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● Portfólio diversificado em moedas fortes com mais de 4000 

empresas 

● Baixos custos com taxas de administração  

● Exposição aos maiores mercados do mundo desenvolvido  

 

 

 

 

 

 

●  Performance histórica abaixo da média americana  

●  Risco cambial caso o dólar se valorize frente ao resto do mun-

do 

●  Volatilidade acima da média americana 

 

 

 

  PONTOS POSITIVOS  

    PONTOS NEGATIVOS  
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Os ETFs (Exchange Traded Funds ), ou também conhecidos 

como Fundos de Índices, fazem parte de uma indústria que gira 

trilhões de dólares. Eles surgiram no começo da década de 1990 e 

estão cada vez mais populares entre os investidores pelo mundo, 

principalmente pelos baixos custos, simplicidade, liquidez e diver -

sificação.  

Através de um único ativo, é possível investir em uma extensa 

lista de opções, entre renda fixa, renda variável, setores esp ecíficos 

e, até mesmo, nas maiores empresas do mundo de forma extre -

mamente diversificada.  

Quando se trata do mercado interno, o primeiro ETF lançado 

no Brasil chegou apenas no ano de 2004 e, apesar de alguns 

Fundos de Índices terem sido disponibilizados r ecentemente, o 

mercado brasileiro ainda é embrionário quando se trata do 

assunto. 

Agora, quando se fala do mercado americano, a conversa 

muda completamente. Em uma corretora americana é possível  

investir em milhares de ativos, não só com exposição aos EUA,  mas 

pelo mundo todo.  

Com a globalização da informação, essa possibilidade está 

disponível também para nós, aqui no Brasil . Hoje, é extremamente 

simples efetuar a abertura de conta em uma corretora estrangeira, 

e o processo todo leva pouco mais de dez minutos. 

   ESTRATÉGIA DE INVESTIMENTO 
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VEA - Vanguard FTSE Developed Markets  ETF 

O ETF VEA foi criado em 20 de julho de 2007 e cobre ações de 

mercados desenvolvidos fora dos Estados Unidos. Apesar da 

concentração em large caps ,  o fundo possui cobertura de grandes, 

médias e pequenas empresas em sua composição, conforme a 

Tabela 1 .  

TAMANHO  DE MERCADO  VEA  

Large caps  69.5% 

Medium/Large caps  3.9% 

Medium caps  13 .5% 

Medium/Small  caps  5.5% 

Small  caps  7.5% 

Tabela 1  –  Div isão por Tamanho de Mercado das Empresas.  

Fonte:  Vanguard,  2021 .  

 

A importância em se investir em países desenvolvidos fora 

dos EUA acontece, principalmente, pelo princípio da diversi -

ficação. Dessa forma, é possível diluir o risco da concentração em 

se investir apenas no mercado americano e, mesmo assim, manter 

a expectativa de retorno. Além disso, o ativo oferece proteção 

cambial frente a uma possível desvalorização do dólar.  

Atualmente, o VEA possui cerca de 4088 empresas e  negocia 

com baixos custos em relação à média de mercado de ETFs , com 

uma taxa de administração de 0,05%, conforme podemos ver na 

Tabela 2.  

Um outro ponto relevante é que o ETF da Vanguard possui 

US$108 bilhões sob gestão (estamos falando apenas de um  único 



 

5 
 

 

  Relatório destinado exclusivamente  
   aos assinantes do SIMPLA CLUB .  

fundo). A título de comparação, a Bolsa de Valores brasileira - que 

possui por volta de 400 empresas –  tem sua capitalização ao redor 

de US$800 bilhões, segundo o site da B3.  

ÍNDICE DE REFERÊNCIA FTSE Developed All  Cap ex US Index  

Dividend Y ield  2,48% 

Data de Nascimento do Fundo  20/07/2007 

Sob Gestão do Fundo  US$108 bi lhões  

Quantidade de Empresas  4088 

Tabela 2 –  Pr incipais  Caracter ísticas do VEA.  

Fonte:  Vanguard,  2021 .  

 

O VEA utiliza o Índice de Referência FTSE  Developed All Cap 

ex US Index ,  que possui uma metodologia neutra, ou seja, investe 

conforme o tamanho de mercado das empresas no mundo 

desenvolvido (sem EUA) e sem um fator específico de critério.  

