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ANEXO I – FUNDOS DE INVESTIMENTO 

1. Alterações desde a última atualização 

1.1 Nome do fundo 

AXA WF FRAMLINGTON DIGITAL ECONOMY ADVISORY FIC FIA IE 

1.2 CNPJ 

35.002.482/0001-01 

1.3 Data de início 

23/12/2019 

1.4 Classificação ANBIMA 

Ações 

1.5 Código ANBIMA 

282448 

1.6 O fundo já sofreu alteração com perda de histórico de informação do mesmo? 

Não. 

1.7 Classificação tributária (CP/LP/Ações) 

Ações 

1.8 Descreva o público-alvo. 

Investidores qualificados. 

1.9 
O regulamento prevê, explicitamente, adequação a alguma legislação específica aplicável 
ao cotista, p. ex., Resolução do CMN? 

Sim, o fundo é enquadrado na Resolução 4.661, do CMN. 

1.10 Conta corrente (banco, agência, nº) 

Banco BNP (752) agência 1, conta corrente 8033400-1. 

1.11 Conta CETIP (nº) 

34040.00-5 
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1.12 Administração (indique contato para informações). 

BNP Paribas S.A. 

Av. Pres. Juscelino Kubitschek, 1.909 – Torre Sul | 10º andar 

Brazil - Fund Administration CEP: 04543-907 | São Paulo - SP 

Tel: + 55 11 3841-3593 

1.13 Custódia (indique contato para informações). 

BNP Paribas S.A. 

Av. Pres. Juscelino Kubitschek, 1.909 – Torre Sul | 10º andar 

Brazil - Fund Administration CEP: 04543-907 | São Paulo - SP 

Tel: + 55 11 3841-3593 
 
 
 

1.14 Auditoria externa 

Os serviços de auditoria serão prestados ao FUNDO pela Deloitte Touche Tohmatsu.  

1.15 

Caso se aplique, informar: 

Escriturador N/A 

Custodiante N/A 

Consultor Especializado N/A 

Assessor Jurídico N/A 

Co-gestor N/A 

Distribuidor XP INVESTIMENTOS CCTVM 

Outros N/A 

 

1.16 Cotização: abertura ou fechamento? 

Fechamento. 

1.17 

Regras para aplicação e resgate:  

Aplicação (datas, horários, cotização e liquidação) 

As aplicações deverão ser 
informadas até as 14:30 horas. 
Cotização de aplicações em 
D+1. 

Carência/Tempo mínimo para permanência (lock-up 
period) e eventuais penalidades para resgates antes do 
término desse período. 

Não possui. 

Resgate (datas, horários, cotização e liquidação) 

Os resgates deverão ser 
informados até as 14:30 horas. 
Cotização de resgates em D+1 
e liquidação em D+5 após a 
solicitação. 
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Aplicação inicial mínima R$ 5.000,00 

Aplicação máxima por cotista Não aplicável 

Aplicação adicional mínima R$ 1.000,00 

Resgate mínimo R$ 1.000,00 

 

1.18 Taxa de Entrada (upfront fee) 

Não aplicável. 

1.19 Taxa de Saída (redemption fee) 

Não aplicável. 

1.20 Taxa de administração 

0,80% 

1.21 Taxa de administração máxima 

N/A 

1.22 Taxa de custódia máxima 

A taxa máxima, anual de custódia paga pelo FUNDO será de 0,02% sobre o patrimônio líquido do 
FUNDO. 

1.23 

Taxa de Performance 

% (Percentual) N/A 

Benchmark N/A 

Frequência N/A 

Linha-d’água (sim ou não) N/A 

Método de cálculo (ativo/passivo/ajuste) N/A 

 

1.24 
Despesas do fundo pagas ao grupo econômico do administrador (e da gestora, se este for 
diferente) excluindo-se as taxas de Administração e de Performance. 

Não aplicável. 

1.25 
Há acordo de remuneração com cláusula de reversão de rebate para o fundo? 
(pagamento e/ou recebimento). 

Não.  



  

5  

AXA IM - INTERNAL 

2. Perfil 

2.1 Descreva o fundo no que tange à estratégia, ao objetivo de rentabilidade e à política de 
investimento. 

O objetivo da estratégia de economia digital é obter apreciação de capital no longo prazo 
investindo em empresas listadas em mercados desenvolvidos e emergentes, ativas na cadeia de 
valores da economia digital, desde a pesquisa on-line dos consumidores por produtos e serviços 
até a decisão de compra e, em seguida, o pagamento e entrega final. Além disso, entram no escopo 
os habilitadores de tecnologia que fornecem suporte e análise de dados para desenvolver a 
presença digital das empresas. 

