
04/09/2018 Diversificando os investimentos e escapando do "Risco-Brasil"

https://janusinvestimentos.com/ideias-rapidas/etfs-e-ivvb11-escapando-do-risco-brasil/ 1/12

INÍCIO |  IDEIAS RÁPIDAS |  ETFS E IVVB11 : DIVERSIFICANDO OS INVESTIMENTOS E ESCAPANDO DO “RISCO-BRASIL”

 22/08/2018 8 Comentários

ETFs e IVVB11 : Diversi�cando os
investimentos e escapando do “Risco-
Brasil”

ETFs e IVVB11 : Diversi�cando os

investimentos e escapando do “Risco-

Brasil”

Em um cenário eleitoral tão conturbado como o nosso e com as

diferentes previsões de futuro, a maioria dos investidores vê com um pé

atrás a aplicação no mercado brasileiro de renda variável. Já que uma

parte dos presidenciáveis tem fortes tendências que possivelmente

trariam prejuízos aos nossos investimentos comuns.
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Nesse cenário, surge a possibilidade de aportes em mercados mais

consolidados, alterando os alvos dos nossos capitais com ativos não

atrelados diretamente a economia brasileira, e uma forma de fazermos

isso é através de um ETF.

 

 

ETFs, conhecidos também como “fundos de índice” são fundos passivos,

que acompanham e replicam, retirando taxas e despesas, certos índices

de referência de mercado, ETF é uma sigla em inglês para “Exchange

Traded Funds”, que em uma tradução direta pode ser entendida como

Fundos Negociados em Bolsa. Explicando de outra forma, esses fundos

são “cestas de ações” escolhidas a partir de um determinado critério, em

que a rentabilidade �nal é calculada pela variação de cada uma dessas

empresas.

O Fundo de Índice mais comum aqui no Brasil é o BOVA11 (BOVA11),

que acompanha o índice Ibovespa, que é o mais importante indicador do

desempenho médio das cotações das ações negociadas na Bolsa de

Valores de São Paulo, porém esse ETF está estritamente ligado a variação

das grandes empresas brasileiras, portanto, não solucionaria a nossa

demanda.

Um ETF que ainda é pouco conhecido no Brasil é o IVVB11, esse fundo

está listado localmente na Bovespa e tem exposição internacional,

acompanhando o índice S&P 500, que é relacionado às 500 ações mais

negociadas na Bolsa americana.

IVVB11

https://janusinvestimentos.com/simbolo/bova11/
https://www.blackrock.com/br/products/251902/ishares-sp-500-fi-em-cotas-de-fundo-de-ndice-inv-no-exterior-fund
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Diversi�cando os investimentos e escapando do “Risco-Brasil”

Ao contrário dos ETFs mais conhecidos, que estão baseados em índices

nacionais, o IVVB11 — ou ISHARES S&P 500 — utiliza como espelho o

índice norte-americano S&P 500, que engloba as ações das 500 maiores

empresas dos Estados Unidos. Com isso, esse fundo busca retornos de

investimentos equivalentes à performance do S&P 500 em reais.

Sua cesta de ações conta, basicamente, com cotas do ETF iShares Core

S&P 500 ETF, listado nos Estados Unidos. As principais empresas do

mundo que conhecemos fazem parte dessa composição, como por

exemplo: Facebook, Amazon, Microsoft, Apple, Google, entre outras.

O IVVB11 é administrado pelo Citibank e gerenciado pela BlackRock,

que é a maior empresa em gestão de ativos do mundo. Sua taxa de

administração é de 0,24% ao ano e o lote padrão é de 10 cotas, podendo

também ser adquirido no mercado fracionário.

Vantagens

01. Diversi�cação em grandes empresas: A carteira de
aplicações desse fundo conta com ações das
principais empresas que atuam no mercado global,
são conhecidas popularmente como Blue Chips, que é
um termo comum nas bolsas de valores que designa
as ações de empresas de grande porte, que tenham
boa reputação e uma situação �nanceira saudável. E
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também, é bom lembrar que esses investimentos não
estão relacionados diretamente com o que acontece
no Brasil, diminuindo assim, a instabilidade causada
pelas nossas eleições presidenciais.

