
Acesse o Home Broker > Painel do Investidor > Carteiras Recomendadas 

 

EXEMPLOS DE BDRs 

 

 Para investir em BDRs é necessário se 

cadastrar na Santander Corretora. Seu 

cadastro pode ser realizado pelo Internet 

Banking > Menu Investimentos > Ações, 

Tesouro Direto e outros > Cadastro na 

Corretora. Ou com seu gerente de 

relacionamento na agência. 

 As operações podem ser realizadas pelos 

Canais Digitais (Home Broker e App Santander 

Corretora) ou Central de Atendimento: (11) 

3553 4279 / (21) 3460 7379 / 0800 723 5008.  

 Custos: Para maiores informações acesse: 

www.santandercorretora.com.br > Taxas.  

 Atualmente este investimento está disponível 

apenas para Investidores Qualificados, de 

acordo com a Instrução CVM nº 539/13. 

O QUE SÃO, ESTRATÉGIAS E OBJETIVOS 

 

 Comodidade: investir em mercados 

internacionais sem a necessidade de abrir 

contas no exterior e fazer operações de 

câmbio. 

 Diversificação: Permite a redução do “risco 

país” na carteira de investimento. 

 Possibilidade de investir em diferentes 

segmentos, como de alta tecnologia e 

entretenimento, pouco presentes na Bolsa 

brasileira. 

 Possibilidade de acompanhar a Bolsa 

Americana. 

 Possiblidade de participação nos lucros 

das empresas, por meio do recebimento de 

dividendos ou juros sobre capital próprio. 

 

GOOGLE APPLE 

NETFLIX FACEBOOK 

AMAZON MC DONALD’S 

TESLA COCA COLA 

MICROSOFT NIKE 

DISNEY WAL-MART 

EBAY VISA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

BDRs (Brazilian Depositary Receipts, da sigla em inglês), são recibos de ações de empresas estrangeiras negociados 

no Brasil. O investidor, ao adquirir uma BDR, torna-se acionista de uma empresa com sede em outro país, sem a 

necessidade de realizar operações de câmbio ou abrir conta no exterior. Essa modalidade de investimento é 

destinada as pessoas físicas e jurídicas que possuam investimentos financeiros acima de R$ 1 milhão. 

COMO COMPRAR E VENDER BENEFÍCIOS 

PERFIL DO INVESTIDOR  

Empresas Americanas (BDRs) 

AGRESSIVO ARROJADO BALANCEADO MODERADO CONSERVADOR 



VOCÊ SABIA? 

 Além de poder lucrar com a valorização do 

BDR, o investidor pode aproveitar a 

desvalorização do câmbio para obter melhores 

retornos.  

 É possível investir nas maiores e mais 

valorizadas empresas do mundo. Confira 

alguns exemplos na página anterior. 

 

PRINCIPAIS RISCOS 

 Lembre-se de que BDR é um produto de renda 

variável. Ou seja, se você opta por investir 

nelas, está exposto ao risco de mercado e 

oscilações. É aconselhável não depender do 

valor aplicado para gastos imediatos e ter em 

mente que este é um investimento de médio e 

longo prazo. Ao planejar deixar o dinheiro 

aplicado por prazos maiores, é possível 

reverter eventuais desvalorizações. 

 Risco de liquidez: Incapacidade de realização 

de uma transação financeira, por motivo de 

não disponibilização dos recursos financeiros 

suficientes por parte do investidor. 

 Risco de mercado: Possibilidade de resultados 

negativos, em razão de alterações nos preços 

dos ativos ou nos parâmetros de mercado. 

 Risco de câmbio: As BDRs são referenciadas 

em dólar. Logo, a conversão dos eventos de 

compra, venda e recebimentos de dividendos 

são feitas com base no câmbio do dia. 

 Risco de Crédito: Não se aplica. 

 

TRIBUTAÇÃO 

 Fato gerador: O Imposto de Renda deve ser 

calculado pelo investidor com base no lucro 

das vendas realizadas no mês anterior e pagas 

por DARF até o último dia do mês seguinte. 

 Alíquota: 15%, da mesma forma que uma ação. 

 Rendimentos recebidos do exterior estão 

sujeitos à tributação pelo imposto de renda de 

acordo com tabela progressiva (0 a 27,5%). 

