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ADRs & BDRs
São duas opções de investimentos que estão em
crescimento devido ao mundo globalizado e em evolução
que nos encontramos, porém ainda é pouco conhecida no
mercado brasileiro.
As ADRs, em inglês, American Depositary Receipts, são
certificados de depósito representativos de ações de
empresas de qualquer país negociadas na Bolsa de Valores
do próprio país de origem e que são negociados em bolsas
de valores norte-americanas. Ou seja, este investimento
são direitos representativos de valores mobiliários emitidos
por companhias abertas no Brasil e negociadas em bolsa
norte-americana.
Apesar de ser considerado no Brasil um mercado recente
para investimento, esse tipo de aplicação surgiu por volta
da década de 1920. Esse tipo de investimento ocorre
através de uma empresa nacional que deseja investir fora
do Brasil (nos EUA), para isso, é necessário que se crie uma
ADR, devendo possuir ações em posse de uma instituição
financeira para intermediar essas operações com os
investidores através da emissão de títulos lastreados às
ações chamadas Recibos de Depósito.
Os BDRs, significa em inglês, Brazilian Depositary Receipts,
em português, CVDM (Certificado de Depósito de Valores
Mobiliários). Este tipo de investimento envolve certificados,
ou direitos representativos de valores mobiliários emitidos
por companhias abertas que possuem sede no exterior.
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O procedimento deste investimento, neste caso são
empresas estrangeiras que desejam negociar suas ações no
Brasil. Porém, os BDRs são muito mais recentes que os
ADRs e em alguns casos possuem muito pouca liquidez
inclusive pelo fato de alguns serem negociados apenas em
balcão.
Há dois tipos de BDRS: as patrocinadas que ocorre quando
uma empresa no exterior deseja iniciar negociação de suas
ações no mercado de capitais brasileiro, para isso ela
contrata um ou mais bancos para ser a instituição
depositária e será a responsável por lançar as ações na
bolsa de valores, além de ter a obrigação de se cadastrar
na CVM e obedecer as normas; e as não patrocinadas que é
a instituição depositária quem possui ações das empresas
estrangeiras e emite BDRS (não é a empresa estrangeira
que procura bancos no Brasil para emitir ações) onde a
empresa do exterior não tem nenhuma responsabilidade
pelas ações.
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Classificação de BDRs e ADRs
Segundo a CVM, o BDR é classificada em 3 níveis:
 Nivel I: Não há necessidade de registro na CVM e só é
permitido que sejam negociadas por fundos de
investimentos, instituições financeiras, consultores
autorizados pela CVM, empregados da empresa no
exterior e pessoa física ou jurídica com investimento
superior a um milhão de reais
 Nível II e III: Podem ser negociados na bolsa de
valores e necessitam de registro na CVM.
O ADR, semelhante ao BDR com empresas estrangeiras
que querem investir no Brasil, ocorre a situação oposta
(com empresas brasileiras desejando investir no mercado
exterior). Onde empresas nacionais lançam no mercado
estrangeiro um ADR no mercado Norte Americano. Para
isso, algumas normas necessitam ser obedecidas, dívida em
níveis:
 Nível I: Sem a necessidade de atender as normas
contábeis americanas, nem responder à SEC; Não
ocorre o lançamento de novas ações; as negociações
somente ocorrem fora da bolsa de valores (ocorre no
mercado de balcão)
 Nível II: Atende as exigências da SEC e normas
contábeis americanas; as aplicações são negociadas
na bolsa de valores
 Nível III: Atende a todas as obrigações como se fosse
uma empresa americana
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Vantagens desses investimentos
Considerado um investimento para aquele que deseja
diversificar a carteira com empresas gigantes no mercado
internacional. Este é um processo mais simples e ágil, pois
não possui a necessidade de abrir contas no exterior
ficando dependente de comprar dólares e de toda a
burocracia do processo.
Pelo lado da ADRs, por serem títulos negociados no Brasil,
é possível fazer uma análise de como a empresa
estrangeira está indo no seu pais para então saber como
virá a será o pregão no nosso mercado Brasileiro. No
entanto os preços das ações no Brasil podem ser afetados
pelas taxas de câmbio causando algumas mudanças no
comportamento dos ADRs.
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