera-se a divulgação do relatório até o dia 15 

de junho. Temas importantes como a 

desconstitucionalização e a inclusão ou não de estados e 

municípios estão sendo discutidos. Nossa expectativa 

segue sendo a de que uma boa reforma será aprovada, 

porém, muito possivelmente, através de um processo lento 

e conturbado. Estimamos que o impacto fiscal seja de uma 

economia entre R$ 650 e R$ 800 bilhões nos 10 anos entre 

2020 e 2029. Sem a reforma, o cumprimento do teto de 

gastos dificilmente será viável a partir de 2020 e a 

convergência gradual para superávits primários 

compatíveis com a estabilização da dívida pública estará 

ameaçada.  

 

O Congresso finalmente aprovou a medida provisória sobre 

a configuração dos ministérios e um projeto de lei que lida 

com fraudes na seguridade social, o que deve produzir 

uma economia de 10 bilhôes de reais por ano, de acordo 

com o governo. 

 

Na frente dos dados mais importante no âmbito doméstico, 

tivemos a divulgação do PIB do primeiro trimestre que 

confirmou a fraqueza da economia no início deste ano, 

levando-nos a diminuir as nossas previsões de crescimento 

do para 0,8% em 2019 e 2,0% em 2020. Esta expectativa 

pressupõe que a reforma da Previdência seja aprovada no 

final deste ano. O governo só tem a ganhar em acelerar o 

processo de andamento das pautas liberais para não ver 

sua popularidade ser erodida com a demora na queda da 

taxa de desemprego.  

 

A prévia da inflação de maio mostrou comportamento 

benigno vindo abaixo das expectativas do mercado. Os 

núcleos, principalmente aqueles ligados à atividade 

doméstica, seguem relativamente estáveis e abaixo da 

meta. Para o ano, seguimos acreditando que a inflação 

ficará em torno da meta, ao redor de 4,0%. 

 

No que se refere à política monetária e cambial, o 

presidente do Banco Central, Campos Neto, mencionou  

 

planos para fazer gradualmente o real totalmente 

conversível, o que abriria o caminho para contas bancárias 

denominadas em moeda estrangeira e conduziria a uma 

revisão da lei cambial. Em sua última reunião, o Copom  

deixou bem claro que aguarda a aprovação da Reforma da 

Previdência para analisar o cenário de tomar sua decisão 

quanto à necessidade de um estímulo monetário adicional. 

Nessa linha, o comitê enfatizou que precisa avaliar melhor 

em que medida a incerteza sobre a sustentabilidade fiscal 

pode estar dificultando a atividade.  

 

No cenário internacional, embora as condições financeiras 

globais tenham se tornado mais favoráveis em relação ao 

fim do ano passado diante da sinalização de pausa do 

processo de normalização monetária pelo FED, o ambiente 

econômico para os próximos meses continua desafiador 

para as economias emergentes frente a incertezas 

relacionadas às tensões geopolíticas e comerciais entre a 

China e os EUA, às preocupações quanto ao crescimento 

da economia global, inclusive dos EUA, e com relação ao 

ambiente político mais polarizado e incerto nas principais 

democracias mundiais, como no caso do Brexit no Reino 

Unido.  

 

Ainda no último mês, o inesperado rompimento das 

negociações comerciais entre EUA e China no momento 

em que ambas as partes sinalizavam que um acordo 

estava próximo reacendeu o sentimento de aversão ao 

risco no cenário internacional. As posições de negociação 

mais inflexíveis dos dois lados estão progressivamente 

indicando que um acordo deverá demorar mais do que o 

esperado para ser alcançado, o que potencialmente 

significa a necessidade de uma deterioração mais forte do 

cenário econômico para que os dois países realizem um 

esforço material em busca de conter uma escalada 

tarifária.  

 

Continuamos acreditanto que um cenário final de não 

acordo é improvável, uma vez que isso levaria a uma 

recessão global, gerando custos políticos consideráveis 

para Washington e Pequim. Esse fator tem particular 

importância para os EUA considerando que Trump 

disputará a reeleição em novembro de 2020. No curto 

prazo, no entanto, entedemos que há espaço para uma 
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deterioração maior das tensões comerciais que, se 

concretizada, levará a maiores correções nos preços do 

ativos e ao início de uma política de acomodação do FED 

com corte de juros até o fim do ano. 