02. Taxa de administração menor: Quando comparado
com fundos de ações tradicionais, os ETFs costumam
ter uma taxa de administração menor. O investidor
somente será cobrado pelos dias em que �car com as
cotas em sua carteira, como ocorre nos outros fundos
de ações.

03. Baixo valor inicial: Para iniciar um investimento em
um fundo de índice, não é preciso ter uma grandes
quantias em dinheiro. Com relação a outras
modalidades do mercado de ações, é um investimento
com aportes mínimos relativamente baixos.

 

Desvantagens

01. Menor controle da sua carteira: Esse é um ponto que
pode pesar para aquele investidor que gosta de saber
cada informação sobre onde está aplicado o seu
dinheiro e sobre as empresas em que ele está
investindo, em um ETF, fazer isso pode ser um pouco
mais difícil, já que a quantidade de empresas que
fazem parte do fundo tendem a ser bem maiores.

02. Imposto de renda: O imposto de renda nos ETFs são
retidos após a venda do fundo, incidindo 15% sobre o
ganho de capital, assim como as outras modalidades
do mercado de ações. A diferença, é que aqui, não



04/09/2018 Diversificando os investimentos e escapando do "Risco-Brasil"

https://janusinvestimentos.com/ideias-rapidas/etfs-e-ivvb11-escapando-do-risco-brasil/ 5/12

temos a isenção de Imposto de Renda para vendas até
R$ 20 mil por mês, como podemos ter nas ações.

 

O Índice S&P500

S&P 500 é uma abreviação de Standard & Poor’s 500 e trata-se de

um índice composto por 500 ações cotadas nas bolsas de New

York, quali�cadas devido ao seu tamanho de mercado, sua liquidez e sua

representação de grupo industrial. É um índice ponderado de valor de

mercado (valor do ativo multiplicado pelo número de ações em

circulação) com o peso de cada ativo no índice proporcional ao seu preço

de mercado.

Valorização do índice nos últimos 6 meses (Imagem: Reprodução)
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Simulação de Investimento com base na

rentabilidade dos últimos 6 meses:

                                                                                                          Crescimento hipotético

de R$10,000 em 6 meses (Imagem: Reprodução)

Nessa simulação é sempre importante lembrar, rentabilidade passada

não signi�ca rentabilidade futura e não deve ser o único fator em

consideração ao escolher o investimento.

Conclusão

Assim, entendemos que o IVVB11 aparece como uma boa opção para

aqueles investidores que pretendem diversi�car um pouco mais a sua

carteira de aplicações, aportando uma parte do seu capital também em

empresas estrangeiras com a intensão de dimiuir o “Risco-Brasil”, que em

https://janusinvestimentos.com/wp-content/uploads/2018/08/Captura-de-Tela-460.png
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época de eleições presidenciais com um cenário totalmente inde�nido,

tende a muitas oscilações.

É saudável também, realizar esse investimento com objetivo de longo

prazo, já que essa estratégia de aplicação na maioria das vezes tende a ser

bené�ca, principalmente tratando-se de empresas “Blue Chips”, em que o

risco de desvalorização é bem menor quando são analisados vários anos

de exposição.

Já para aqueles investidores que prezam a atuação em campos menores,

que gostam de saber o dia-a-dia das empresas envolvidas e de ter o

controle de onde o seu capital está aplicado, talvez as ETFs sejam menos

recomendáveis, já que – como foi falado antes – teríamos um menor

controle sobre essas situações.

E claro, não podemos dar “tiros no escuro”, alisando apenas a

rentabilidade passada para escolhermos um investimento como esse,

logo, boas opções de estudo são os acompanhamentos gerais das Blues

Chips, assim como o noticiário internacional sobre perspectivas de futuro

na economia, principalmente nos Estados Unidos, que é o alvo principal

do nosso aporte com esse tipo de investimento.

