
Connecting Business

Os desenvolvimentos 
legislativos e regulamentares 
inovadores implementados 
nos últimos dois anos 
têm revigorado indústrias 
de gestão de ativos e 
de equidade privada 
em Bermuda, criando 
um mercado de capitais 
altamente responsivo 
para os investidores.

Menos de duas horas de 
Nova York, Bermuda é 
um dos principais centros 
financeiros internacional, 
que abraça uma cultura 

de colaboração entre a 
indústria, o regulador e 
o governo, com todas as 
partes trabalhando juntos 
para alcançar o sucesso 
comercial. A jurisdição é lar 
de um dos três principais 
centros de resseguros e 
o mercado de seguros de 
cativas maior do mundo. 
Bermudas também é o líder 
global de valores vinculados 
a seguros (ILS em inglês), 
obrigação de catástrofe
e outros veículos 
de transferência de 
risco alternativas.

 
Mundialmente reconhecidos 
prestadores de serviços 
operam dentro de uma 
infra-estrutura de fácil 
acesso tecnologicamente 
sofisticada.

A força de trabalho de 
Bermuda, de classe mundial, 
de profissionais experientes, 
treinados e qualificados a 
nível internacional, inclui 
advogados, contadores, 
administradores de fundos, 
banqueiros, seguradores e 
diretores independentes.

B E R M U D A S
UM CENTRO FINANCEIRO  
DE CLASSE MUNDIAL



A VANTAGEM DAS BERMUDAS: 
SOLUÇÕES INOVADORAS DE 
FUNDOS

FUNDOS REGULAMENTADOS

  Fundo padrão
   Fundo institucional
   Fundo Administrado

FUNDOS NO REGULAMENTADOS

  Fundo de Capital Fixo
   Fundo Excluido/ Fundo Privado
   Fundo Isento
• Fundo Isento de Classe A
• Fundo Isento de Classe B

OPÇÕES DE 
ESTRUTURAÇÃO 
FLEXÍVEIS
Bermudas oferece uma variedade de 
tipos de fundos regulamentados e 
não-regulamentados para satisfazer às 
necessidades dos gestores e investidores.

As opções mais recentes são os fundos 
isentos de classe A e classe B.

Fundos isentos classe A, engrenado 
para os gestores com ativos sob gestão 
de pelo menos US $ 100 milhões e 
comercializados apenas a investidores 
qualificados, podem ser registrados e 
lançados instantaneamente através do 
sistema de arquivamento eletrônico do 
BMA. Auto-certificação é permitida se o 
gerente de investimentos do fundo já está 
registrado com regulador estabelecido 
como a US Securities and Exchange 
Commission (SEC) ou financeira conduta 
autoridade (FCA da Grã-Bretanha), com 
nenhuma exigência de aprovação da BMA.

Fundos isentos Classe B estão disponíveis 
para os gestores de fundos não-
licenciados com ativos sob gestão 
de menos de US $ 100 milhões
. 

REGULAÇÃO 
COMERCIALMENTE 
SENSÍVEL
Autoridade Monetária das Bermudas 
(BMA em inglês) comercialmente 
sensível do Regulamento das Bermudas  
supervisiona un ambiente regulatório 
prático, pragmático e adequado 
à sua finalidade que é escalável 
para atender as necessidades de 
a base do investidor do fundo. 
supervisiona um ambiente regulatório 
prático, pragmático e adequado à 
suas finalidades que é escalável para 
atender às necessidades de uma 
base de investidores do fundo.

CUMPRIMENTO E 
TRANSPARÊNCIA
Bermudas é reconhecida por transparência 
e cooperação da comunidade 
internacional. A ilha tem atualmente um 
total de 80 parceiros do Tratado, incluindo 
41 acordos bilaterais de intercâmbio de 
informaçãõ fiscal (TIEAs em inglês ) e 76 
co-signatários da l do Conselho da Europa 
a Convenção Multilatera sobre Assistência 
Administrativa Mútua em Matéria Fiscal.

A VELOCIDADE DO 
MERCADO
Incorporação o mesmo dia, e certeza 
regulatória permitem um fundo para 
iniciar as operações imediatamente 
dentro de um regime de fundos 
isentos altamente eficiente.

INSTALAÇÃO DE 
BAIXO CUSTO
Criação de um fundo isento de classe 
A ou Classe B é simple, custo-eficaz e 
competitivo com outras jurisdições.

