
Você sabia que é possível 
investir em empresas 
estrangeiras como Google, 
Apple, Facebook, Microsoft e 
muito mais?

Isso é possível por meio dos BDRs. Veja nesse 
guia como investir em empresas do exterior 
de forma simples e fácil. 

E-book BDRs



BDRs (Brazilian Depositary
Receipts, ou Certificado de 
Depósito de Valores Mobiliários) 

Produto de investimento negociado na Bolsa de Valores 
atrelado a uma Ação estrangeira. O investidor, ao investir em 
um BDR, adquire um certificado que representa as ações de 
uma empresa com sede em outro país, sem a necessidade 
de realizar operações de câmbio ou abrir conta lá fora.

Benefícios

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.

Investir em diferentes segmentos, como de 
alta tecnologia e entretenimento, pouco 
presentes na Bolsa brasileira.

Investir em algumas das maiores
empresas do mundo.

Participar nos lucros das empresas 
estrangeiras por meio do recebimento de 
dividendos ou juros sobre capital próprio 
em reais (R$).

Acompanhar a Bolsa Americana.

Possibilidade de:



Como funciona?

O investidor escolhe a 
empresa estrangeira 
que deseja investir

Verifica o código 
do BDR que está 
atrelado à Ação 

Investe pelo Home Broker, App Santander 
Corretora ou pela nossa Central de Atendimento



Alguns exemplos 
de BDRs

AMAZON AMZO34

CÓDIGOEMPRESA

APPLE AAPL34

COCA COLA COCA34

DISNEY DISB34

EBAY EBAY34

FACEBOOK FBOK34

GOOGLE GOGL34

MC DONALDS MCDC34

MICROSOFT MSFT34

NETFLIX NFLX34

NIKE NIKE34

TESLA TSLA34

VISA VISA34

WALMART WALM34



Remuneração

Você pode ser remunerado de 
diferentes formas investindo BDRs

Buscando vender o BDR 
por um valor maior que 
aquele que pagou

Possibilidade 
de ganhos 

Com a 
valorização da 
Ação estrangeira

Com o aumento 
do dólar 

Através dos resultados 
periódicos das empresas 
estrangeiras que alguns 
BDRs pagam
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RISCO DE MERCADO
Possibilidade de resultados negativos, devido 
a mudanças nos preços dos ativos ou 
parâmetros do mercado.

RISCO DE CRÉDITO
Não se aplica.

Riscos de investir 
em BDRs
Lembre-se de que BDRs são investimentos de Renda 
Variável. Ou seja, se você opta por investir neles, está 
exposto ao risco de mercado e oscilações. É aconselhável 
não depender do valor aplicado para gastos imediatos e 
considerar este um investimento de médio e longo prazo. 
Ao planejar deixar o dinheiro aplicado por prazos maiores, 
você pode conseguir reverter eventuais desvalorizações.

RISCO DE LIQUIDEZ
Possibilidade dos BDRs não poderem ser 
negociados por falta de comprador ou 
vendedor na Bolsa.
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OUTROS PRINCIPAIS RISCOS 
PARA SE INVESTIR EM AÇÕES SÃO: 

RISCO DE CÂMBIO
Os 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.

4
CUSTOS PARA INVESTIR
Para investir em BDRs o cliente tem alguns custos da Bolsa 
de Valores e da Santander Corretora. Veja condições no 
nossos site: www.santandercorretora.com.br > taxas



Legal, agora como 
fazer para investir?

Antes de começar a investir em BDRs, você precisa 
preencher a Análise de Perfil do Investidor (API) e 
ter o cadastro ativo na Santander Corretora. 

Canais para investir

Para se cadastrar 
basta ir no App 
Santander > Menu 
> Investimentos > 
Perfil e Cadastro 
Corretora

Você também pode se 
cadastrar pelo Internet 
Banking > Menu 
Investimentos > Ações, 
Tesouro Direto e Outros 
> Cadastro na Corretora

ou com o seu 
gerente de 
relacionamento 
na sua agência

Faça o seu cadastro agora mesmo. É rápido, fácil e gratuito. 

App Santander 
Corretora

No App vá em > Em 
Dash board depois em 

Comprar. 

App Santander
No App vá em Menu > 

Investimentos > Aplicar > 
Escolher um produto > 

Ações, depois selecione o 
BDR que deseja investir.

Home Broker
No Home Broker vá em> 

Menu > Negociação > 
Compra > agora é só 

colocar o código do BDR 
que deseja investir

Ou se preferir, faça o investimento por telefone:
Capitais e regiões metropolitanas 4004 3535 
Demais Localidades 0800 702 3535 Pessoas com 
deficiência auditiva e de fala 0800 723 5007.



