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Razões para 
investir

Razões para Investir no Exterior
Juros brasileiros no menor patamar histórico

• Os investidores nunca viram uma taxa Selic tão baixa e manter 
outras fontes diversificadas de retorno é de suma importância.

• Os investidores à procura de retornos podem recorrer primeiro 
a ações de empresas nacionais; no entanto, esses investimentos 
podem expô-los ao risco de concentração em ativos doméstico. 
Para diluir esse risco, eles devem avaliar outras opções  
no exterior.

Diminuir o risco de concentração de uma carteira resultante do  
viés doméstico. 

• O viés doméstico é a tendência de os investidores investirem 
demasiadamente em ativos nacionais, em vez de estrangeiros.

• Ele desconsidera os benefícios de investir em classes de ativos 
internacionais para diversificação da carteira. 

• Isso pode ser especialmente comum em mercados emergentes, 
que enfrentam taxas de juros historicamente elevadas em 
comparação a países desenvolvidos. 

• O Brasil é um bom exemplo. Investir no exterior pode reduzir a 
concentração em ativos nacionais e diminuir parte do risco total 
de uma carteira de ativos locais por meio da diversificação.

Diversificação da carteira 

• Ao investir em outras regiões, os investidores não apenas 
podem reduzir o risco sistêmico incorrido (inerente ao mercado 
doméstico, como riscos de inflação, taxas de juros, recessão, 
ambiente politico etc.) em suas carteiras, mas também otimizar  
os retornos. 

• Os investidores locais estão limitados a investimentos locais. Os 
investidores internacionais podem potencialmente acessar uma 
gama muito mais ampla de classes de ativos, muitas delas 
menos correlacionadas às suas exposições no mercado local, o 
que pode proporcionar mais proteção durante retrações 
econômicas e reduzir a volatilidade total da carteira.

Amplitude de oportunidades

• Os investidores no exterior, com perspectiva além das classes de 
ativos tradicionais, podem acessar uma ampla gama de 
investimentos alternativos listados. Isso poderia fornecer uma 
rota ideal para acessar classes de ativos tipicamente ilíquidas, 
com menor correlação com a exposição doméstica e de  
maneira líquida.

• Esse mercado cresceu nos últimos 10 anos e oferece exposição a 
ativos não tradicionais, incluindo Fundos de Investimento 
Imobiliário (REITs), Infraestrutura Social/Renovável, Arrendamen-
to de Aeronaves, Financiamento de Litígios, Valores Mobiliários 
Vinculados a Seguros, Private Equity e outros. Durante períodos 
de turbulência no mercado, investimentos alternativos podem 
ajudar a minimizar os impactos em uma carteira devido à 
correlação historicamente menor com as classes de ativos 
tradicionais no longo prazo.

Exposição cambial

• Ao investir no exterior, os investidores devem decidir fazer ou 
não o hedge cambial, isto é, se proteger totalmente dos 
impactos cambiais em suas carteiras ou deixa-las expostas às 
oscilações do câmbio. 

• Por exemplo, um brasileiro com uma carteira diversificada de 
ativos locais cotados em R$ e que deseja comprar ações dos EUA 
cotadas em US$ notará as flutuações da taxa de câmbio, além da 
flutuação em ações dos EUA. Isso pode aumentar substancial-
mente a volatilidade total de sua carteira. No entanto, ao mesmo 
tempo, ter uma exposição a moedas estrangeiras também pode 
melhorar o perfil de retornos de uma carteira ao capturar os 
retornos de uma eventual depreciação do R$ em relação ao US$ 
ou quaisquer outras moedas de outros países desenvolvidos. 

• Por outro lado, também é possível obter proteção total à 
exposição ao US$ usando contratos de derivativos, como futuros 
e contratos a termo. Neste caso, os investidores estariam 
expostos apenas aos retornos do ativo investido, sem levar em 
consideração as variações cambiais. A proteção total da 
exposição offshore envolve custos de transação, que devem ser 
contabilizados no cálculo dos retornos.

• No caso do fundo Aberdeen Multi Asset Growth ADV FIM IE, os 
retornos são protegidos da variação cambial e foram 
apresentados líquidos de todas as despesas e custos incorridos 
pelo fundo, inclusive o de hedge.
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Performance do fundo Aberdeen Multi Asset Growth vs CDI (em R$)

Fundo Aberdeen Multi Asset Growth CDI
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 1  A volatilidade estimada é baseada em previsões internas e não é um indicador confiável de desempenho futuro.2,3 Ações representadas pelo índice MSCI 
World Equity (hedge para EUR). * Estes gráficos referem-se à estratégia Multi Asset Growth em GBP que foi implementada em 2011 a qual o fundo Aberdeen 
Multi Asset Growth (que começou suas atividades em Fevereiro de 2018) investe preponderantemente seus ativos. Fontes: Bloomberg, Aberdeen Standard 
Investments, 31 de Março de 2020. Apenas para fins ilustrativos.