Através da Figura 1, podemos entender onde estão 

posicionadas as características principais dos ativos que compõem 

o VEA e o que o torna um ETF neutro. Fatores como Valor, Divi -

dendos, Momento, Qualidade, Volatilidade, Liquidez e Tamanho 

estão próximos ao centro, ou seja, nenhuma dessas características 

se destaca da média.   
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F igura 1  –  Escala de Fatores do VEA.  

Fonte:  Morningstar,  2021 . 

 

Um ETF com estratégia neutra é aquele que busca investir 

em um número amplo de empresas, com performance na média 

de mercado e baixo custo. Sua metodologia principal é a exposição 

a empresas de mercados desenvolvidos e, apesar da sua estratégia 

de investimentos serem neutras, é possível notar que sua compo -

sição possui um número significativo de large caps ,  como mostra 

a Figura 2.  

 
F igura 2 –  Gráfico de Atuação do Fundo.  

Fonte:  Vanguard,  2021 .  
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Apesar do fundo investir em empresas fora do mercado 

norte-americano, essas companhias também são conhecidas, já 

que muitas delas possuem alcance mundial , como podemos ver na 

Tabela 3. Inclusive, muitos dos seus produtos são de uso comum 

no nosso cotidiano. 

HOLDINGS  % DO FUNDO  SETOR  

Nestle SA (NESN)  1 .53% Packaged Foods & Meats  

ASML Holding NV (ASML)  1 .32% Semiconductor Equipment  

Samsung Electronics Co.  Ltd .  (005930)  1 . 17% Technology Hardware & Storage  

Roche Holding AG (ROG)  1 . 13% Pharmaceuticals  

Toyota Motor Corp.  (7203)  0.93% Automobi le Manufacturers  

LVMH Moet Hennessy Louis  Vuitton SE  0.82% Apparel ,  Accessor ies & Luxury 
Goods  

Shopify  Inc.  (SHOP)  0.73% Internet Services & Infrastructure  

Novo Nordisk A/S (NOVO B)  0.72% Pharmaceuticals  

AstraZeneca plc (AZN)  0.72% Pharmaceuticals  

Novart is  AG (NOVN)  0.72% Pharmaceuticals  

Tabela 3 –  Top 10 Empresas Com Maior Participação no Fundo.  

Fonte:  Vanguard,  2021 .  

 

 

 

 

 

O VEA possui uma carteira bem diversificada em setores, com 

concentração razoável de 17,45% em Serviços Financeiros e 15,78% 

no setor Industrial,  conforme a Figura 3.  

   PERSPECTIVAS FUTURAS 
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Além disso, pela sua participação predominante em mer -

cados desenvolvidos, podemos imaginar uma maior concentração 

em torno de países, regiões ou continentes economicamente mais 

ativos, como é caso do continente Europeu e Pacífico, conforme 

mostra a Tabela 4.  

 
Figura 3 –  Setores que compõem o VEA.  

Fonte:  Morningstar,  2021 .  
 

REGIÃO VEA 

Europa 53 .79% 

Pací f ico  35 .95% 

América do Norte  9 .54% 

Oriente Médio  0.62% 

Outros  0.10% 

Tabela 4 –  Pr incipais  Regiões do VEA.  

Fonte:  Vanguard,  2021 .  
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A maior exposição do VEA em termos de países encontra -se 

no Japão, com 20,96% do patrimônio, como mostra a Tabela 5. O 

mercado japonês, na média, é extremamente consolidado e essa 

concentração é classificada como a parte defensiva do ETF.  

PAÍS  % DO FUNDO  REGIÃO 

Japão 20.96% Pací f ico  

Reino Unido  12 .83% Europa 

Canadá 9.54% América do Norte  

França 8.44% Europa 

Suíça 7.94% Europa 

Alemanha 7.10% Europa 

Austrál ia  6 .29% Pací f ico  

Coréia do Sul  4 .74% Pací f ico  

Holanda 4.00% Europa 

Suécia  3.50% Europa 

Tabela 5 –  Pr incipais  Países do VEA.  

Fonte:  Vanguard,  2021 .  
 

Todavia, analisando o crescimento da economia, é possível 

notar que os Estados Unidos tiveram um desempenho superior à 

média dos demais.  