O AXA WF Framlington Digital Economy é um fundo de múltipla-capitalização (multi-cap) sem 
restrições e gerido ativamente, investindo tematicamente na economia digital em mercados 
desenvolvidos e emergentes. 

Embora não exista uma meta de performance oficial, a estratégia visa superar o mercado em geral 
(ou seja, MSCI AC World) em 3% ao ano bruto de taxas, em uma janela de cinco anos. 
 

2.2 Descreva as alterações significativas na estratégia ou na política de investimento no 
histórico do fundo. 

Não houve mudanças. A estratégia e política de investimento mantiveram-se as mesmas desde o 
lançamento. 
 

2.3 Descreva o processo decisório de investimento deste fundo de investimento. 

A principal filosofia de investimento da Framlington Equities baseia-se na convicção de que a 
compra de empresas que podem produzir um crescimento acima da média nos lucros e retornos 
sobre capital investido terão desempenho superior ao longo do tempo. Acreditamos que, no longo 
prazo, as empresas que tiverem boas oportunidades de crescimento, gestão de alta qualidade e 
capital para maximizar essas oportunidades irão gerar retornos superiores aos investidores. 

Nossos principais fundamentos de investimentos estão listados abaixo:  

- Nosso processo é ativo e fundamentalista, com forte foco na seleção de ações de “baixo 
para cima” (bottom-up). A seleção de ações é baseada na pesquisa fundamentalista 
realizada pelo gestor / analista de fundos. Acreditamos que o duplo papel de gestor e 
analista de fundos aumenta o valor da pesquisa e aumenta a reatividade da tradução dos 
resultados da pesquisa em investimentos na carteira. 

- Ao manter uma abordagem irrestrita, a construção da carteira refletirá as convicções do 
gestor dos recursos, em vez de uma indexação restrita a um benchmark. Nosso estilo de 
gestão é desenhado dentro de uma sólida estrutura de risco, com total respeito às diretrizes 
do fundo e aos limites de risco auto impostos, como limite de concentração em uma 
posição individual. Isso é facilitado por nossos recursos incorporados dentro da equipe de 
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Analistas de Investimento e complementado pela supervisão e controle de nossas equipes 
de risco independentes.  

Mais especificamente, nossas crenças em relação à estratégia de investimento proposta são as 
seguintes: 

Fundamentos Principais Geração de Alpha 

▪ A gestão ativa é essencial para acessar novas 
áreas de investimento, como a economia digital - 
não existe um padrão de referência amplamente 
usado para acessar esse tema de rápido 
crescimento. 

▪ O desempenho é liderado pela seleção ativa de 
ações fundamentalistas de ‘baixo para cima” 
(bottom-up). A AXA IM Framlington Equities tem 
experiência em investir em tecnologias disruptivas; 
mais de 70% do portfólio inicial já fazia parte de 
outras estratégias da Framlington por muitos anos. 

▪ São necessários maiores desenvolvimentos 
tecnológicos no estágio conceitual e leva muito 
mais tempo para estarem prontos para 
distribuição em massa do que é inicialmente 
esperado. No entanto, quando a tecnologia está 
pronta para ser implementada comercialmente, 
ela tende a abordar um mercado muito maior. 

▪ Através da análise de cima para baixo (top-down) e 
de baixo para cima (bottom-up), somos capazes de 
identificar subtemas plurianuais capazes de se 
investir e selecionar geralmente entre 40 a 60 
futuros vencedores da migração digital que 
estamos testemunhando. 

▪ Ainda estamos nos estágios iniciais dessa 
tendência disruptiva de várias décadas de 
aumento da digitalização em vários setores. 

▪ A economia digital ainda é um tema relativamente 
novo, mas está crescendo rapidamente com novos 
segmentos de negócios e tecnologias já 
emergentes, como economia de 
compartilhamento e realidade virtual. A 
Framlington Equities foi uma das primeiras a 
adotar a abordagem de investimento temático e 
uma das primeiras a investir em estratégias 
dedicadas às tendências da robótica e da economia 
digital. 