Comments (8)

  22/08/2018 às 09:39

Raimundo

Responder

https://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=https%3A%2F%2Fjanusinvestimentos.com%2Fideias-rapidas%2Fetfs-e-ivvb11-escapando-do-risco-brasil%2F&t=ETFs+e+IVVB11+%3A+Diversificando+os+investimentos+e+escapando+do+%E2%80%9CRisco-Brasil%E2%80%9D
https://twitter.com/intent/tweet?url=https%3A%2F%2Fjanusinvestimentos.com%2Fideias-rapidas%2Fetfs-e-ivvb11-escapando-do-risco-brasil%2F&text=ETFs+e+IVVB11+%3A+Diversificando+os+investimentos+e+escapando+do+%E2%80%9CRisco-Brasil%E2%80%9D
https://plus.google.com/share?url=https%3A%2F%2Fjanusinvestimentos.com%2Fideias-rapidas%2Fetfs-e-ivvb11-escapando-do-risco-brasil%2F
https://www.linkedin.com/cws/share?token&isFramed=false&title=ETFs+e+IVVB11+%3A+Diversificando+os+investimentos+e+escapando+do+%E2%80%9CRisco-Brasil%E2%80%9D&url=https%3A%2F%2Fjanusinvestimentos.com%2Fideias-rapidas%2Fetfs-e-ivvb11-escapando-do-risco-brasil%2F
https://www.tumblr.com/share?v=3&u=https%3A%2F%2Fjanusinvestimentos.com%2Fideias-rapidas%2Fetfs-e-ivvb11-escapando-do-risco-brasil%2F&t=ETFs+e+IVVB11+%3A+Diversificando+os+investimentos+e+escapando+do+%E2%80%9CRisco-Brasil%E2%80%9D&s
https://www.stumbleupon.com/submit?url=https%3A%2F%2Fjanusinvestimentos.com%2Fideias-rapidas%2Fetfs-e-ivvb11-escapando-do-risco-brasil%2F&title=ETFs+e+IVVB11+%3A+Diversificando+os+investimentos+e+escapando+do+%E2%80%9CRisco-Brasil%E2%80%9D
https://www.reddit.com/submit?url=https%3A%2F%2Fjanusinvestimentos.com%2Fideias-rapidas%2Fetfs-e-ivvb11-escapando-do-risco-brasil%2F&title=ETFs+e+IVVB11+%3A+Diversificando+os+investimentos+e+escapando+do+%E2%80%9CRisco-Brasil%E2%80%9D


04/09/2018 Diversificando os investimentos e escapando do "Risco-Brasil"

https://janusinvestimentos.com/ideias-rapidas/etfs-e-ivvb11-escapando-do-risco-brasil/ 8/12

  22/08/2018 às 12:40

Tiagoac

Responder

  22/08/2018 às 11:49

Thiago S

Responder

  22/08/2018 às 12:43

Tiagoac

Responder

Guardando dinheiro na poupança depois das eleições

veremos o que faremos.

Raimundo, existem investimentos conservadores

e melhores que a poupança, optar pelo tesouro

direto ou um CDB (com liquidez diária), com

certeza seria mais rentável. Obrigado.

em qual corretora posso comprar o ivvb11 ?
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Santos Silva

Responder

  22/08/2018 às 22:49

Tiagoac

Responder

Thiago, você pode investir em qualquer

corretora que possibilite aplicações em renda

variável, através de um Home Broker

Reformas �scais eleva a con�ança do empresariado

pode ser um ponto a ser considerado bem como

Reforma da previdência tende a contribuir para a

correção do dé�cit �scal. 

Obrigado pelas indicações
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Pedro Afonso

Responder

  22/08/2018 às 22:47

Tiagoac

Responder

Isso mesmo, e ainda temos que observar quais

são os presidenciáveis que se inclinam para essas

medidas e torcer para que elas se concretizem.

Até o momento, há compromisso em preservar o tripé

de: metas de in�ação, responsabilidade �scal e câmbio

�utuante; Redução da taxa de juros tende a

impulsionar a demanda e acelerar as concessões,

abrindo espaço para investimento em infraestrutura;

estou acompanhando, valeu.

Temos que �car de olho mesmo, obrigado!
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