Entretanto, a economia é cíclica. Há estudos e perspectivas 

da expansão de economias desenvolvidas fora dos EUA para os 

próximos anos, e o VEA possui um portfólio diversificado capaz de 

acompanhar essa tendência. 
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A Vanguard é a gestora do ETF VEA e atualmente uma das 

maiores empresas de gestão de investimentos do mundo. A 

empresa foi fundada por John C. Bogle, em 1975, e é pioneira 

quando o assunto são os Fundos de Índices de baixo custo.  

No total, a Vanguard possui cerca de 440 fundos, pouco mais 

de 30 milhões de investidores em mais de 170 países  e US$7,3 

trilhões de recursos, conforme ilustra a Figura 4.  

Além do VEA, a gestora possui outros fundos de grande 

relevância, como o ETF VTI, o ETF VOO e o ETF VTV, com US$300 

bilhões, US$280 bilhões e US$95 bilhões de patrimônio sob gestão, 

respectivamente em cada fundo.  

 
 

F igura 4 -  Evolução De Ativos Sob Gestão da Vanguard de 1975 a 2021 .  

Fonte:  Vanguard,  2021 .  
 

   GESTORA DO FUNDO 
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Em termos comparativos, o total de patrimônio sob gestão da 

Vanguard é mais que o dobro das somas dos PIBs de países como 

Brasil , Rússia e Argentina, como podemos ver na Figura 5.  

 
Figura 5 -  PIB Histórico de Rússia,  Brasi l  e Argentina.  

Fonte:  Banco Mundial ,  2020.  
 

 

 

 

A escolha de um Fundo de Índice amplo (ETF) e de baixo 

custo ajuda a eliminar os riscos de ações individuais, setores do 

mercado e seleção errada por parte do gestor. Entretanto, existem 

riscos não diversificáveis e que são inerentes à atividade ao qual o 

fundo está exposto.  

O primeiro desses Riscos é o do Mercado de Ações, que tende 

a se mover em ciclos, com períodos de alta e períodos de queda de 

preços. Um ponto relevante e específico de investir no ETF VEA é 

que os investimentos fora dos EUA podem ser mais arriscados, 

voláteis e os seus preços podem mover-se em direções opostas aos 

investimentos em ações americanas.  

   OS RISCOS ENVOLVIDOS 
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Em segundo lugar, temos o Risco Geográfico. Eventos mun -

diais imprevisíveis como turbulência política, problemas finan -

ceiros ou desastres naturais,  podem afetar negativamente o valor 

de mercado das empresas em países ou regiões estrangeiras.  

Uma vez que o fundo pode investir uma grande parte dos 

seus ativos em empresas localizadas em qualquer país ou região, 

o desempenho dele pode ser afetado de forma proporcional ao 

desempenho dos seus investimentos nessa área. O Índice alvo do 

fundo pode, por vezes, concentrar-se em ações de um determi-

nado setor do mercado, o que sujeitaria o fundo a uma exposição 

proporcionalmente mais elevada aos riscos desse setor.  

Os investimentos significativos no Japão e no Reino Unido 

sujeitam o Índice e o Fundo a uma exposição proporcionalmente 

mais elevada ao risco país de ambos.  

Além disso, observamos que, historicamente, as ações de 

pequena e média capitalização fora dos EUA têm sido ma is 

voláteis, entre outras coisas, porque essas empresas tendem a ser 

mais sensíveis às mudanças nas condições econômicas do que 

empresas de grande capitalização. Isso pode proporcionar 

desempenhos diferentes do esperado.  

Por fim, estamos vulneráveis ao Risco Moeda. Ao investir  

globalmente, você está exposto à variação cambial do ativo em 

específico em comparação à moeda de negociação (dólares 

americanos). Dessa forma, existe o risco de o valor de mercado de 

um investimento estrangeiro diminuir devido as mudanças desfa-

voráveis nas taxas de câmbio.  
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Teses Complementares 

A tese de uma carteira de investimentos construída de 

maneira global passa pela diversificação estratégica em ativos de 

moeda forte e moeda emergente. É possível montar essa carteira 

diversificada através de ETFs que invistam em diferentes regiões 

pelo mundo, que cobrem estratégias distintas , divididas da 

seguinte forma: EUA; países desenvolvidos fora dos EUA e países 

emergentes. Dessa forma, fazemos o comparativo de sobreposição 

do VEA com ETFs que se expõem a essas outras regiões.  

Um Fundo de Índice comumente utilizado para exposição às 

empresas americanas é o ETF VOO, da Vanguard, que replica o 

Índice S&P 500 e contém as 500 maiores empresas dos EUA. 