 

Investindo na economia de amanhã, a Economia em Evolução (versus a Economia Antiga) 

Desde 2015, a AXA IM vem revendo a organização da equipe de ações temáticas e a oferta de 
produtos. Fundamentalmente, sempre acreditamos que a melhor maneira de investir a longo 
prazo é investir em empresas em crescimento e expostas a tendências seculares que crescerão 
mais rapidamente do que o mercado em geral. Um ponto central para nossa crença no 
investimento temático é o conceito de Economia em Evolução. A demografia em mudança e as 
tecnologias em rápida evolução forçaram as empresas a adaptar seu comportamento corporativo. 
Como tal, eles geralmente se encontram em um dos dois campos - a Velha Economia, na qual 
empresas e indústrias estão mais maduras, com menos potencial de crescimento pela frente, ou a 
Economia em Evolução, que consiste em empresas que adotaram e aceitaram essas mudanças 
como fatores-chave de crescimento. Estamos convencidos de que a transição da velha economia 
para a economia em evolução continuará nas próximas décadas e, portanto, será fundamental que 
os investidores pensem em adaptar a maneira como investem. O AXA IM identificou uma série de 
temas que acreditamos que definirão o futuro da economia de amanhã. São eles: Envelhecimento 
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e Estilo de Vida, Consumidor Conectado, Automação, Tecnologia Limpa e Sociedades em 
Transição. Com base em nossa análise, cada um desses cinco temas já é passível de investimento, 
com um universo de investimentos suficientemente amplo e profundo, e pode gerar 10% ou mais 
de crescimento ano a ano no longo prazo, impactando significativamente a sociedade. 

Os temas de investimento da Economia em Evolução na Framlington Equities 

 

vs. temas de investimentos da Velha Economia 

 

Acreditamos firmemente que identificar empresas que operam ou fazem a transição para essa 
economia em evolução é a maneira mais eficaz de investir e beneficiar-se dos vencedores de 
amanhã. Vale ressaltar, que a economia em evolução não se refere apenas a empresas novas e 
mais jovens, mas também inclui negócios mais maduros que estão transformando-se para 
atender às necessidades dos clientes na economia em evolução. Os exemplos incluem a Philips, 
passando de um fabricante tradicional de eletrônicos para uma empresa inovadora de tecnologia 
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em saúde, e a Siemens, transferindo seus negócios da fabricação tradicional para o software de 
fábrica digital. 

Triagem da "pureza" Temática 

Um dos aspectos principais do investimento temático é definir o nível de exposição (ou "pureza") 
das empresas. Isso geralmente é relativamente simples para as pequenas e médias 
capitalizações. No entanto, para algumas empresas de grandes / mega capitalizações é necessária 
uma análise mais profunda das empresas, usando critérios quantitativos e qualitativos (incluindo 
receita, crescimento, R&D, M&A, estratégia corporativa, etc.) para avaliar suas exposições atuais 
e futuras ao tema. Ter uma abordagem de investimento fundamentalista bottom-up é crucial 
para identificar esses grandes players, como a Alphabet (Google), que estão ajustando seu 
modelo de negócios a uma maior exposição a tendências de rápido crescimento, visando, em 
última instância, obter uma parte significativa de suas receitas a partir dessas informações. 

Aproveitando principalmente o conhecimento da nossa equipe de investimentos, 
complementado pelos dados de exposição temática do lado das vendas e pela ferramenta de 
exposição de receita FactSet Revere, desenvolvemos nosso banco de dados proprietário de 
exposição temática que nos ajuda a classificar as empresas em crescimento de acordo com seu 
nível de exposição / pureza em cada respectivo tema: 

- Alta exposição:> 50% da receita é proveniente do tema (geralmente pequenas capitalizações) 

- Exposição média: entre 50% e 10% da receita é proveniente do tema (geralmente médias e 
grandes capitalizações) 

- Baixa exposição: <10% da receita é proveniente do tema (geralmente mega capitalizações) 

Esse banco de dados é monitorado pela equipe de Analista de Investimento com base em um 
universo inicial de investimentos de cerca de 11.000 empresas, abrangendo cerca de 1.400 
subsetores. A identificação dos cinco temas de longo prazo combinados com a triagem de 
“pureza” temática permite que a equipe reduza o universo inicial de investimentos de 11.000 
para cerca de 5.000 ações. Os universos temáticos são atualizados regularmente e 
compartilhados com a equipe de Diretrizes de investimento anualmente para fins de 
monitoramento de portfólio. 

2.4 Cite as premiações, ratings e rankings dos últimos 05 anos. 

Não aplicável. 

3. Equipe de gestão do fundo 

3.1 Cite os profissionais envolvidos na gestão 
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Na Framlington Equities, cada gestor combina o papel de gerente e analista de portfólio. 
Acreditamos que os papéis duplos aumentam o valor da pesquisa e ajudam a traduzir a pesquisa 
em oportunidades de investimento para as carteiras. 