 

EFICIÊNCIA DE 
AUDITORIA
Fundos de Bermuda não requerem 
uma aprovação de auditor local que 
economiza tempo e dinheiro.

DIRETORES 
INDEPENDENTES
Há um número de indivíduos na ilha 
que irá garantir que o cumprimento 
do fundo é requisitos de governança 
corporativa atuando como diretores 
não-executivos independentes. Ao 
contrário de outras jurisdições, não há 
nenhuma taxa de inscrição anual para 
diretores Bermudianos, resultando na 
economia de custos para o fundo.

AMBIENTE ACOLHEDOR
Bermuda congratula-se com empresas 
estrangeiras e seus funcionários, 
como exemplificado pelos incentivos 
para ato de criadores de emprego 
e políticas-autorização de trabalho 
atualizadas em 2015. Através do 
Programa de Incentivo para os Criadores 
de Emprego, há um camino bem 
definido para residência permanente 
para os trabalhadores expatriados, 
que se encontram certa antiguidade, 
e outros requisitos de elegibilidade.

“ Nos agradecemos o papel 
das Bermuda como líder em 
transparência fiscal global, bem 
como seu papel de servir ao 
lado do  US Steering Group do 
OCDE Global Forum em matéria 
de transparência e troca de 
informações para efeitos fiscais”.

 

 Robert Stack, 
 do Tesouro dos EUA



ACESSO A EXPERIENTES 
PRESTADORES DE SERVIÇOS
A comunidade sofisticada de negócios 
colaborativo das Bermudas contém 
uma rede de profissionais de serviços 
de fundo com vasta experiência em 
equidade privada e em investimentos 
alternativos semelhantes.
Com experiência em comum em 
equidade privada, advogados de 
fundos das Bermudas, administradores, 
auditores e consultores fiscais são 
bem versados no complexos de 
fundos de investimento cerrado, 
(close-end-funds) vida limitada, 
fundos de retiro, com uma estrutura 
de Sociedade em Nome Colectivo/ 
em Comandita  GP/LP, incluindo o 
capital de risco, imobiliário, fundos de 
infra-estrutura e fundos de híbrido.

SERVIÇOS LEGAIS
O setor de equidade privada  é capaz 
de desenhar em concentração de 
altamente qualificados advogados 
das Bermudas, que pode fornecer 
um conjunto completo de serviços 
jurídicos, incluindo eficientes formações 
de fundo, preparação de acordos 
legais e documentação de fundos.

A Associacao de Advogacia das 
Bermudas ( Bermuda Bar Association) 
tem mais de 400 praticantes 
advogados, muitos acostumados a 
trabalhar com clientes, advogados, 

contabilistas e consultores profissionais 
localizados em todo o mundo. 
Bermuda tem mais de 20 escritórios 
de advocacia profissionalmente 
reconhecidos, incluindo empresas 
com escritórios internacionais.
 
SERVIÇOS DE 
ADMINISTRAÇÃO
Administradores de fundos das 
Bermudas estão familiarizados com 
todos os aspectos das operações de 
“back-office”, tais como a avaliação 
dos investimentos privados, cálculos 
de “cachoeira” complexos (waterfall 
calculations) e relatorios adaptados 
para socios comanditarios.

AUDITORIA E 
ASSESSORIA FISCAL
As principais empresas de 
contabilidade estão presentes em 
Bermudas, fornecendo auditoria, 
serviços de consultoria e impostos 
para fundos de investimentos 
cerrados, com uma variedade de 
estratégias, estruturas e produtos.

GOVERNANÇA
Os fundos cerrados registrados nas 
Bermudas não exigem assinatura final 
de auditores locais, administradores, 
depositarios ou diretores. No 
entanto, todos estes serviços 
estão disponíveis na ilha a preços 
competitivos, fazendo Bermudas 
uma Estaçao de Serviço Integrada 

(“one-stop shop”) ideal para 
operações de fundos em curso.

ESTRUTURACAO DE FUNDO 
Os fundos de Equidade Privada  
normalmente são formados como 
sociedades em comandita (LP), 
no entanto, fundos ou veículos 
de finalidade especial podem  ser 
configurados como empresas 
incorporadas de Bermudas de 
responsabilidade limitada.
Um fundo cerrado também 
pode-se beneficiar de uma 
estrutura de Sociedade de Contas 
Segregadas de Bermudas (SAC), 
que é ideal para estratégias de 
negócio-a-negocio e híbridas. 

