
Fundo de Ações de Dividendos
Série sobre fundos de investimentos



1.
O que é um Fun-
do de Ações de

 Dividendos?



 No mercado, há vários subtipos de Fundos de Ações. Entre eles: Livres, Indexados, Long Biased,  Divi-
dendos   e Small Caps.

 Hoje, iremos explicar sobre como funciona um Fundo de Ação de Dividendos. Mas antes, é necessário 
entender como funcionam os dividendos.

 Os Dividendos são a parcela do lucro líquido distribuída aos acionistas. Eles podem ser distribuídos de 
diversas formas, dentre elas: dinheiro, ações e propriedade (raro).

 O acionista recebe o dividendo proporcionalmente a quantidade de ações que possui, ou seja, é calcu-
lado um valor por ação. 

 Um Fundo de Ações de Dividendos, como o nome já diz são fundos, nos quais o gestor tenta buscar 
ações com histórico de um elevado dividend yield (renda gerada por dividendos) com solidez econômica e 
potencial de crescimento de longo prazo.

 Se você investe nesse tipo de fundo, tem o direito de receber os dividendos que as ações pagam, po-
rém, esses valores não serão creditados diretamente na sua conta corrente, e sim, pagos ao fundo que apli-
cará o saldo recebido em novas ações. 
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2.
Vantagens e

 Desvantagens de 
Fundo de Ações de

 Dividendos



Vantagens

- Diversificação na carteira de investimentos;

- Imposto de Renda de 15% sobre os rendimentos auferi-
dos, pago uma única vez, ao resgatar a cota;

-Gestão profissional.

Desvantagens

- Mesmo sendo um fundo de gestão passiva pode apre-
sentar alta volatilidade;

- Podem apresentar retornos negativos.
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A BR Advisors

A BR Advisors é um dos seletos escritórios do grupo G20 da plataforma XP,
composto por uma das mais qualificadas equipes de investimento do país.

Além de um histórico de prmeiações, o escritório conta ainda com três filiais -RJ, BH e SP.
As operações da BR são divididas em duas áreas: mesa de operações e

distribuição de produtos financeiros e investimentos.
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