 

Os dados de atividade têm apontando maior moderação no 

crescimento das principais economias mundiais, inclusive 

na China – que voltou a apresentar-se mais frágil desde o 

início do segundo trimestre – e nos EUA, onde os dados 

começam a mostrar uma desaceleração mais contundente, 

apesar do mercado de trabalho ainda forte.  

 

Tais incertezas do cenário internacional demandam maior 

celeridade na condução da agenda interna de reformas. 

Nesse sentido, a aprovação da reforma da previdência não 

consiste apenas em uma condição necessária para a 

retomada do investimento de longo prazo, mas também 

essencial para ajudar a reduzir a exposição dos ativos 

locais aos potenciais choques externos vindos de um 

mundo com maior grau de incerteza política.  

 

O destaque positivo no cenário externo para os países 

emergentes, por outro lado, vem da sinalização de política 

monetária nos EUA. Consistente com a sinalização de um 

período de pausa na subida de juros, o FOMC tem 

comunicado que será “paciente” em determinar os 

próximos passos da política monetária e que, diante da 

ausência de pressões inflacionárias, o próximo movimento 

poderá ser tanto de queda quanto de alta na taxa de juros. 

De fato, tal período de pausa do FED só é possível em 

razão da dinâmica mais benéfica da evolução do nível 

geral de preços na economia americana, a qual é resultado 

de um dólar ainda forte, de expectativas de inflação bem 

ancoradas e, sobretudo, da fraca relação que se tem 

observado entre a taxa de desemprego e a inflação. O 

último dado da inflação medida pelo PCE de abril, por 

exemplo, ficou em 1.5% ao ano, abaixo da meta de 2% do 

FED.  

 

Tais características da dinâmica de formação de preços 

têm levado a um debate dentro do FOMC sobre uma 

possível mudança de framework da política monetária. O 

objetivo dessa mudança é reancorar as expectativas da 

inflação para cima, tirando o viés dos agentes que 

percebem a meta de inflação de 2% do PCE como um teto, 

e não como uma média, tal como pretendido pelo FOMC. A 

implicação prática disso é uma postura mais dovish para o 

FED no médio prazo, com o FOMC permitindo uma 

tolerância maior com a inflação. Essa sinalização do FED é 

importante para ajudar a conter um movimento mais forte 

de apreciação do dólar vindo das incertezas comerciais, 

diminuindo a pressão sobre as economias emergentes.   

 

Por fim, quanto à atividade na Europa, vale notar que, 

apesar da queda mais intensa da atividade industrial nos 

últimos meses, o setor de serviços tem se mostrado 

resiliente à desaceleração da indústria diante do suporte 

recebido por um mercado de trabalho aquecido e por uma 

inflação baixa que, junto à política monetária ainda 

estimulativa no bloco, dão base de sustentação para o 

crescimento do consumo. Diante disso, acreditamos que 

boa parte da queda da atividade industrial na Zona do Euro 

é explicada por choques transitórios somados às incertezas 

mais persistentes no plano internacional trazidas pelas 

tensões comerciais e pela desaceleração da China no fim 

de 2018. Uma vez que os efeitos dos choques se dissipem 

e as incertezas externas tenham um desfecho positivo, a 

atividade industrial europeia deverá se estabilizar e 

alcançar uma expansão moderada nos próximos 

trimestres. A persistência das tensões comerciais, no 

entanto,  é um risco para a recuperação atividade na zona 

do euro nos próximos trimestres. 

 

Estratégia Multimercado – MACRO 

 
Ao longo do mês de maio, mudamos a alocação do 

portfólio para refletir um visão mais construtiva com os 

ativos de risco do Brasil, . Em nossa avaliação, apesar de 

ainda haver substancial fragilidade na articulação política 

do executivo com o congresso - o que prescreve cautela - 

há sinais mais concretos de que os agentes políticos 

envolvidos nessa relação estão buscando um arranjo que 

evite um cenário de maior desaceleração econômica, 

aumentando a probabilidade de aprovação da reforma da 

previdência. Adicionamente, a própria articulação do 

governo apresentou melhoras na segunda metade do mês 

com vitórias do executivo no congresso, como, por 

exemplo, a aprovação da reforma administrativa.  