Podemos ver, através da Figura 6, que o VEA e o VOO não possuem 

sobreposição, ou seja, empresas em comum. Dessa forma, são ETFs 

que podem se complementar pela diversificação de ativos e a 

abrangência em regiões diferentes.  

 

Figura 6 -  0% das 4088 empresas do VEA estão no VOO.  

Fonte:  etfrc.com. 2021 .  

     SOBREPOSIÇÕES E OUTRAS TESES 
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Já no comparativo de sobreposição do VEA com o mercado 

emergente, utilizamos o ETF VWO, que segue o Índice FTSE 

Emerging Markets  e possui mais de 4000 empresas de países 

emergentes. Podemos notar, como mostra na Figura 7, que o VEA 

e o VWO também não possuem empresas em comum.  

 
Figura 7 -  0% das 4088 empresas do VEA estão no VWO.  

Fonte:  etfrc.com, 2021 .  

Dessa forma, podemos concluir que existe complementação 

de estratégia entre emergentes e países desenvolvidos fora EUA, 

sem que haja concentração específica em determinada empresa, 

proporcionando diversificação.  

Teses Similares 

A escolha dos ETFs para uma determinada carteira passa por 

estipular primeiramente como será esse portfólio de maneira 

macro e, posteriormente, escolher os ativos que farão parte dessa 

carteira. Ao fazermos a escolha do macro, portanto, temos opções 

distintas de ativos, a partir de gestoras diferentes, mas com 

estratégias muito similares entre si . Assim, optamos por  aquele 

que possui o melhor custo benefício.  Para isso, comparamos o VEA 

a um outro fundo similar, o ETF SCHF da Charles Schwab .   

Assim como o VEA, o SCHF investe em ativos que estão 

inseridos em mercados desenvolvidos fora dos EUA.  A sua metodo-
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logia de investimentos é por capitalização de mercado, ou seja, o 

peso será por tamanho das empresas. O SCHF segue o Índice FTSE 

Developed ex-US .  

Para fazermos o comparativo entre fundos similares, teremos 

que analisar quais são as suas principais diferenças, começando 

por comparar quais são suas taxas e quem faz a gestão de cada 

fundo, como nos mostra a Figura 8.  

 
 

F igura 8 -  Dados do ETF VEA x SCHF.  

Fonte:  etf .com.  

 

Em segundo lugar, podemos comparar a quantidade de 

empresas que fazem parte de ambos os fundos, já que trabalham 

com estratégias similares:  

Total de empresas que estão nos dois fundos = 1447 holdings .  

Quantidade de empresas do SCHF que estão contidas no VEA 

= 99,5% das 1544 holding  do SCHF também estão no VEA.  

Quantidade de empresas do VEA que estão contidas no SCHF 

= 39,4% das 4088 empresas do VEA estão no SCHF.  

Sobreposição por peso = 80% das empresas, em termos de 

valor de mercado, estão em ambos os Fundos, conforme a Figura 

9. 
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Figura 9 -  Sobreposição por Peso entre SCHF e VEA.  

Fonte:  etfrc.com, 2021 .  

 

Ambos possuem empresas famosas mundialmente, que po -

dem ser vistas na Tabela 6, como a Samsung ,  Toyota  e AstraZeneca  

(a última se popularizou nos últimos anos por conta da pandemia).  

HOLDING PESO NO SCHF PESO NO VEA 

ASML Holding NV 1 .5% 1 .3% 

Samsung Electronics  CO LTD 1 .5% 1 .3% 

Toyota Motor Corp  1 . 1% 1 .0% 

LVMH MOET HENNESSY  1 .0% 0.9% 

AstraZeneca PLC 0.8% 0.8% 

Tabela 6 -  Top 5 Empresas Com Maior Peso Nos Dois  Fundos.  

Fonte:  etfrc.com.  

 

Tanto o VEA como o SCHF possuem históricos similares de 

performance nos últimos dez anos, com ligeira vantagem percen-

tual para o VEA, conforme mostra a Figura 10.  
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Figura 10 -  Comparativo da Rentabil idade Histór ica dos Fundos em dólar .  

Fonte:  etf .com, 2021 .  

Ao fazermos o comparativo dos fundos, podemos destacar 

três principais aspectos que devem ser levados em consideração: 

taxa de administração, quantidade de ativos e performa nce histó-

rica.  