INFORMAÇÕES IMPORTANTES 
Aberdeen Standard Investments é o nome comercial no Brasil da Aberdeen do Brasil Gestão de Recursos Ltda., uma instituição devidamente registrada na 
Comissão de Valores Mobiliários – CVM como gestora de recursos de terceiros. As opiniões, estimativas e previsões apresentadas neste material constituem 
julgamento dos gestores da Aberdeen Standard Investments (‘”ASI”) baseadas nas condições atuais do mercado e estão sujeitas a mudanças sem aviso prévio. A 
ASI acredita que as informações apresentadas neste material são confiáveis, mas não garante sua exatidão. Este material não tem o propósito de prestar 
nenhum tipo de consultoria financeira, recomendação de investimentos, nem deve ser considerado uma oferta para aquisição de produtos da ASI. Aberdeen do 
Brasil não possui autorização para distribuir ativos financeiros. Recomenda-se ao leitor consultar seus analistas e especialistas particulares antes de realizar 
qualquer investimento. A ASI reserva-se o direito de fazer qualquer modificação e correção em sua opinião expressa neste documento, a qualquer momento e 
sem aviso prévio. A Aberdeen Standard Investments não se responsabiliza pelas decisões de investimento tomadas pelo investidor.O Fundo Aberdeen Multi 
Asset Growth Advisory Fundo de Investimento Multimercado Investimento no Exterior é administrado pelo BNY Mellon Serviços Financeiros DTVM S.A, gerido e 
distribuído pela XP Gestão de Recursos Ltda e XP Investimentos Corretora de Câmbio, Títulos e Valores Mobiliários S.A, respectivamente. Tal Fundo está 
disponível para distribuição no Brasil exclusivamente para investidores qualificados. Para mais informações sobre este Fundo local, entre em contato com o 
distribuidor do Fundo. A estratégia Multi Asset Growth, aqui mencionada, é constituído em Luxemburgo e não é registrado perante a CVM – Comissão de Valores 
Mobiliários. Portanto, não é objeto de oferta pública aos investidores e potenciais investidores residentes no Brasil. Quaisquer informações sobre fundos 
constituídos no exterior, geridos por outras gestoras do Grupo Aberdeen Standard Investments (ASI), são meramente para fins informativos e apresentadas no 
contexto dos investimentos realizados pelo fundo local em ativos no exterior. O leitor deve fazer sua própria avaliação e investigação em relação a relevância e 
exatidão das informações, bem como, recomenda-se ao leitor consultar seus analistas e especialistas particulares antes de realizar qualquer investimento. A 
Aberdeen do Brasil Gestão de Recursos Ltda. não se responsabiliza pelas decisões de investimento tomadas pelo leitor.  
A rentabilidade obtida no passado não é garantia de resultados futuros.

1. Diversificação autêntica através de classes de ativos não tradicionais 

• Exposição a uma variedade de classes de ativos alternativos, com 
correlação limitada ao ciclo econômico. Tais classes de ativos 
incluem infraestrutura social e de energia renovável, financiamento 
de litígios, arrendamento de aeronaves e royalties de empresas 
farmacêuticas, apenas para citar alguns. 

• Os fatores que influenciam sua performance são diferentes 
daqueles que movem ações e títulos tradicionais. Embora essas 
sejam classes de ativos tipicamente ilíquidas, fazemos as alocações 
por meio de companhias de investimento listadas, que são 
negociáveis em bolsas de valores.

2. Resiliência em momentos de quedas no mercado acionário

• O uso de um conjunto de ativos com diferentes impulsionadores de 
retorno e características de risco diminui a volatilidade do Fundo, 
proporcionando um atraente perfil de retorno ajustado ao risco.

• Essa característica ajuda a protegê-lo de impactos em momentos 
de estresse de mercado. A volatilidade esperada do Fundo está 
bem abaixo daquela apresentada pelas ações.1

3. Liberdade em relação a benchmarks

• Como o Fundo Aberdeen Multi Asset Growth não está restrito a um 
índice de referência, temos liberdade para investir em um conjunto 
de classes de ativos. 

• Essa flexibilidade significa que não estamos vinculados a um mix 
definido de ativos, nem somos obrigados a manter investimentos 
que, a nosso ver, não sejam atraentes. Em vez disso, podemos 
posicionar a carteira para se beneficiar das classes de ativos mais 
atraentes a qualquer momento e, ao mesmo tempo, mantê-la 
consistentemente diversificada.

Perfil de investimento — alocação atual de ativos
Ações Listadas: 17%
Private Equity: 1%
Propriedade: 10%
Infraestrutura: 18%
High Yield: 2%
Títulos Lastreados 
por Ativos: 15%

Títulos de Mercados 
Emergentes: 11%

Títulos de Grau 
de Investimento: 3%

Atrelados a Seguros: 1%
Oportunidades
Especiais: 11%

Caixa: 11%

Volatilidade (%a.a.)*

Ações Globais3
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Até 30 de Abril  
de 2020 Fundo CDI
3M -10,80% 0,92%

6M -8,28% 2,07%

12M -4,44% 5,20%

Acumulado no ano -10,13% 1,30%
Acumulado desde 
o início do fundo 0,76% 13,08%

Razões para investir no fundo Aberdeen Multi Asset Growth Adv FIM IE

Visite-nos on-line:  
aberdeenstandard.com

Quedas das ações acima de 10%*

De Até Ações Globais* Estratégia Multi Asset Growth 
19 Mar 12 04 Jun 12 -11,5% -1,5%
04 Jun 12 29 Set 15 -12,9% -3,5%
20 Jul 15 11 Fev 16 -15,3% -4,5%
29 Set 15 24 Dez 18 -17,4% -4,7%
01 Dez 15 23 Mar 20 -35,4% -21,0%