 

Em termos de performance, o portfólio gerou um resultado 

positivo no mês, impactado, principalmente, por posição 

comprada em bolsa e em real contra o dólar. Ao mesmo 

tempo, tivemos ganhos na posição aplicada em juro real 
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ante a avaliação de que, na margem, tanto o cenário 

interno quanto o externo favoreciam um movimento de 

juros menores no Brasil vis-à-vis a variações na trajetória 

da inflação esperada.  

 

Do lado interno, a atividade fraca dos últimos meses junto à 

maior probabilidade de aprovação da previdência estão 

associados com um movimento de juros reais mais baixos. 

Do lado externo, a sinalização crescente do FED sobre a 

possibilidade de corte de juros diante do risco de aumento 

das tensões comerciais entre China e EUA e a 

desaceleração da atividade econômica observada nas 

principais economias mundiais desde meados do ano 

passado têm levado a juros menores nos mercados 

internacionais como um todo, impactando as condições 

financeiras locais. 

 

Estratégia Long Short 

 
ARX Long Short FIC FIM 

 
Em maio, o fundo apresentou retorno de 0,37%, com uma 

volatilidade de 2,93% em 12 meses. Mantivemos uma 

exposição bruta (compras + vendas) ao redor de 70% e 

uma  exposição financeira média de 2,7%. 

 

As principais contribuições positivas vieram das posições 

compradas nos setores de varejo, shoppings e saúde e das 

alocações vendidas nos setores de alimentos e consumo 

básico. 

 

Os detratores de retorno mais relevantes vieram das 

posições compradas no setor de bens de capital e das 

alocações vendidas no setor imobiliário. 

 

Nossas principais exposições estão compradas é nos 

setores de varejo, que se se beneficia da recuperação da 

atividade econômica; locação de automóveis, que possui 

catalizadores específicos de crescimento de lucro; e 

shoppings, que apresentam valuation atrativo versus a taxa 

longa de juros. 

 

 

 

    

Estratégias Ações 

 
ARX Income FIA 

 

A rentabilidade do fundo em maio foi de 1,36% contra 

0,70% do Ibovespa.  

 

As principais contribuições positivas foram Hapvida, Copel 

e Carrefour, enquanto os detratores de desempenho mais 

relevantes B2W, Pão de Açúcar e Petrobras. 

 

A ação da Hapvida apresentou uma forte performance no 

mês após concretizar a aquisição da São Francisco Saúde, 

empresa de seguro saúde que possui 1,8 milhão de 

clientes e oito hospitais. Por ser uma empresa grande, com 

presença relevante no oeste do estado de São Paulo, 

representa uma considerável via de geração de valor para 

a aquisitora.  

 

A ação da Copel, pelo segundo mês consecutivo, teve uma 

valorização de dois dígitos. A divulgação de um resultado 

operacional muito positivo no 1T19, com destaque para o 

segmento de distribuição e o avanço do programa de 

desinvestimentos de ativos secundários, como o braço de 

telefonia (Copel Telecom), impulsionaram o preço da 

companhia.  

 

O destaque negativo mais relevante de maio foi a ação da 

B2W, que sofreu tanto com a divulgação de um resultado 

mais fraco do que as expectativas no 1T19 quanto devido 

às perspectivas mais negativas com a recuperação da 

economia doméstica, principalmente o consumo. 

 
ARX FIA 

 
Em maio, a rentabilidade do fundo foi de 1,14% contra 

0,70% do Ibovespa. 

 

As principais contribuições positivas, em termos de alfa, 

vieram de Hapvida, Banco do Brasil e Itaúsa, enquanto os 

detratores de retorno mais relevantes foram Petrobras e 

Vale. 

 

A ação da Hapvida apresentou uma forte performance no 

mês após concretizar a aquisição da São Francisco Saúde, 

empresa de seguro saúde que possui 1,8 milhão de 
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clientes e oito hospitais. Por ser uma empresa grande, com 

presença relevante no oeste do estado de São Paulo, 

representa uma considerável via de geração de valor para 

a aquisitora. 