Os valores a serem pagos pela aquisição de BDRs
devem estar disponíveis na sua conta corrente 
cadastrada na Santander Corretora na data de 
liquidação financeira, ou seja, 2 dias após a data 
da compra (D+2). Após a liquidação financeira, os 
BDRs adquiridos serão transferidos e aparecerão 
em seu nome também em D+2 da data da compra. 

Fique ligado!



Em quais BDRs
investir? 

Se você tem dúvida em qual BDR investir ou quer 
uma opinião de um analista, disponibilizamos 
para você a Carteira Empresas Americanas. 
Com ela você pode conferir a seleção de nossos 
analistas e ter uma análise detalhada das 
empresas.

Acesse em Home Broker > Painel do 
Investidor > Carteiras Recomendadas: 
Carteira Empresas Americanas

O objetivo desta carteira é superar a variação 
do índice da Bolsa Americana Dow Jones (em 
R$) a médio e longo prazo. Para isso, o 
estrategista faz uma criteriosa análise 
fundamentalista em busca de retornos 
diferenciados. As alterações podem ser feitas a 
qualquer momento, o que permite mais 
flexibilidade às recomendações. 

Objetivo da Carteira: 



Informações 
essenciais para você

Produto BDRs
(Brazilian Depositary Receipts)

Definição Recibos de Ações de empresas 
estrangeiras negociados na Bolsa 
de Valores (B3).

Índices de rentabilidade Não se aplica

Classificação de Risco Alto

Valor Mínimo para investir O preço de 1 BDR

Valor Máximo para investir Não se aplica

Emissor Instituições depositárias

Patrimônio Garantido Não se aplica

Carência Não se aplica

PERFIL DO INVESTIDOR

Conservador Moderado Balanceado Arrojado Agressivo



TRIBUTAÇÃO

Ao investir em BDRs, você também precisa ficar 
atento a algumas informações em relação a 
tributação desse produto

Sobre os dividendos

Sobre os Ganhos Líquidos na venda do BDR

15%
operação normal

20%
operação Day Trade

30%(*) de IR na fonte 
Descontado diretamente pela depositária 

+
Tabela progressiva do Imposto de Renda 

de 0% (isento) a 27,5% dependendo dos 
dividendos residuais recebidos (veja tabela)

Recolhimento

Feito pelo próprio investidor
O Imposto de Renda deve ser calculado pelo próprio  investidor com 
base nos dividendos e lucros das vendas realizadas no mês anterior 

e pago por DARF 6015 até o último dia do mês seguinte.

Não há isenção de IR para ganhos de 
capitais sobre as vendas de BDRs em 

até R$ 20 mil como em Ações

(*) alíquota aplicável para BDRs de Ações de empresas americanas. Se o BDR for de 
ações de outro país, a alíquota poderá ser outra. Imposto compensável no Brasil nos 
termos da legislação.

http://receita.economia.gov.br/acesso-rapido/tributos/irpf-imposto-de-renda-pessoa-fisica


CONSULTAS, INFORMAÇÕES E TRANSAÇÕES

CENTRAL DE ATENDIMENTO
App Santander > Atendimento > fale com a gente;
Telefone: Capitais e regiões metropolitanas: 4004 3535; Demais Localidades: 0800 702 
3535; e para pessoas com deficiência auditiva e de fala: 0800 723 5007 (das 9 às 18:30h, 
de segunda a sexta-feira, exceto feriados). 

SAC
Reclamações, cancelamentos e informações:  0800 762 7777; para pessoas com 
deficiência auditiva ou de fala: 0800 771 0401; No exterior, ligue a cobrar para: +55 11 
3012 3336 (atendimento 24h por dia, todos os dias). 

OUVIDORIA
Se não ficar satisfeito com a solução apresentada: 0800 726 0322; para pessoas com 
deficiência auditiva ou de fala: 0800 771 0301 (disponível das 8h às 20h, de segunda a 
sexta-feira exceto feriados).

wwsantandercorretora.com.br

Material Publicitário

Para mais informações, acesse: www.b3.com.br > Produtos e Serviços > Negociação Renda variável > BDRs

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.

O Santander não se responsabiliza por decisões de investimentos que venham a ser tomadas com base nas 
informações divulgadas e se exime de qualquer responsabilidade por quaisquer prejuízos, diretos ou 
indiretos, que venham a decorrer da utilização deste material ou seu conteúdo. Para maiores informações 
sobre produtos, tabelas de custos operacionais e política de cobrança, favor acessar o nosso site: 
www.santandercorretora.com.br.

O INVESTIMENTO EM BDR’s NÃO É GARANTIDO PELO FUNDO GARANTIDOR DE CRÉDITO - (FGC).

versão 09 de outubro de 2020.