Os gestores do fundo são Jeremy Gleeson, CFA (gerente principal), Tom Riley, CFA e Pauline 
Llandric, CFA 

A tabela abaixo mostra a estrutura organizacional da equipe principal de investimentos da 
Framlington Digital Economy e os recursos de suporte: 

 

Fonte: AXA IM em 30/09/2019. Dados do pessoal atualizados trimestralmente (30/06/2019). Os anos estão 
relacionados à experiência de investimento. Não há garantia de que um indivíduo em particular esteja envolvido na 
equipe de gerenciamento por um determinado período de tempo. As informações sobre a equipe de funcionários 
são apenas informativas. Não garantimos que os funcionários permaneçam empregados pela AXA Investment 
Managers e exerçam ou continuem a exercer suas funções na AXA Investment Managers. CR11235 / 05-19 

Jeremy Gleeson, CFA 

Gestor Líder 

Jeremy ingressou na AXA Framlington em 2007 como gestor principal de fundos do AXA 
Framlington Global Technology Fund. Jeremy também é o especialista temático do Consumidor 
Conectado dentro de nossa equipe interna de pesquisa global. Anteriormente, ele era o gerente 

de portfólio líder em vários fundos de tecnologia da Close Investments, uma subsidiária da Close Brothers Group 
plc. Ele possui um diploma de bacharel em matemática (1ª classe) e um mestrado em engenharia de sistemas 
pela Cardiff University. Ele também é detentor do CFA. 

Tom Riley, CFA 

Gestor 

Tom é gestor da estratégia de economia digital. Tom Riley ingressou na AXA IM Framlington 
Equities como engenheiro de portfólio em 2009. Ele se tornou gestor de carteiras da equipe de 
tecnologia e gestor líder da estratégia da Robotech em 2015. Tom também é especialista nos 
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temas Industrial / Automação em nossa equipe interna de pesquisa global. Ele é titular do CFA e formou-se em 
matemática e estatística pela Universidade de Bristol. 

Pauline Llandric, CFA 

Gestora 

Pauline é gestora da estratégia de economia digital. Ela também é especialista nos temas Ações 
Globais / Consumidor Conectado. Anteriormente, Analista Sênior de Pesquisa de Investimento na 

equipe de Análise de Investimento, com foco em engenharia de portfólio, pesquisa de investimento e análise de 
risco. Pauline iniciou sua carreira de investimento como analista quantitativa em 2008. Ela se formou em 
Engenharia Industrial pelo INP Toulouse em 2007 e fez mestrado em finanças pela Universidade Paris-Dauphine 
em 2008. Pauline é titular do CFA. 

 

3.2 Cite o histórico de alterações significativas na equipe nos últimos 05 anos. 

Sem alterações. O fundo Economia digital tem a mesma equipe de investimento desde o início. 

4. Estratégias e carteiras 

4.1 Descreva as regras, procedimentos e limites específicos de gestão para o fundo, em 
cenários de stress. 

O fundo segue uma estratégia sem restrições. Como tal, não seguimos diretrizes estritas de limite 
em si. No entanto, aplicamos nosso próprio limite interno e a construção do portfólio visa 
maximizar o potencial de crescimento, garantindo a observância desses rígidos controles de risco. 
O portfólio normalmente possui cerca de 40-60 ações, dependendo das condições do mercado. O 
gestor constrói o portfólio dentro de parâmetros definidos e é monitorado e medido 
continuamente em relação a esses parâmetros diariamente para reduzir o potencial de uma 
concentração não intencional de risco. O objetivo desta análise é garantir uma diversificação 
suficiente do risco em ações, além de permitir a geração de alfa por meio da combinação mais 
favorável de risco e retorno. 

Parâmetros de investimento: 

- Geralmente cerca de 40 a 60 ações 

- Abordagem multi-cap, impulsionada por oportunidades específicas em cada ação 

- Peso absoluto em ações individuais, tipicamente entre 1% e 6% 

- Capitalização de mercado normalmente > US$ 500 milhões 

- Estratégia de baixa rotatividade (com base em nossa análise, geralmente em torno de 30% ou 
menos) 
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- Sem restrições vs MSCI AC World 

- Evitamos riscos não intencionais de uma maneira geral 

O fundo é primordialmente multi-cap, com small e mid-cap como uma rica fonte de valor adicional. 
Como regra geral, uma empresa de pequeno / médio porte terá um peso inicial de 1-2%, enquanto 
uma posição de uma empresa de grande / mega porte começa em cerca de 2% das carteiras. 

Observe que estes representam limites / indicações internas flexíveis e, como tal, podem estar 
sujeitos a alterações de acordo com as condições do mercado. 

4.2 O fundo pode realizar operações de day trade? 

Não. 

