
Fundo de Investimento Cambial
Série sobre fundos de investimentos



1.
O que é um Fun-

do de Investimen-
to Cambial?



 
 Os fundos cambiais são fundos de investimentos 
que acompanham uma moeda estrangeira, normalmente, 
dólar ou euro.

 Ao contrário do que parece, os fundos cambiais não 
investem diretamente em moeda estrangeira e sim, em tí-
tulos referenciados na moeda estrangeira ou taxas de ju-
ros, o chamado cupom cambial. 

 A regra do fundo é investir 80% do seu patrimônio 
líquido em ativos que busquem a variação de uma moeda 
estrangeira. 

 Os 20% restantes da carteira poderá ser aplicado 
em títulos e operações de renda fixa, sendo possível usar 
derivativos para fazer hedge da carteira, ou seja, proteção. 
Um ponto importante é que embora exista esse espaço 
para operar derivativos, eles não podem ser operados de 
maneira alavancada. 

 A rentabilidade do fundo depende da oscilação da 
moeda estrangeira, devido a essa alta volatilidade, este 
tipo de fundo é recomendado para investidores com perfil 
de moderado a arrojado.

 O principal objetivo do fundo é manter o poder de 
compra em moeda estrangeira, ou acompanhar a varia-
ção dessa moeda. Normalmente, esse é um fundo para o 
investidor que busca proteção contra a desvalorização da 
moeda local no médio e longo prazo.

 O imposto de renda e as taxas de administração cor-
roem parte do lucro, logo os fundos não seguem exata-
mente a cotação da moeda.

 A tributação desse fundo é igual a de um fundo de 
renda fixa (22,5 % até 15% acima de dois anos) e possui 
come-cotas, no qual o cotista deve pagar 15% de IR sobre 
os rendimentos a cada seis meses (maio e novembro) na 
forma de cotas. No momento do resgate, o investidor paga 
a diferença se houver.

https://www.facebook.com/bradvisorsinvestimentoseassessoria/
https://twitter.com/BR_ADVISORS
https://www.linkedin.com/company/br-advisors/
https://www.instagram.com/bradvisors/?hl=pt-br
https://www.bradvisors.com.br/


2.
Vantagens e

 Desvantagens de 
um Fundo Cambial.



Vantagens

- Proteção do patrimônio em moeda estrangeira;

-Gestão profissional.

Desvantagens

- Alta volatilidade;

- Podem apresentar retornos negativos;

- Possui come-cotas;

- Tributação regressiva (22,5% a 15% para aplicações 
com mais de 2 anos).

https://www.facebook.com/bradvisorsinvestimentoseassessoria/
https://twitter.com/BR_ADVISORS
https://www.linkedin.com/company/br-advisors/
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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 premiações, 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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