
REMUNERAÇÕES
 
 Série sobre termos do mercado financeiro



1                     TAXA DE ADMINISTRAÇÃO

 A taxa de administração é um percentual cobrado sobre o patrimônio do fundo.  Essa 
taxa é basicamente referente à prestação de serviço de gestão e administração. Para saber 
qual é a taxa do fundo, basta consultar o prospecto, que pode ser encontrado no site do 
próprio distribuidor. 

 Apesar de ser sempre divulgada em valores anuais, a taxa de administração normal-
mente é provisionada e cobrada diariamente.  Suponha que você tenha aplicado em um 
fundo com taxa de administração de 2% ao ano, neste caso, todos os dias será provisionado 
o valor de 0,007859%.

  Mas Fique Atento! Isso é só uma estimativa, pois em um fundo de investimento, o va-
lor do seu capital varia todos os dias e o valor efetivamente pago da taxa de administração 
também oscilará ao longo desses dias. 

 O primeiro fator importante é que essa taxa é cobrada independente do resultado 
que o fundo apresentar, necessariamente você terá que pagar pelos serviços prestados 
pelo fundo.

 O segundo é que no Brasil todos os fundos são obrigados a divulgar os seus resulta-
dos já descontados a taxa de administração.

 O valor cobrado das taxas de administração costuma variar bastante entre institui-
ções e produtos, especialmente por não haver limites legais para cobranças mínimas ou 
máximas no valor dessas taxas. Um dos fatores para essa diferença é a estratégia que o 
gestor de um fundo pode adotar. Fundos que atuam em mercados mais complexos, por 
exemplo, necessitam de uma equipe mais especializada, logo costumam cobrar taxas maio-
res. Outros fatores para essa distinção são o aporte mínimo exigido pelo fundo e os prazos 
de resgate.
 

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


2                     TAXA DE PERFORMANCE

 A taxa de performance é cobrada ao cotista como um prêmio ao gestor do fundo 
quando a sua rentabilidade supera o seu benchmark. O fundo só pode cobrar essa taxa se 
estiver previsto em seu regulamento.

 Essa taxa é encontrada com mais frequência em fundos com gestão ativa, como de 
ações ou multimercados. Ou seja, aqueles que o gestor busca superar algum índice de re-
ferência.  Leia mais sobre: (Fundo de ações Long Biased e Fundo Multimercado Long and 
Short). 

 A taxa de performance é aplicada apenas sobre o rendimento que exceder o ben-
chmark definido, após serem deduzidas todas as despesas, incluindo a taxa de administra-
ção. O benchmark de um fundo costuma ser o Ibovespa para fundos de ações e o CDI para 
demais fundos. Suponha que o fundo multimercado que você investe cobre 20% de taxa 
de performance e seu benchmark é o CDI. No ano da sua aplicação o CDI rendeu 10% e o 
seu fundo 20%, logo a taxa de performance incidirá apenas sobre os 10% excedentes (20% 
do rendimento do fundo menos 10% do rendimento do CDI), sendo que 20% (2% da renta-
bilidade excedente) ficarão com o gestor e os outros 80% (8% da rentabilidade excedente) 
ficarão com você.

 Alguns pontos importantes de comentar são: Não é permitido que seja definido em 
regulamento a cobrança da taxa de performance para desempenhos abaixo de 100% do ín-
dice referencial, o ciclo de cobrança da taxa de performance deve ser no mínimo semestral, 
sendo permitida a definição de uma periodicidade maior e se um fundo obtiver rentabilida-
de inferior ao benchmark do período anterior, a taxa de performance do período seguinte 
só poderá ser cobrada após essa diferença ser compensada, esse conceito é definido como 
“linha d’água” e busca evitar a remuneração por bons desempenhos circunstanciais.

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


3                     TAXA DE ENTRADA

 A taxa de entrada tem sua incidência no momento da aplicação dos recursos. Por 
exemplo, você fez um aporte de R$10.000,00 em um fundo que a taxa de ingresso é de 
2,5%. Logo R$9750,00 será efetivamente destinado ao fundo, pois R$250,00 foi destinado 
ao pagamento da taxa de entrada.

 Observação: Hoje esta cobrança é muito rara. 

                      TAXA DE SAÍDA
 
 
 É a taxa paga pelo cotista caso ele decida resgatar antes do prazo de liquidação e 
cotização estabelecido pelo fundo e incide sobre o montante total resgatado. A taxa de sa-
ída estará prevista na lâmina e no regulamento de cada fundo, se for aplicável. A principal 
intenção da cobrança dessa taxa é incentivar a manutenção das aplicações pelo prazo origi-
nalmente estabelecido, permitindo que o gestor execute a sua estratégia de investimento 
sem a necessidade de um prévio “desmonte” de alguma operação, com potenciais perdas.
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https://www.bradvisors.com.br/
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A BR Advisors

 A BR Advisors é um dos seletos escritórios do gru-
po 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 finan-
ceiros e investimentos.

https://www.bradvisors.com.br/
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https://twitter.com/BR_ADVISORS
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