Nesse comparativo, o VEA leva vantagem em todos os pontos. 

Em primeiro lugar,  por possuir taxa de administração mais baixa 

que o SCHF, reduzindo os custos para o investidor.  

Em segundo lugar, por possuir  um número superior  de 

empresas em seu portfólio, trazendo maior diversificação para o 

investidor em mercados desenvolvidos.  

E, por fim, por possuir rentabilidade histórica ligeiramente 

superior à do SCHF em termos percentuais. Com base nesses 

critérios, entre as duas opções, o VEA é nossa opção. 
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 Ao analisarmos os resultados passados do fundo, podemos 

entender como foi o seu resultado em dólar. Nos últimos dez anos, 

tivemos uma performance de aproximadamente 8,70%, conforme  

a Tabela 7.  

 YTD 1 ano 3 anos 5 anos 10 anos Desde a criação 

VEA (Preço de Mercado)  8.68% 26.66% 8.23% 9.19% 8.70% 3.09% 

VEA (NAV)  8.26% 26.60% 8.22% 9.21% 8.64% 3.10% 

Benchmark (Referência)  8.81% 27.39% 8.31% 9.33% 8.57% 3.00% 

Tabela 7 -  Resultados Histór icos do VEA.  

Fonte:  Vanguard,  2021 .  

 

 Atualmente, como vimos, o VEA possui em seu portfólio small 

caps  e empresas canadenses, duas estratégias que até dezembro 

de 2015 não se faziam presente. Inclusive, essa é uma das causas 

que explica a menor performance em períodos maiores de 10 anos , 

já que muitas small caps  tiveram um excelente desempenho 

desde então. 

 Na Figura 11 temos uma análise de rentabilidade sob outra 

perspectiva. Considerando que nós , brasileiros, somos impactados 

diariamente pela cotação do dólar na economia local, devemos 

analisar a performance do ativo em relação à rentabilidade média 

da nossa Bolsa de Valores.  

   RESULTADOS HISTÓRICOS 
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Figura 11  -  Gráfico Histórico do VEA em Comparação à Bolsa Brasi le ira em Dólar .  

Fonte:  koyfin .com, 2021 .  

 Importante ressaltar que a  Figura 11 corresponde a dados do-

larizados e mostra as performances dos fundos nos últimos dez 

anos. O gráfico roxo representa o ETF VEA, e nos mostra o retorno 

de 127% do fundo no período.  

Já o gráfico em azul representa o ETF EWZ, que é composto 

por empresas brasileiras e segue o Índice Bovespa, e obteve um 

histórico negativo de -33% no período.  

 O comportamento da Bolsa Brasileira neste período, na 

média, foi negativo em dólar, e nos mostra a importância de se 

diversificar um portfólio de investimentos em moeda forte.  
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        Montar uma carteira de investimentos no exterior, exclusi -

vamente focada nos EUA, já se provou eficiente ao longo do último 

século. Ao aproximarmos a nossa lupa para a última década, 

confirmamos que a performance do mercado Norte Americano 

tem sido acima da média mundial.  

No entanto, é importante salientarmos que rentabilidades 

passadas não são garantia de rentabilidades futuras. A economia 

global é cíclica e, nas próximas décadas, há perspectivas de que 

outros mercados e regiões irão expandir suas economias.  

 Apesar das empresas do Índice S&P 500 possuírem prati ca-

mente metade de suas receitas vindas de fora dos EUA, o inves-

timento em empresas que estão fora do mercado americano traz 

maior diversificação para a carteira e, consequentemente, dimi-

nuição do risco de concentração.  

 O ETF VEA possui um portfólio diversificado em moeda forte 

e em setores variados com baixo custo. Como estruturalmente e 

historicamente nosso país possui taxas de inflação acima da média 

de países desenvolvidos, nossa taxa de câmbio poderá continuar 

se depreciando frente a outras moedas d esses países.  

Essas características tornam o fundo uma opção viável e com 

características complementares ao mercado americano e brasi -

leiro, já que não possuem sobreposição de empresas. Com base 

nesses critérios, temos a recomendação de compra para o ETF VEA. 

   OPINIÃO DO ANALISTA 
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material se deu de maneira independente, e o conteúdo nele divulgado não pode ser copiado, 

reproduzido ou distribuído, no todo ou em parte, a terceiros, sem autorização prévia. 
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