 

A ação do Bacno do Brasil teve boa perfomance após a 

divulgação de um resultado operacional robusto no 1T19. 

Além de ser o banco de varejo listado com o múltiplo mais 

descontado, o prosseguimento do programa de venda de 

subsidiárias e corte de custos representa um importante 

catalisador para o preço da ação. 

 

Do lado das perdas, a ação da Vale sofreu no mês devido 

ao agravamento da disputa comercial entre EUA e China e 

por conta do risco de desabamento do talude na mina de 

Gongo Soco, mesmo mostrando-se sem risco uma vez que 

não houve dano na barragem de rejeitos. Com relação à 

Trade War, embora possa provocar medidas de estímulo 

econômico mais fortes das autoridades chinesas, o que 

seria positivo para a demanda de minério de ferro, há a 

incerteza de como essa questão afetará o crescimento da 

economia global.  

 

Observamos um grande valor na ação da Vale ao preço 

atual, devido a forte geração de caixa que a companhia 

apresentará, mesmo descontando todas as possíveis 

multas, levando em conta o patamar elevado do preço do 

minério de ferro em reais.    

 

As maiores alocações overweight do fundo estão nos 

setores de varejo, saúde e energia elétrica, enquanto os 

maiores underweight estão alimentos, serviços financeiros 

defensivos e telefonia. 

 
ARX Long Term FIC FIA 

 
Devido à estratégia de longo prazo, este Relatório de 

Gestão trará apenas semestralmente (junho e dezembro) 

um texto detalhado sobre as performances destes fundos.     

 

 

 

 

 

 

Estratégia Equity Hedge 

 
ARX Extra FIC FIM 

 

O ARX Extra FIC FIM é uma combinação das estratégias 

Macro e Long & Short. Sugerimos fazer referência aos 

comentários apresentados neste Relatório de Gestão, com 

os destaques de cada estratégia. 

 

Semestralmente (em junho e dezembro), este Relatório de 

Gestão trará um texto específico sobre a performance 

deste fundo. 

 

Estratégia Crédito Privado 

 
A estratégia de crédito privado teve um crescimento 

expressivo ao longo do mês de maio. Apesar do elevado 

volume de recursos que ingressaram nos fundos, a posição 

de caixa e disponibilidades foi reduzida ao longo do mês.  

 

Aproveitamos o forte pipeline de emissões primárias de 

crédito para readequar a alocação ao crescimento do 

patrimônio líquido. Não obstante, como temos comentado 

ao longo do últimos meses, alguns spreads de crédito nos 

parecem excessivamente comprimidos frente ao risco de 

crédito do emissor e o mercado parece começar a 

corroborar com este sentimento.  

 

Desde abril, observamos algumas emissões primárias 

sendo encarteiradas pelos bancos coordenadores – 

através do exercício de garantia firme – por falta de 

demanda naquele determinado patamar de preço. Assim, 

apesar de participarmos ativamente do mercado primário 

ao longo de maio, temos optado por não alocar em 

algumas emissões específicas. Além disso, reduzimos 

algumas posições de nossas carteiras onde enxergamos 

que houve um movimento excessivo de compressão de 

spreads nos últimos meses. 
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  Rentabilidade (%) 

 

 
 

Estratégias/Fundos Mai-19 Abr-19 Mar-19 Ano 12 meses 
 Desde o 

início 
Data de 
início 

PL médio 
12 meses2 

         

DI         

BNY Mellon ARX Cash FI RF CP 0,50 0,47 0,43 2,37 5,81 573,59 13/06/02 23.009 
% do CDI 91,21 91,35 91,37 91,26 91,22 90,12   

BNY Mellon ARX FI RF Ref. DI LP 0,49 0,47 0,42 2,33 5,72 322,56 03/02/05 87.721 
% do CDI 89,78 89,95 86,63 89,87 89,82 89,99   

         

Multimercado         

ARX Target Institucional FIM 0,68 0,41 -0,05 2,27 6,75 1.205,70 02/09/99 76.515 
% do CDI 125,88 79,72 -10,77 87,53 105,98 114,17   

