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ARX Elbrus Debêntures Incentivadas FIM CP

Características Gerais
Classificação Multimercado

Características

Fundo isento de IR para pessoas físicas.

Para atingir seu objetivo de rentabilidade, o 

fundo aplica seus recursos, 

preponderantemente, em ativos destinados ao 

financiamento de projetos de infraestrutura 

enquadrados na Lei 12.431/11

Legislação CVM 555  |  Lei 12.431/11

Benchmark IMA-B 5

Rentabilidade Alvo¹ 100% do IMA-B 5

Tx. Adm.² 0,90% a.a.

Tx. Perf. 20% sobre o que exceder o IMA-B 5

Aplicação D+0

Resgate / Liquidação D+30 (corridos) / D+1 (útil após cotização)

Investimento Inicial R$3.000

Movimentação Min. R$1.000

Saldo Min. Permanência R$1.000

Público-Alvo Investidores em Geral

Tributação ISENTO DE IR p/ pessoa física

1. A rentabilidade alvo perseguida é estipulada informalmente pelo gestor, não implicando em compromisso de retorno.

2.Taxa de administração máxima: 1,20% a.a. A taxa de administração máxima compreende 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.”
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Índice de Mercado ANBIMA - IMA

Visão Geral

 O Índice de Mercado ANBIMA (“IMA”) é uma família de índices de renda fixa que representam a dívida pública por meio dos preços 

a mercado de uma carteira de títulos públicos federais.

 Os subíndices do IMA são determinados pelos indexadores aos quais os títulos são atrelados:

 IRF-M: Prefixados

 IMA-B: Indexados pelo IPCA

 IMA-C: Indexados pelo IGP-M

 IMA-S: Pós-fixados 

 IMA-G: Todos os indexadores

Prazo Médio: 2,5 anos

Duration: 2,2 anos 

Prazo Médio: 14,4 anos

Duration: 8,6 anos 

Prazo Médio: 8,6 anos

Duration: 5,9 anos 

Prazo Médio: 3,4 anos

Duration: 0 anos 

Prazo Médio: 6,1 anos

Duration: 3,1 anos 

Fonte: Anbima 17/05/2019
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Índice de Mercado ANBIMA atrelado ao IPCA – IMA-B

Visão Geral

 O IMA-B é o Índice de Mercado ANBIMA atrelado ao IPCA. O índice é composto por uma carteira de NTN-Bs de diferentes prazos.

 O IMA-B é ainda subdividido em 3 índices de acordo com os prazos das NTN-Bs que abrangem:

 IMA-B: Considera todas as NTN-Bs

 IMA-B 5: Composto apenas pelas NTN-Bs com prazo abaixo de 5 anos (consideradas as mais líquidas)

 IMA-B 5+: Composto apenas pelas NTN-Bs com prazo acima de 5 anos

Prazo Médio: 3,0 anos

Duration: 2,7 anos 

Prazo Médio: 21,9 anos

Duration: 11,6 anos 
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Duration: 8,6 anos 

Fonte: Anbima 17/05/2019
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Fundos de Infraestrutura Incentivados

Benchmarks

 Lei 12.431: Dispõe sobre a incidência de imposto sobre a renda em operações de financiamento a projetos de infraestrutura 

considerados prioritários pelo Governo Federal. A lei isenta a alíquota de Imposto de Renda para pessoas físicas que investirem em 

títulos ou valores mobiliários atrelados à estes projetos, como por exemplo as chamadas “debêntures de infraestrutura”

 A isenção de imposto é estendida também aos fundos de investimentos constituídos especialmente para aquisição de títulos e 

valores mobiliários enquadrados na lei 12.431, chamados “Fundos de Infraestrutura”, desde que:

 Ao menos 67% do patrimônio líquido esteja aplicado em títulos ou valores mobiliários enquadrados na Lei 12.431 após 6 meses.

 Ao menos 85% do patrimônio líquido esteja aplicado em títulos ou valores mobiliários enquadrados na Lei 12.431 após 2 anos.

 Dentre outras exigências, os títulos ou valores mobiliários enquadrados na Lei 12.431 devem ser remunerados por taxa de juros

pré-fixada, vinculada a índice de preço ou à Taxa Referencial – TR.