5. Uso de derivativos 

5.1 

Com que objetivo(s) são utilizados derivativos: 

Proteção de carteira ou de posição SIM ()       NÃO (X) 

Mudança de remuneração/indexador SIM ()       NÃO (X) 

Estratégias combinadas (floors, caps, collars, spreads, straddles, box, 
financiamentos com termo etc.) 

SIM ()       NÃO (X) 

Alavancagem SIM ()       NÃO (X) 

 

5.2 

Mercados em que são utilizados derivativos: 

Juros SIM ()    NÃO (X) 

Câmbio SIM ()    NÃO (X) 

Ações SIM (X)  NÃO (  ) 

Commodities SIM ()    NÃO (X) 

Em Bolsas: 

Com garantia SIM ()     NÃO (X) 

Sem garantia SIM (X)     NÃO () 

Em Balcão 

Com garantia SIM (  )    NÃO (X) 

Sem garantia SIM (  )    NÃO (X) 

 

5.3 Qual a abordagem da gestora no investimento em ativos de crédito privado? 

N/A. O fundo é totalmente investido em ações listadas em bolsa e mantém um colchão de caixa 
de tipicamente 2-3% para lidar com a aplicações / resgates de clientes. 
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6. Compra de cotas de fundos de investimento 

6.1 De fundos de terceiros? SIM (X)       NÃO () 

Fundos de Zeragem.  

6.2 De fundos da gestora? SIM (X)    NÃO () 

AXA WF FRAMLIGNTON DIGITAL ECONOMY ADVISORY FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES – 
INVESTIMENTO NO EXTERIOR (CNPJ/ME: 35.002.473/0001-22). 

7. Informações adicionais 

7.1 PL atual. 

R$ 22.379.442,00 (Data base 31.03.2020)  

7.2 PL médio em 12 (doze) meses. 

Não aplicável. 

7.3 PL atual da mesma estratégia sob gestão da gestora. 

R$ 8 bilhões (Data base 31.03.2020) Alocação e Indexados 

7.4 Qual a capacidade máxima estimada de captação de recursos do fundo e de sua 
estratégia? Quais são os critérios de definição? 

Quando se trata de gestão de capacidade de captação da estratégia, a prioridade é sempre os 
atuais clientes, tanto em termos de manutenção do retorno do portfólio quanto de garantir ampla 
flexibilidade para novos aportes. Neste momento o fundo está com capacity ilimitado.  

7.5 Número de cotistas. 

73 

7.6 Qual percentual do passivo do fundo representa aplicações da gestora, controladores, 
coligadas, subsidiárias, de seus sócios e principais executivos? 

Menos de 1%. 

7.7 Descreva as regras de concentração de passivo. 

Não aplicável. 

7.8 Percentuais detidos pelos dez maiores cotistas. 

a. 0.8% 
b- 0.7% 
c- 0.4% 

d- 0.4% 
e- 0.3% 
f- 0.2% 
g- 0.2% 
h- 0.2% 
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i- 0.1% 
j- 0.1% 

 

7.9 Houve alguma mudança de prestadores de serviços de administração fiduciária e/ou de 
custódia nos últimos 05 anos da operação do fundo? Quando?  

Não. 

7.10 A última demonstração financeira foi emitida com obteve algum parecer modificado (com 
ressalva, com abstenção de opinião, ênfase, parecer adverso opinião) pelo auditor 
independente? 

Não. 

8. Gestão de risco 

8.1 Descreva as regras de exposição a risco de crédito específicas do fundo. 

N/A O fundo é totalmente investido em ações listadas e mantém um colchão de caixa de 
tipicamente 2-3% para lidar com a aplicação / resgate de clientes. 

8.2 Descreva as regras de liquidez para ativos específicas do fundo. 

Os riscos de mercado e liquidez são monitorados continuamente no primeiro nível pelos gestores 
de portfólio, com o apoio da equipe de Análise de Investimento (AI), que fornece análises de risco, 
alocação e mercado para ajudar a medir, entender e interpretar melhor as exposições de risco nas 
carteiras. Damos especial atenção aos requisitos de liquidez para poder liquidar o portfólio sem 
impacto no mercado. A liquidez de uma ação deve ser suficiente para permitir-nos implementar 
uma disciplina estrita de venda e investir / alienar com o mínimo impacto no mercado. Os fundos 
da Robotech e da Economia Digital sempre foram altamente líquidos, pois não tendemos investir 
em um valor de mercado abaixo de US$ 500 milhões. 

Com base em nossa ferramenta e metodologia de liquidez, estimamos que nosso fundo de 
Economia Digital consiga liquidar 99,0% de sua capacidade em 1 dia (em 30/04/2020). 

