
A robótica está mudando rapidamente todos os aspectos de como trabalhamos e vivemos, aumentando 
a eficiência, precisão e segurança em diferentes indústrias. A estratégia AXA IM Framlington Robotech 
oferece um ponto de partida focado nesse investimento temático multidécadas.

POR QUE A AXA 
INVESTMENT MANAGERS?
›  Histórico consolidado em 

investimentos/ativos temáticos de longo 
prazo

›  Um dos primeiros investidores em ativos 
temáticos de robótica

›  Média de 20 anos de experiência em 
investimentos na Framlington Equities¹

PARA QUEM É INDICADO?
INVESTIDORES
›  Estão em busca de um potencial de 

crescimento a longo prazo

›  Desejam se expor a companhias 
inovadoras

› Buscam uma carteira diversificada  

1 AXA IM, em 30 de junho de 2019.
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 As informações contidas aqui são confidenciais e destinam-se 
exclusivamente a XP Investimentos. A sua distribuição deve ser 

restrita de acordo. É proibida a reprodução total  
ou parcial destas informações.
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A demanda por robôs industriais aumentou nos últimos anos em função da tendência atual orientada 
à automação e às inovações tecnológicas. Os avanços tecnológicos permitiram criar robôs capazes de 
desempenhar tarefas altamente complexas e delicadas, bem como trabalhar ao lado dos seres humanos 
para aumentar a produtividade e a eficiência.

Por que investir em robótica?

2 Fonte: www.challenges.fr

³ Dados extraídos do relatório de 2019 IFR World Robotics.

Na medida em que o ritmo da inovação 
tecnológica acelera, os robôs se tornam mais 
inteligentes e menos caros, em um mundo cuja 
população ativa está encolhendo (por exemplo, na 
China e no Japão) e as gerações mais jovens estão 
abandonando os trabalhos que têm pouco valor 
agregado ou envolvem pouca criatividade.

Neste universo emergente de investimento, 
nem todas as empresas conseguirão se tornar 
vencedoras no futuro.
Desta forma, é essencial conseguir realmente 
entender os setores em que a robótica tem o 
potencial de gerar valor a longo prazo, bem como 
a qualidade de determinadas empresas que 
operam neste campo.

Onde a robótica é usada?

A indústria robótica de rápida transformação

Escassez de mão-de-obra
As gerações mais jovens têm pouco interesse em  
desempenhar trabalhos repetitivos. A China, por 
exemplo, nos últimos anos se tornou a principal 
compradora mundial de robôs que são usados para 
substituir a mão-de-obra humana nesse tipo de 
trabalho.

Aplicações críticas
Tarefas que exigem uma precisão que 
supera a capacidade humana, por exemplo, 
procedimentos cirúrgicos assistidos por robô.  

Trabalhos perigosos
Nas indústrias de óleo e mineração, a perfuração 
automática e o transporte de mercadorias podem 
reduzir o risco de acidentes.

Tarefas complexas de grande escala
A aquisição de robôs por lojas on-line tem 
ajudado a otimizar a preparação dos pedidos e 
agilizado os prazos de entrega².

14%
por ano até 2022³

O mercado de robótica 
deve crescer  



Tom Riley, CFA
Gerente de carteira,  
Framlington Equities, AXA IM

Por que investir na AXA IM Framlington Robotech Strategy?

Acreditamos que a inovação 
na robótica é uma importante 

oportunidade de crescimento e 
estamos apenas nos primeiros 

estágios deste investimento 
temático multidécadas.

1 Acesso ao potencial de crescimento a longo prazo do mercado de 
robótica, que está em rápida expansão. 

Com base nas variáveis demográficas e no avanço tecnológico, estima-se que o 
mercado de robótica cresça 14% por ano até 2022. 4

2 Exposição a empresas com potencial de crescimento em diferentes 
indústrias. 

Focamos em áreas de investimento no mercado de robótica tais como: 
automação industrial, procedimentos cirúrgicos assistidos por robô, veículos 
autônomos e a inteligência subjacente por trás da tecnologia robótica.

3 Obtenção de benefícios com uma abordagem irrestrita e 
ativamente gerenciada.

Com mais de 400 reuniões por ano com executivos do setor de robótica e 
tecnologia, a nossa cobertura detalhada do universo de investimentos nos ajuda 
a identificar as companhias com perspectiva de crescimento acima da média 
neste segmento emergente.

A estratégia tem o objetivo de gerar crescimento de capital a longo prazo, investindo em 
companhias ao redor do mundo que operam no crescente campo da robótica  
e da tecnologia ligada à robótica.

14%
Expectativa de crescimento anual 
do mercado global de robótica até 

20224

40-60 
títulos 

Estratégia global de 
fundos multi-cap 
em uma carteira 

concentrada

48
Especialistas regionais 

e setoriais em 
Framlington Equities5

4 Fonte: Relatório de 2019 IFR World Robotics 
⁵ Fonte: AXA IM, 30 de setembro de 2019



AXA IM Framlington Robotech Strategy
Principais riscos 

Riscos de contraparte: Risco de falência, insolvência ou a falta de pagamento ou entrega de algum dos subfundos das contrapartes, que 
cause a inadimplência.

Aviso legal:

As informações contidas aqui são confidenciais e destinam-se apenas para a XP Investimentos. A sua distribuição deve ser restrita de acordo. É proibida a 
reprodução total ou parcial destas informações.

Para Investidores Brasileiros: As informações aqui contidas são confidenciais e destinam-se exclusivamente à pessoa à qual foram entregues. Esta apresentação 
não se destina à distribuição ou utilização por qualquer outra pessoa que não seja o destinatário selecionado. As Unidades de Participação/ações não podem ser 
oferecidas ou vendidas ao público no Brasil. Nesse sentido, as Unidades de Participação/ações não foram nem serão registradas na Comissão de Valores Mobiliários 
nem submetidas à aprovação do órgão acima mencionado. Os documentos relativos às Unidades de Participação/ações, bem como as informações neles contidas, 
não poderão ser fornecidos, divulgados ou distribuídos ao público no Brasil. Nenhuma propaganda pública para as Unidades de Participação/ações poderá ser feita/
executada no Brasil. Este documento tem apenas fins informativos e não constitui, na parte da AXA Investment Managers, uma oferta de compra ou venda ou uma 
solicitação ou aconselhamento de investimento. Os Gestores de Investimentos da AXA podem, mas não são obrigados a atualizar ou a rever o presente documento 
sem aviso prévio e declaram-se isentos de toda e qualquer responsabilidade relacionada com uma decisão baseada ou baseada no presente documento. Nenhuma 
decisão financeira deve ser tomada com base nas informações fornecidas. O prospecto mais recente está disponível para todos os investidores e deve ser lido antes 
da subscrição e a decisão de investir ou não deve basear-se nas informações nele contidas. Informamos que, ao receber esses materiais, você está confirmando 
que os fundos a serem utilizados para os fins do investimento foram (i) legitimamente obtidos no exterior ou devidamente remetidos do Brasil e (ii) devidamente 
comunicados às autoridades fiscais brasileiras e ao Banco Central do Brasil.
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