 Portanto, é natural que o benchmark destes fundos seja também um índice atrelado a inflação, como o IMA-B. No entanto, é 

possível converter posições indexadas em IPCA para CDI através de derivativos (como contratos de DAP – futuro de cupom IPCA), 

mitigando o risco de mercado e aproximando o fundo a uma indexação em CDI.

 Isto nos leva à pergunta: por que não usar o CDI como benchmark, já que não tem volatilidade como os investimentos em IPCA?
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Fundos de Infraestrutura Incentivados

CDI vs IMA-B 5

CDI IMA-B 5

Retorno últimos 12 meses 6,40% 10,80%

Retorno últimos 24 meses 15,03% 23,29%

Retorno últimos 5 anos 65,65% 84,29%

Volatilidade (ult. 5 anos) 0,18% 2,93%

Índice Sharpe (ult. 5 anos) 0,00 0,87

Risco de Crédito Soberano Soberano

 Apesar da volatilidade, historicamente aplicações 

atreladas ao IMA-B 5 renderam consistentemente 

acima do CDI nos últimos 10 anos.

 Vale ressaltar também, que a utilização de 

derivativos para sintetizar a posição do fundo para 

uma taxa pós-fixada possui alguns custos – como 

corretagem e bid/offer – o que penaliza o retorno de 

fundos de infraestrutura em CDI.

 Nos fundos indexados ao IMA-B 5, eventualmente é 

necessário um ajuste do prazo médio da carteira via 

derivativos, porém a um custo muito menor do que a 

conversão completa do fundo para CDI.

Fonte de informação: ComDinheiro

(data referência) : 16/05/2019
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 No gráfico abaixo, fazemos uma análise de qual seria o retorno de investir no indexador IMA-B 5 em % do CDI com prazo de 2 e 5 

anos.

 Por exemplo, se na data da seta verde (24/10/2008), o investidor aplicasse no IMA-B 5, teria obtido 179% do CDI após 2 anos e 160% do 

CDI após 5 anos.

 Já na data da seta vermelha (17/12/2012), se investidor aplicasse no IMA-B 5, teria obtido 73% do CDI após 2 anos, porém se mantivesse 

por mais 3 anos teria obtido 102% do CDI.

 No histórico analisado (10 anos), um investidor que permaneceu 5 anos investido no IMA-B 5, independente da janela, não obteve 

retornos abaixo do CDI, com uma média de retornos de 126% do CDI.

Fundos de Infraestrutura Incentivados

CDI vs IMA-B 5
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 Agora, no gráfico abaixo, vemos o mesmo exercício para o IMA-B 5+, com carteira de NTN-Bs de prazo de 5 anos ou mais.

 O IMA-B 5+ tem uma duration de 11,6 anos, enquanto o IMA-B 5 possui 2,7 anos.

 Consequentemente, aplicações em IMA-B 5+ possuem maior sensibilidade à mudanças nas expectativas de juros, e portanto maior 

volatilidade.

 Ainda assim, o retorno de um investimento de 5 anos raramente fica abaixo de 100% do CDI, com uma média de 147% do CDI.

Fundos de Infraestrutura Incentivados

CDI vs IMA-B 5+
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Fonte de informação: ComDinheiro
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IMA-B 5 versus CDI, com gross-up de IR

Comparativo

 Por fim, no gráfico abaixo analisa o retorno de um investimento hipotético no IMA-B 5 com gross-up de 15% de imposto de renda, 

de maneira a simular e comparar uma aplicação em IMA-B 5 sem imposto de renda e uma aplicação em CDI.

 Com este ajuste, o retorno médio de um investimento com prazo de 5 anos fica em 149% do CDI, enquanto o prazo de 2 anos fica em 

141% do CDI.

70%

90%

110%

130%

150%

170%

190%

210%

230%

Comparativo do IMA-B 5 vs. CDI, APLICANDO em cada data

80% CDI 100% CDI

120% CDI Investir em IMA-B 5 por janela de 5,0 anos (% do CDI)

Investir em IMA-B 5 por janela de 2,0 anos (% do CDI)

Fonte de informação: ComDinheiro
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Conclusão

O IMA-B 5, dentre os índices atrelados à inflação, em nossa opinião, é o que possui menor 

volatilidade, trazendo mais segurança aos investidores buscando preservação de capital.