ARX Especial FIC FIM 0,99 0,17 -1,44 1,46 6,06 175,01 15/12/09 134.764 
% do CDI 182,60 32,98 -306,84 56,22 95,06 118,87   

         

Crédito Privado         

ARX Denali FIRF CP 0,57 0,54 0,54 2,88 - 5,68 24/08/2018 - 
% do CDI 105,07 103,8 115,3 114,38  118,68   

ARX Vinson FIRF CP 0,60 0,57 0,57 3,04 - 5,88 24/08/2018 - 
% do CDI 111,08 109,3 120,7 117,35  122,80   

ARX Elbrus Debêntures Incentivadas FIM CP 1,67 1,13 0,83 6,17 - 11,98 24/08/2018 - 
Dif. em p.p. do IMAB 5 0,28 0,03 0,05 0,66             0,70   

         

Equity Hedge         
ARX Extra FIC FIM 1,11 -0,13 -1,75 0,83 5,68 824,75 23/12/03 271.167 
% do CDI 203,61 -24,89 -372,69 31,90 89,14 186,33   
         

Long Short         

ARX Long Short FIC FIM 0,37 -0,11 0,11 0,91 5,10 551,00 16/03/05 74.521 
% do CDI 68,16 -20.69 23,07 35,27 80,01 157,35   

  

Ações         

ARX Income FIA 1,36 0,02 -1,61 7,57 28,90 5.489,58 17/06/99 322.935 
vs. Ibovespa (em p.p.) 0,66 -0,97 -1,43 -2,84 2,48 4.759,63   

ARX FIA 1,14 0,36 -1,46 8,43 26,44 1.888,53 18/07/01 18.685 
vs. Ibovespa (em p.p.) 0,44 -0,62 -1,28 -1,98 0,03 1.294,81   

ARX Long Term FIC FIA 1,39 0,38 -2,30 5,74 27,56 697,51 05/09/08 85.582 
vs. Ibovespa (em p.p.) 0,69 -0,61 -2,12 -4,67 1,14 610,69   

  

Previdência         
ARX Income Icatu Previdência FIM       1,60  0,49  -0,68 7,14 21,52 1.051,49 21/09/00 42.786 
ARX Denali Icatu Previdência FIRF CP   0,51     0.54    0,54 2,64 - 3,81 21/10/18 - 
         
         