 

A liquidez e os dias de caixa são calculados com base em uma taxa de participação de 20% do volume médio de 90 dias para cada ação da carteira. 
Esses números são baseados nos volumes registrados. Como tal, pode subestimar a liquidez, uma vez que a atividade fora da bolsa é excluída. As 
posições que não possuem dados de liquidez disponíveis foram excluídas da análise acima. Fonte: Factset 
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8.3 Caso o Fundo opere derivativos sem garantia, descreva como é realizado o controle. 

N/A. Embora os derivativos sejam permitidos em nosso prospecto, eles não foram historicamente 
utilizados no fundo de Economia Digital e não planejamos usá-los daqui para frente. 

8.4 Se houver na carteira do fundo, ativos/derivativos ilíquidos/exóticos, como a gestora 
realiza o acompanhamento? 

N/A 

8.5 Qual(is) a(s) metodologia(s) de controle de risco utilizada(s) (por ex.: VaR, Tracking Error 
e Expected Shortfall)? 

Não monitoramos o VaR para o fundo Digital Economy. Esses fundos não estão sob uma 
abordagem de VaR. 

Embora a estratégia Economia digital não seja gerenciada com um limite formal de tracking error, 
a estrutura geral de riscos do portfólio é monitorada de perto para garantir a manutenção de um 
alto nível de diversificação entre países, setores e ações. Durante todo o processo de investimento, 
os gestores do portfólio contam com o apoio direto da equipe de Análise de Investimento, que 
auxilia na análise ex-ante de riscos sistêmicos e específicos. Também são realizadas avaliações 
contínuas para identificar qualquer viés sistemático no portfólio, usando uma variedade de 
ferramentas proprietárias e externas. 

8.6 Existem limites adicionais àqueles que constam no regulamento/regulação (por ex: 
concentração por setor, emissor, contraparte, tipo de risco)? Quais? 

N/A 

8.7 Descreva o processo decisório utilizado em caso de violação dos limites citados no item 
8.5 

O fundo Economia digital é irrestrito. Como tal, não temos um limite explícito de tracking error 
(TE), embora esperemos que o erro ex-ante esteja entre 4-8% ao ano a longo prazo. Dado o viés 
da estratégia e a atual volatilidade do mercado, o tracking error previsto do fundo de economia 
digital atingiu um nível de 10,0% (em 30/04/2020), no entanto, ao analisar a evolução histórica do 
TE previsto desde o fundo início (outubro de 2017), seu nível permaneceu entre 6 e 8%.  

Digital Economy Predicted TE 

 

Além disso, esperamos que a alocação ativa esteja normalmente acima de 70%. Atualmente está 
em 83,3% (em abril de 2020). 

8.8 Qual o limite da(s) metodologia(s) citada no item 8.5? 

NA 

8.9 De que forma é apurado o consumo dos limites dados pela(s) metodologia(s) citada(s) no 
item 8.5? 
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N/A 

8.10 Considerando o período dos últimos 24 (vinte e quatro) meses, quando o limite da(s) 
metodologia(s) citadas no item 8.5 foi excedido, por qual motivo e qual o máximo 
atingido? Comente. 

N/A 

8.11 

Qual o VaR/B-VaR/TE médio do Fundo nos últimos: 

3 meses? 
N/A 

6 meses? 
N/A 

12 meses? 
N/A 

24 meses? 
N/A 

Não monitoramos o VaR para o fundo Economia Digital. Esse fundo não está sob uma abordagem 
de VaR, no entanto o TE histórico pode ser observado no gráfico do item 8.7. 
 

8.12 Qual a alavancagem nocional máxima (exposição bruta) atingida pelo fundo e em qual(is) 
ativo(s) nos últimos 24 (vinte e quatro) meses? 

N/A. O fundo segue uma estratégia de ações de longo prazo. Como tal, não usamos técnicas de 
alavancagem e não planejamos usá-las daqui para frente. 

8.13 Qual o limite para perdas em cenário de stress? Como são definidos os cenários (ex.  
Utiliza o cenário elaborado pela B³ ou o próprio)? 

