
Fundo de Investimento no Exterior
Série sobre fundos de investimentos



1.
O que é um Fun-

do de Investimen-
to no Exterior?



 
 É possível realizar investimentos no exterior de duas 
formas: enviando recursos para fora ou comprando produ-
tos no Brasil que invistam no exterior.  Os ETF’s, os BDR’s, 
os Fundos de Investimentos no Exterior são alguns desses 
produtos que podem ser comprados no Brasil.

 Hoje, explicaremos como é a dinâmica desse tipo de 
Fundo de Investimento.

  Primeiro, é importante entender que a maior parte 
dos Fundos Multimercados possuem em sua carteira al-
guns ativos financeiros fora do país, como por exemplo, 
Títulos de Renda Fixa de grandes empresas. Pela instru-
ção 555 da CVM, os Fundos de Investimento, destinados 
ao público em geral, podem aplicar até 20% do seu patri-
mônio líquido em ativos financeiros no exterior.

 Para um Fundo receber o sufixo “Investimento no 
Exterior”  precisa cumprir algumas regras mais estritas, 
sendo as principais: o fundo aplicar no mínimo 67% em 
ativos financeiros fora do país e esses veículos serem di-
recionados a investidores qualificados, ou seja, que de-
claram valores mobiliários acima de R$ 1.000.000,00 de 
reais.

 A novidade dessa resolução, instituída em outubro 
de 2015,  foi a flexibilização do investimento mínimo inicial 
(antes restrito ao valor mínimo de R$1.000.000,00) para 
essa modalidade de fundo. No geral, esse ingresso míni-
mo ficou entre R$25 mil e R$ 50 mil. A mudança ajudou a 
democratizar esse tipo de Fundo.

 A quantidade de cotistas saltou de 5,3 mil em outu-
bro de 2015, para 54 mil em dezembro de 2017. Embo-
ra essa fatia seja relativamente pequena, se comparada 
a totalidade de cotistas nos Fundos de Investimentos em 
geral, há um aumento na percepção de diversificação e 
potencialização de retorno com esse tipo de investimento.
 
 Uma das principais dúvidas que surgem, quando fa-
lamos de Fundos de Investimentos no Exterior, é o impac-
to da oscilação cambial em relação aos ativos financeiros. 
Normalmente, esses Fundos possuem duas versões, uma 
com exposição cambial e outra que fazem o hedge cam-
bial. Logo, é possível fazer esse tipo de investimento sem 
se preocupar com o impacto do câmbio nos seus rendi-
mentos. 

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 Exterior



Vantagens

- Diversificação na carteira de investimentos;

-Gestão profissional.

Desvantagens

- Restrito a investidores qualificados;

- Imposto de Renda segue as regras dos Fundos de 
Renda Fixa (22,5% até 15% em dois anos).

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/


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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