 Recolhimento: Apurado em períodos mensais e 

pago até o último dia útil do mês subsequente 

ao da apuração. 

 Retenção (Antecipação do Imposto): Imposto 

de renda retido na fonte à alíquota de 0,005% 

sobre o valor da alienação, sendo a instituição 

intermediadora que receber diretamente a 

ordem do cliente responsável pela retenção. 

 

OUTRAS INFORMAÇÕES 

 Patrimônio garantido: Não.  

 Classificação de Risco: Alto. 

 Emissor: Companhias Americanas de capital 

aberto.  

 Carência: Não se aplica.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



PLATAFORMA DIGITAIS 
 

Compra e venda de BDRs, cotações em 

tempo real e acesso a diversos 

relatórios. 

Home Broker Aplicativo 
Invista e acompanhe o mercado na 

palma da mão. Disponível na Apple 

Store e Google Play. 

O presente material técnico foi preparado pela Santander Corretora de Câmbio e Valores Mobiliários S/A e destina-se somente para informação de investidores. Qualquer decisão de compra ou 

venda de títulos e valores mobiliários deverá ser baseada em informações públicas existentes sobre os referidos títulos e deve levar em conta a adequação aos seus objetivos, situação financeira 

ou necessidades individuais, e quando apropriado, o conteúdo dos correspondentes prospectos arquivados, e à disposição nas entidades governamentais responsáveis por regular o mercado e a 

emissão dos respectivos títulos.  

 

O INVESTIMENTO EM BRAZILIAN DEPOSITARY RECEIPTS (BDRs) NÃO É GARANTIDO PELO FUNDO GARANTIDOR DE CRÉDITO - (FGC). 

 

As informações contidas neste documento foram obtidas de fontes consideradas seguras, muito embora tenham sido tomadas todas as medidas razoáveis para assegurar que as informações aqui 

contidas não são incertas ou equívocas no momento de sua publicação, não garantimos sua exatidão, nem que as mesmas são completas e não recomendamos que se confie nelas como se fossem. 

Todas as opiniões, estimativas e projeções que constam no presente documento traduzem nossa opinião na data de sua emissão e podem ser modificadas sem prévio aviso. As filiais estrangeiras 

do Grupo Santander podem ter (a) coordenado ou co-participado da colocação de uma oferta pública dos títulos desta companhia nos últimos 12 meses; (b) recebido compensações desta companhia 

por serviços de bancos de investimento prestados nos últimos 12 meses; (c) recebido ou pretendem espera receber ou pretende obter compensações desta companhia por serviços de banco de 

investimento prestados nos próximos 3 meses.  

 

O Santander prestou, presta ou poderá prestar serviços financeiros, relacionados ao mercado de capitais, ou de outro tipo, ou realizar operações típicas de banco de investimento, de banco comercial 

ou de outro tipo a qualquer empresa citada neste documento. O Santander não será responsável por perdas diretas ou lucros cessantes que sejam decorrentes do uso do presente documento. O 

presente documento não poderá ser reproduzido, distribuído ou publicado pelo seu destinatário para qualquer fim. 

 

Os investimentos apresentados podem não ser adequados aos seus objetivos, situação financeira ou necessidades individuais. O preenchimento do formulário API – Análise de Perfil Santander é 

essencial para garantir a adequação do perfil do cliente ao produto de investimento escolhido. Leia previamente as condições de cada produto antes de investir. 

 

 

Central de Atendimento: (11) 3553 4279 (Estado de São Paulo). (21) 3460 7379 (Estado do Rio de Janeiro). 0800 723 5008 (demais localidades). 

Das 9 às 18:30h, de segunda a sexta-feira, exceto feriados. SAC: 0800 762 7777 e para pessoas com deficiência auditiva ou de fala: 0800 771 0401. 

Ouvidoria: Se não ficar satisfeito com a solução apresentada: 0800 726 0322 e para pessoas com deficiência auditiva ou de fala: 0800 771 0301. 

Das 8 às 20h, de segunda a sexta-feira, exceto feriados. 

 

CONSULTAS, INFORMAÇÕES E TRANSAÇÕES 

 

 © 2019 Copyright Banco Santander (Brasil) S/A. Direitos Reservados. 