Embora não tenhamos limites formais de stop loss, por si próprio, mantemos uma disciplina estrita 
de venda para gerenciar o risco geral do portfólio. Enquanto a decepção nos resultados ou na 
entrega de um produto pode criar correções significativas nos preços das ações, refletindo as 
revisões da lucratividade e a contração dos múltiplos, a disciplina de vendas é de suma 
importância. Os seguintes fatores suportam nossa forte disciplina de vendas: 

- Desvio material da estratégia 

- Mercado / desenvolvimento econômico inesperado 

- Evidência de inconsistência / desonestidade da gestão 

- Deterioração inexplicada da lucratividade / geração de caixa 

- Desempenho positivo relativo extremo (obtenção de lucros) 

8.14 Considerando o período dos últimos 24 (vinte e quatro) meses, quando o limite de stress 
foi excedido e por quê? 

N/A 

8.15 

Qual o stress médio do fundo nos últimos 

3 (três) meses? N/A 

6 (seis) meses? N/A 
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12 (doze) meses? N/A 

24 (vinte e quatro) meses? N/A 

 

8.16 Comente o último stop loss relevante do fundo. 

Não houve. O fundo nunca atingiu o nível de stop loss. 

9. Comportamento do fundo em crises 

Período* Evento 
Comportamento 
(variação do fundo) 

Explicação 

Jan/10 – 
Jun/10 

Crise de endividamento dos 
PIGS 

- Não aplicável 

Abril/11 – 
Set/11 

Segunda crise da dívida na 
Europa 

- Não aplicável 

Abril/15 – 
Ago/16 

Crise política / recessão no 
Brasil 

- Não aplicável 

Mai/18 Greve dos caminhoneiros - Não aplicável 

* Para o período solicitado deve ser informado o comportamento (variação do fundo) de acordo com o mês fechado (ex. 01/01 a 31/01). 

 

 

10. Três períodos de maior perda do fundo 

 Período Evento Perda Explicação 
Tempo para 
recuperação 

1 
Não aplicável Não aplicável Não aplicável Não aplicável Não aplicável 

2 
Não aplicável Não aplicável Não aplicável Não aplicável Não aplicável 

3 
Não aplicável Não aplicável Não aplicável Não aplicável Não aplicável 
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11. Atribuição de performance do fundo nos últimos 5 (cinco) 

anos 

11.1 
Atribuição: Contribuição: 

  
Não aplicável. 

 

11.2 Comente as mudanças em estratégias em razão de fluxo de recursos (aplicações ou 
resgates). 

 Não houve mudança da estratégia de alocação até a presente data. 

11.3 O fundo já esteve fechado temporariamente para aplicação por deliberação da gestora, do 
administrador fiduciário ou órgão regulador? Quando? Por quê? 

O fundo sempre esteve aberto para captação. 

12. Relacionamento com distribuidores/alocadores 

12.1 Com que grau de detalhamento e com que frequência a carteira pode ser disponibilizada 
para distribuidores/alocadores? 

Sob demanda. 

12.2 Com que frequência é possível realizar conference calls com a gestora dos fundos? 

Mensalmente, com possibilidade de abertura de exceções conforme demanda. 

12.3 Por quais canais o fundo é distribuído? 

Plataformas digitais e distribuição institucional. 

12.4 Considerando o montante total de ativos sob gestão, qual o percentual detido pelos 
cinco maiores distribuidores ou alocadores, individualmente? 

Distribuidor A: 100% 

13. Atendimento aos cotistas 

13.1 Quais os relatórios disponíveis aos cotistas do fundo? Fornecer detalhes. Qual sua 
periodicidade? Com que defasagem? 

Informe diário de cotas. 
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13.2 Qual (is) é (são) o(s) veículo(s) disponível(is) para acessar informações sobre o Fundo e 
com qual frequência seu conteúdo é atualizado? 

Site atualizado diariamente e e-mails cadastrados para receber o informe diário. 

13.3 Existe algum canal de atendimento dedicado ao cotista? De que forma pode ser acessado 
e qual o horário para atendimento? 

Sim. Através do e-mail ri@xpasset.com.br ou pelo telefone: +55 11 4871-4358.  

14. Investimento no exterior 

14.1 Qual o produto (tipo de ativo ou fundo investido) e sua estrutura, incluindo os veículos 
utilizados (se houver)? Descreva a estratégia, os principais ativos e instrumentos 
utilizados. 

Fundo Economia Digital, focado em Ações Globais, SICAV domiciliado em Luxemburgo. Investe em 
Ações em fundos Money Market e pode fazer uso de Derivativos. 

14.2 Quais os riscos envolvidos? 

Risco de patrimônio: O valor das ações em que o Fundo investe flutua de acordo com as 
expectativas do mercado. O valor dessas ações vai subir e cair e os mercados de ações 
historicamente têm sido mais voláteis do que os mercados de juros pré-fixados. Caso o preço das 
ações em que o Fundo tenha investido caia, o Valor do Patrimônio Líquido do Fundo também cairá. 
Os fundos que investem em ações são geralmente mais voláteis do que os que investem em títulos 
ou uma combinação de ações e títulos, mas também podem obter maiores retornos. 