O retorno deste índice, como apresentado, é superior ao CDI em diversas janelas. Considerando a 

isenção de imposto, entendemos que fica ainda mais vantajoso.

Este foi o racional de lançarmos o ARX Elbrus Debêntures Incentivadas FIM Crédito Privado com 

indexador IMA-B 5.
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a. "O fundo ARX Elbrus Debêntures Incentivadas FIM Crédito Privado pode utilizar estratégias com derivativos como parte integrante de sua política de 

investimento. Tais estratégias, da forma como são adotadas, podem resultar em perdas patrimoniais para seus cotistas", conforme solicita o inciso II, do 

artigo 49 da ICVM 555;

b. “PARA MAIS INFORMAÇÕES ACESSE A LÂMINA DOS FUNDOS E O REGULAMENTO, AMBOS DISPONÍVEIS NO SITE www.cvm.gov.br OU NO SITE DO 

ADMINISTRADOR NO LINK: https://servicosfinanceiros.bnymellon.com/AppPages/investimentfunds/fund.aspx?iditem=2032”, conforme disposto no inciso 

IV, do artigo 49 da ICVM 555;

c. “A rentabilidade obtida no passado não representa garantia de resultados futuros” e “Os investimentos em fundos não são garantidos pelo administrador 

ou por qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, pelo fundo garantidor de crédito”, conforme o exigido pelo artigo 54 da ICVM 555;

d. "LEIA O FORMULÁRIO DE INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES, LÂMINA DE INFORMAÇÕES ESSENCIAIS E O REGULAMENTO ANTES DE INVESTIR", 

conforme determina o artigo 6, inciso II, das Diretrizes ANBIMA;

e. "AS INFORMAÇÕES PRESENTES NESTE MATERIAL TÉCNICO SÃO BASEADAS EM SIMULAÇÕES E OS RESULTADOS REAIS PODEM SER 

SIGNIFICATIVAMENTE DIFERENTES.";

f. "O FUNDO ARX ELBRUS DEBÊNTURES INCENTIVADAS FIM CRÉDITO PRIVADO TEM MENOS DE 12 (DOZE) MESES. PARA AVALIAÇÃO DA PERFORMANCE 

DE UM FUNDO DE INVESTIMENTO, É RECOMENDÁVEL A ANÁLISE DE, NO MÍNIMO, 12 (DOZE) MESES."; e

g. “Esta apresentação é de uso exclusivo da ARX Investimentos. Na hipótese de sua entrega a terceiros, é fornecida, exclusivamente, a título informativo, e 

não constitui oferta ou qualquer sugestão ou recomendação de investimento, em particular ou em geral. Este documento não deve ser reproduzido ou 

redistribuído a qualquer outra pessoa, total ou parcialmente, sem o prévio consentimento da ARX Investimentos. Não há neste documento qualquer 

declaração ou garantia, explícita ou implícita, acerca de promessa de rentabilidades futuras quanto ao produto ou serviço financeiro identificado. Este 

documento não leva em conta objetivos de investimento, situação financeira ou necessidades particulares de qualquer pessoa física ou jurídica 

individualmente considerada.”;

h. A classificação ANBIMA é Multimercados Estratégia Específica. Descrição do tipo Anbima disponível no formulário de informações complementares.

Disclaimers:

SUPERVISÃO E FISCALIZAÇÃO

Comissão de Valores Mobiliários – CVM

Serviço de Atendimento ao Cidadão em www.cvm.gov.br.

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

https://servicosfinanceiros.bnymellon.com/

Serviço de Atendimento ao Cliente (SAC): sac@bnymellon.com.br ou (21) 3219–2600 ou 0800 725 3219

Ouvidoria: ouvidoria@bnymellon.com.br ou 0800 021 9512

http://www.cvm.gov.br/
https://servicosfinanceiros.bnymellon.com/AppPages/investimentfunds/fund.aspx?iditem=2032
http://www.cvm.gov.br/
https://servicosfinanceiros.bnymellon.com/
mailto:sac@bnymellon.com.br
mailto:ouvidoria@bnymellon.com.br
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