Uma parceria pode optar por ter 
personalidade jurídica própria, 
separada e distinta de seus 
investidores/socios comanditarios. o 
principal benefício de tomar clientes 
sobre a personalidade jurídica é a 
continuidade da parceria, nao obstante 
qualquer mudança nos parceiros.
 Nao socio comanditado ( “general 
partner”) das Bermudas é necessário 
para uma Sociedade em Comandita (LP).
 Acordos de Sociedade em Comandita 
de Delaware podem ser customizados, 
com o mínimo de esforço, para as 
Bermudas permitir variações sobre a 
estrutura de equidade privada LP típica, 
como um fundo de um. (“ Fund of One”).

DO TESOURO DOS EUA

Mudanças significativas na Lei de 
Sociedades das Bermudas 1902, entrou 
em vigor en mayo de 2015

Indústria congratulou-se com as 
alterações para modernizar o sector 
de Bermudas de gestão de ativos, e 
melhoram a eficiência e ofertas de 
produtos. As atualizações que fornecem, 
especificamente ao Sociedades em 
Comandita, a maioria dos mesmos 
direitos que as companhias isentas  
 
nos termos da lei, ampliar o apelo de 
Bermudas como um superior centro 
financeiro internacional de fundos de 
equidade privada e investimento fixo.

 Como resultado das actualizações  
 da Lei de Sociedades: 
 
 Socios Comanditarios recebem uma  

 maior flexibilidade para a gobernança 
 e administração interna, incluindo  
 mudanças no socio e estrutura

 Sociedades em comandita pode  
 tornar-se como, e uma, sociedade  
 de responsabilidade limitada  
 isenta nos termos da lei
 Um registro de cargos aplica-se a  

 Sociedades em Comandita, semelhante 
 ao utilizado por Companhias  
 em Bermudas

  As Sociedades em Comandita 
poderám continuar e descontinuar 
(ou sim precisar reincorporação) entre 
Bermudas e em outras jurisdições

 Estas alterações melhorar ainda mais 
a Parceria de Bermudas como um 
produto de primeira no Offshore de 
fundos de investimento, mantendo os 
espaços de entidade e financiamento.

DESTAQUE DE LEGISLAÇÃO: ATUALIZAÇÕES PARA A LEI DE PARCERIA
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Considerando Bermuda como sua base para o negócio? 
Contacte-nos para marcar uma consulta inicial para que 
possamos começar a fazer as coisas em movimento para você. 

“Meu conselho pessoal aos clientes agora, é que as 
Bermudas pode, de fato , ser a melhor jurisdicao para 
fundos “Offshore”, quando você considerar os benefícios 
de custo, as normas práticas, bem como acesso aos 
funcionários que eu não acho que deve ser subestimado; 
Eu sei que tem sido muito valioso para nós.”

  Jack Rigney, Sócio, Gestão de Investimentos e Prática 
de Fundos Privados, Seward & Kissel LLP

“ Bermuda tem uma marca reguladora superior a muitos dos 
destinos de Offshore. Você tem as bases com uma identidade 
reguladora, um excelente estado de Direito, uma estrutura 
jurídica e de contabilidade em termos de assessores em torno 
da atividade do mercados de capital que são muito bons, você 
tem um regulador no BMA, que compreende os mercados de 
capital e o que podem fazer para ajudar a construir o país.”

 Thomas Kloet, Jefe Ejecutivo del Grupo de TMX

Sobre a BDA  
Agência de Desenvolvimento de 
Negócios Bermuda (BDA, por sua 
sigla em Inglês) incentiva e apoia o 
investimento directo de empresas 
emergentes (start-ups) a mudar 
para, ou expandir seus negócios 
em, Bermudas. Sendo uma parceria 
público-privada independente, 
nos conectamos potenciais 
operadores com profissionais 
da indústria, nossos funcinários 
do área de regulamentação, e 
contatos-chave do governo de 
Bermuda para facilitar a tomada de 
decisão na seleção de jurisdição.

Serviço De Consierge 
Ne Através Da BDA
Nós oferecemos um Serviço de 
Concierge de Negócios para ajudar 
as empresas a estabelecer operações 
em nossa jurisdição. Nosso equipe 
é um único ponto de contato, para 
conectar os clientes com profissionais 
da indústria, governo, autoridades 
reguladoras, e prestadores de serviços 
de apoio, tais como imobiliárias, 
escritórios de advocacia, auditores 
e especialistas de realocação. Nosso 
serviço de concierge também 
está disponível para as empresas 
existentes em Bermuda.