Mudança do risco tecnológico: O Fundo pode investir em empresas particularmente vulneráveis 
à mudança rápida da tecnologia e a um risco relativamente alto de obsolescência causado por 
avanços científicos e tecnológicos. 

Risco de Concentração: O Fundo pode, em determinados momentos, deter relativamente poucos 
investimentos ou ter uma posição significativa no setor, o que poderia levar a uma perda 
significativa de valor se ele mantiver uma grande posição em um determinado investimento ou 
setor com um declínio significativo no valor devido a uma ação ou evento específico do setor. 

Risco cambial: O fundo pode deter investimentos denominados em moedas diferentes da moeda 
base do fundo. Como resultado, os movimentos da taxa de câmbio podem fazer com que o valor 
dos investimentos (e qualquer receita recebida deles) caia ou suba, afetando o valor do fundo. 

Investimentos globais: investimentos em valores mobiliários emitidos ou listados em diferentes 
países podem implicar a aplicação de diferentes normas e regulamentos (padrões de 
contabilidade, auditoria e relatório financeiro, procedimentos de apuramento e liquidação, 
impostos sobre dividendos ...). Os investimentos podem ser afetados por movimentos das taxas 
de câmbio, mudanças nas leis ou restrições aplicáveis a esses investimentos, mudanças nos 
regulamentos de controle cambial ou volatilidade dos preços. 
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Mercados emergentes: a infraestrutura legal, em alguns países nos quais podem ser feitos 
investimentos, pode não fornecer o mesmo grau de proteção ou informação dos investidores, 
como seria geralmente aplicado aos principais mercados de valores mobiliários (influência dos 
governos, influência social, política e econômica dos governos). instabilidade, diferentes práticas 
de contabilidade, auditoria e relatório financeiro). Ativos 142 de Mercados emergentes tambêm 
podem ser menos líquidos e mais voláteis do que os ativos semelhantes disponíveis nos principais 
mercados, e há riscos mais altos associados à liquidação das transações, envolvendo questões de 
tempo e preço. 

14.3 Quais são os mercados em que o fundo opera? 

O objetivo da estratégia de economia digital é obter crescimento de capital a longo prazo 
investindo em empresas listadas no mercado desenvolvido e emergente, ativas ao longo da cadeia 
de valores da economia digital, desde a busca online inicial por produtos e serviços até a decisão 
de compra e, em seguida, o pagamento e entrega finais. Também é focado nos capacitadores de 
tecnologia que fornecem suporte e análise de dados para desenvolver a presença digital das 
empresas. 

O AXA WF Framlington Digital Economy é um fundo de capitalização múltipla (multi-cap) sem 
restrições e gerido ativamente, investindo tematicamente na economia digital em mercados 
desenvolvidos e emergentes. 

Embora não exista uma meta de desempenho oficial, a estratégia visa superar o mercado em geral 
(MSCI AC World) em 3% ao ano bruto das taxas, durante uma janela de cinco anos. 

14.4 Em relação ao veículo local, o fundo utiliza estratégias para proteção cambial? 

Sim.  

14.5 

Caso o fundo de investimento local tenha por objetivo o investimento em único fundo de 
investimento ou veículo no exterior (fundo espelho), enumerar os prestadores de serviços 
e demais informações dos fundos de investimento ou veículo no exterior (administrador, 
custodiante, RTA, prime broker, entre outros). 

Administrador Fiduciário 
N/A 

Custodiante 
N/A 

Auditor 
N/A 

RTA 
N/A 

Prime Brokers 
N/A 

NAV Calculator 
N/A 

Domicílio do fundo 
N/A 

Taxa de administração N/A 

Código ISIN do fundo N/A 

Moeda do domicilio fundo no exterior N/A 
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Outros prestadores de serviço, dos 
investimentos no exterior, caso exista. 

N/A 

 

14.6 Caso o investimento no exterior possua subclasses, favor descrever os riscos de 
contaminação entre elas. 

N/A 

14.7 Caso a gestora tenha influência direta/indireta na gestão do fundo no exterior, descreva 
como foi constituída a diretoria do fundo. 

N/A 

15. Anexos (quando aplicável) 

15 Anexos (quando aplicável) 
Marcar Anexos ou 
link para acesso ao 
documento 

15.1 Regulamento  

15.2 Formulário de informações complementares  

15.3 Última lâmina de informações essenciais  

15.4 Relatório de Gestão e/ou materiais de divulgação  

 

São Paulo, 31 de março de 2020 

 

 

 