Indexadores         

CDI 0,54 0,52 0,47 2,59 6,37    

Ibovespa 0,70 0,98 -1,43 10,40 27,42    

Small Cap 1,97 1,66 0,10 11,47 27,61    

IMAB 5 1,38 1,10 0,78 5,47 13,22    
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Informações Importantes  
BNY Mellon ARX Cash: O fundo tem por objetivo acompanhar a variação do CDI no curto prazo. Destinado ao público em geral. Taxa de administração de 0,5%a.a. Não há taxa 
máxima de administração. Não há taxa de performance. Aplicações e resgates cotizam em D0. Classificação ANBIMA: Curto Prazo. Aplicação Inicial Mínima: não há. Saldo de 
permanência no fundo: não há. Movimentação Mínima: não há.  BNY Mellon ARX FI Renda Fixa Referenciado DI LP: O fundo busca obter remuneração diária próxima ao CDI. 
Destinado ao público em geral. Taxa de administração de 0,5%a.a. Não há taxa máxima de administração. Não há taxa de performance. Aplicações e resgates cotizam em D0. 
Classificação ANBIMA: Referenciado DI. Aplicação Inicial Mínima: não há. Saldo de permanência no fundo: não há. Movimentação Mínima: não há.  ARX Target Institucional FIM: 
O fundo busca superar o CDI mediante a aplicação em carteira diversificada de ativos. Destinado ao público em geral. Taxa de administração de 0,9%a.a. Taxa de administração 
máxima de 1,35%a.a. Taxa de performance de 20% sobre o que exceder o CDI. Aplicações e resgates cotizam em D0. Resgates liquidam em D+1. Classificação ANBIMA: 
Multimercados Macro. Aplicação Inicial Mínima: R$ 5.000. Saldo de permanência no fundo: R$ 1.000. Movimentação Mínima: R$ 1.000.  ARX Especial FIC FIM: O fundo busca 
superar o CDI mediante a aplicação em carteira diversificada de ativos. Destinado ao público em geral. Taxa de administração de 2%a.a. Taxa de administração máxima de 3%a.a. 
Taxa de performance de 20% sobre o que exceder o CDI. Aplicações cotizam em D0 respectivamente. Resgates cotizam em D+4 ou D+0. Resgates liquidam em D+1 (dia útil) após a 
cotização do resgate. Classificação ANBIMA: Multimercado Macro. Aplicação Inicial Mínima: R$ 20.000. Saldo de permanência no fundo: R$ 5.000. Movimentação Mínima: R$ 5.000. 
 ARX Extra FIC FIM: O objetivo do fundo é aproveitar as melhores oportunidades de investimento através de uma administração ativa agressiva na alocação de seus recursos, 
visando superar o CDI ao longo prazo. Destinado ao público em geral. Taxa de administração de 2%a.a. Taxa de administração máxima de 2,5%a.a. Taxa de performance de 20% 
sobre o que exceder o CDI.  Cotização em D0 com taxa de saída de 5% (cinco por cento) sobre o valor do montante resgatado e pagamento em D+1. Com isenção de taxa de saída: 
D+30, para conversão no próximo dia útil. Classificação ANBIMA: Multimercado Estratégia Específica. Aplicação Inicial Mínima: R$ 20.000. Saldo de permanência no fundo: R$ 
5.000. Movimentação Mínima: R$ 5.000.  ARX Long Short FIC FIM: O objetivo do fundo é aproveitar as melhores oportunidades de investimento através de uma combinação em 
lastro de títulos públicos federais com uma administração ativa em ações, utilizando instrumentos disponíveis tanto no mercado à vista quanto em derivativos. O fundo visa superar o 
CDI no longo prazo. Destinado ao público em geral. Taxa de administração de 2%a.a. Taxa de administração máxima de 2.5%a.a. Taxa de performance de 20% sobre o que exceder 
o CDI. Aplicações e resgates cotizam em D+1 e D+4 respectivamente. Resgates liquidam em D+5. Classificação ANBIMA: Multimercado Estratégia Específica. Aplicação Inicial 
Mínima: R$ 20.000. Saldo de permanência no fundo: R$ 5.000. Movimentação Mínima: R$ 5.000.  ARX Income FIA: O objetivo do fundo é auferir rendimentos superiores à taxa de 
juros no longo prazo, por meio de investimento em ações. Destinado ao público em geral. Taxa de administração de 3%a.a. Taxa de administração máxima de 4%a.a. Não há taxa de 
performance. Aplicações cotizam em D0. Resgates cotizam em D+1. Resgates liquidam em D+4. Classificação ANBIMA: Ações Dividendos. Aplicação Inicial Mínima: R$ 20.000. 
Saldo de permanência no fundo: R$ 5.000. Movimentação Mínima: R$ 5.000. O Ibovespa é mera referência econômica e não parâmetro objetivo do fundo.  ARX FIA: O fundo 
busca, através de uma escolha seletiva de ativos, maximizar o retorno de seus investimentos em ações, visando superar o Ibovespa. Destinado ao público em geral. Taxa de 
administração de 1,5%a.a. Taxa de administração máxima de 2,0%a.a. Taxa de Performance:20% do que exceder o Ibovespa. Aplicações cotizam em D0. Resgates cotizam em 
D+1. Resgates liquidam em D+4. Classificação ANBIMA: Ações Ibovespa Ativo. Aplicação Inicial Mínima: R$ 20.000. Saldo de permanência no fundo: R$ 5.000. Movimentação 
Mínima: R$ 5.000.  ARX Long Term FIC FIA: O Fundo busca obter retornos absolutos não correlacionados a quaisquer índices. Destinado a investidores qualificados que estejam 
dispostos a aceitar os riscos inerentes ao mercado de renda variável. Taxa de administração de 2%a.a. Taxa de administração máxima de 2.5%a.a. Taxa de performance de 20% do 
que exceder o Ibovespa; Aplicações cotizam em D0. Resgates cotizam em D+30. Resgates liquidam em D+3 (Dias Úteis) após a cotização. Classificação ANBIMA: Ações Livres. 
Aplicação Inicial Mínima: R$ 20.000. Saldo de permanência no fundo: R$ 5.000. Movimentação Mínima: R$ 5.000. O Ibovespa é mera referência econômica e não parâmetro objetivo 
do fundo. ARX Income IcatuPrevidência FIM: O fundo busca proporcionar liquidez, proteção e rendimento aos planos de previdência atrelados a ele, através de investimentos em 
carteira diversificada de ativos financeiros. O fundo é destinado, exclusivamente, a receber recursos referentes às reservas técnicas de planos estruturados na modalidade de 
contribuição variável, cuja remuneração esteja calcada na rentabilidade de carteiras de investimentos PGBL e VGBL da ICATU HARTFORD SEGUROS S/A. Taxa de administração 
de 1,9%a.a. Não há taxa de administração máxima. Não há taxa de performance. Classificação ANBIMA: Previdência multimercados com renda variável. Não há Aplicação Inicial 
Mínima, Saldo de permanência no fundo ou Movimentação Mínima. O CDI é mera referência econômica e não parâmetro objetivo do fundo.  Horário para aplicações e resgates: 
das 10:00h às 14:00h.  Fundos de investimento não contam com a garantia do administrador, do gestor, de qualquer mecanismo de seguro ou, do fundo garantidor de créditos – 
FGC.  A Rentabilidade passada não representa garantia de rentabilidade futura. A Rentabilidade divulgada não é líquida de impostos das taxas descritas no regulamento do fundo. 
Leia o prospecto e o regulamento antes de investir. Em atendimento à Instrução CVM nº 465, desde 02/05/2008, os fundos de renda variável deixaram de apurar sua rentabilidade 
com base na cotação média das ações e passou a fazê-lo com base na cotação de fechamento. Assim comparações de rentabilidade devem utilizar, para períodos anteriores a 
02/05/2008, a cotação média dos índices de ações e, para períodos posteriores a esta data, a cotação de fechamento.  
Os fundos ARX Expecial FIC FIM, ARX Extra FIC FIM, ARX Long Short FIC FIM e ARX Long Term FIC FIA estão autorizados a realizar aplicações em ativos financeiros no exterior. 
Não há garantia de que os fundos multimercados e de renda fixa terão o tratamento tributário para fundos de longo prazo. Alguns fundos geridos pela ARX Investimentos utilizam 
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. As taxas de administração máximas previstas compreendem a taxa de administração mínima e o percentual máximo que a política do fundo admite 
despender em razão das taxas de administração dos fundos de investimento investidos. Tais estratégias, da forma como são adotadas, podem resultar em significativas perdas 
patrimoniais para seus cotistas. Os fundos de ações e multimercados com renda variável podem estar expostos a significativa concentração em ativos de poucos emissores, com os 
riscos daí decorrentes.  O indicador CDI é mera referência econômica, e não meta ou parâmetro de performance para os fundos de Previdência e Ações. O indicador Ibovespa é 
mera referência econômica, e não meta ou parâmetro de performance para os fundos DI, Multimercados, Equity Hedge, Long Short, Previdência. Os indicadores IGPM+6% e Small 
Cap são meras referências econômicas, e não meta ou parâmetro de performance para os Fundos DI, Multimercados, Equity Hedge, Long Short, Previdência, ARX Income FIA, ARX 
FIA e ARX Long Term FIC FIA.  Administrador/Distribuidor: BNY Mellon Serviços Financeiros DTVM S.A. (CNPJ: 02.201.501/0001-61). Av. Presidente Wilson, 231, 11º andar - Rio 
de Janeiro, RJ, CEP 20030-905 - www.bnymellon.com.br/sf.  Serviço de Atendimento ao Cliente (SAC): sac@bnymellon.com.br ou (21) 3219–2600 ou 0800 021 9512.  
Ouvidoria: ouvidoria@bnymellon.com.br ou 0800 021 9512.  
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