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Introdução

Olá, investidores. Tudo bem?

Começar a investir pode parecer algo difícil e complexo para muitas pessoas. 
Porém, nós, da Levante, estamos aqui para ajudar você a investir de forma eficiente 
e descomplicada, bem longe das armadilhas tão comuns do mercado financeiro.

Por isso, nossos especialistas trabalham duro para escolher ideias de investimentos 
que facilitem a realização dos seus objetivos.

Aqui, mostramos que o mundo dos investimentos é muito mais fácil do que parece.

O primeiro passo para adentrar no universo dos investimentos é abrir uma conta 
em uma corretora. 

Todos os dias nos deparamos com perguntas sobre qual corretora de valores é a 
melhor, entretanto, a resposta é bem simples: depende.

Depende do seu perfil e dos seus objetivos. Afinal, não adianta escolher qualquer 
uma que aparecer pela frente sem antes analisar as opções e colocar no papel o 
que é melhor para você.

Por esse motivo, criamos este guia para ajudar você a entender como as corretoras 
funcionam, quais são as taxas cobradas e como fazer o cadastro naquela que você 
julgar ser a melhor para o seu perfil.

Vamos lá? 

Um abraço, 
Equipe Levante
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Por que você 
precisa de uma 

corretora? 
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S e  você está começando no mundo dos investimentos, vai precisar abrir 
conta em uma corretora de valores. Uma corretora de valores atua como 
intermediária das negociações, ligando o investidor aos produtos de 

investimentos mais variados.

Investir por meio de uma ou mais corretoras permite que o investidor aproveite 
muito mais as oportunidades que existem no mercado.

Existem diversos tipos de corretoras: algumas dão apenas acesso à Bolsa de 
Valores e aos produtos que são negociados nela, como ações, opções e Fundos 
Imobiliários; já outras têm uma oferta mais ampla, com Fundos de Investimentos, 
LCI, LCA etc.

Além disso, os grandes bancos também têm corretoras, que são disponíveis 
apenas para os seus correntistas. Com tantas opções, fica a dúvida: qual corretora 
e qual homebroker escolher?

Veja que mencionamos o homebroker porque ele é uma parte importante da 
questão, já que se trata do sistema eletrônico pelo qual os investidores podem 
realizar suas operações.

Na hora de escolher a corretora para fazer os 
seus investimentos, deve-se levar em conta 
pontos importantes como: reputação 
da corretora, produtos ofertados, 
taxas cobradas e qualidade da 
prestação dos serviços e do 
atendimento, para encontrar, 
assim, uma corretora que 
ofereça a melhor relação 
custo-benefício.
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Verifique  
a reputação  
da corretora 
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O primeiro passo que se deve levar em conta na hora de escolher uma 
corretora diz respeito à busca de informações acerca da reputação da 
instituição financeira em questão. 

Quando se trata de escolher uma empresa para confiarmos nosso dinheiro, todo 
cuidado é pouco.

Os órgãos reguladores do mercado de capitais são bastante exigentes e vigilantes 
no Brasil, de modo que toda irregularidade é rapidamente identificada e os 
responsáveis, punidos.

De qualquer forma, ninguém quer fazer negócios com quem tem uma reputação 
duvidosa, não é mesmo?

Sendo assim, faça uma busca pelo nome ou pelo CNPJ da corretora no site 
da CVM, a fim de checar se ela está autorizada a funcionar e quais são as 
autorizações que ela possui.

Veja, também, se existem notícias que possam desabonar a empresa.

https://www.gov.br/cvm/pt-br
https://www.gov.br/cvm/pt-br
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Verifique  
os produtos 

ofertados 
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U m outro ponto a ser levado em consideração são os produtos ofertados pela 
corretora. As corretoras podem oferecer apenas um acesso para os ativos 
que são negociados na Bolsa de Valores, como ações, opções, Fundos 

Imobiliários, ETF´s (Exchange Traded Funds); ou, até mesmo, um leque muito maior 
de opções, como:

  •     Fundos de investimento;

  •     LCI (Letra de Crédito Imobiliário);

  •     LCA (Letra de Crédito do Agronegócio);

  •     CRI (Certificado de Recebíveis Imobiliários);

  •     CRA (Certificado de Recebíveis do Agronegócio);

  •     CDB (Certificado de Depósitos Bancários);

  •     Tesouro Direto;

  •     Debêntures;

  •     COE (Certificado de Operações Estruturadas);

  •     Contratos Futuros;

  •     Minicontratos.

Com tantas opções, podemos dizer que 
algumas corretoras são verdadeiras casas 
de investimentos, em que se pode 
montar uma carteira completa e bem 
diversificada sem precisar recorrer 
a nenhuma outra instituição 
financeira.

Portanto, no que diz respeito 
aos produtos ofertados, as 
melhores corretoras são as 
que disponibilizam a maior 
variedade de produtos de 
investimentos, proporcionando 
ao investidor maior praticidade.
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Avalie as taxas 
cobradas 
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É de suma importância que se saiba quais são os custos que a corretora 
cobra. Como em tudo na vida, preço não deve ser a única variável analisada, 
mas é, sim, muito importante.

Isso porque, se os custos operacionais forem muito altos, eles podem corroer boa 
parte do seu rendimento – ou, até mesmo, todo ele.

Quando falamos das taxas praticadas para operar na Bolsa de Valores, as mais 
comuns são:

  •     Taxa de custódia: é um valor fixo mensal que a corretora  
         cobra para guardar suas ações; 
 
  •     Taxa de corretagem: é uma taxa cobrada pela corretora  
         a cada operação (compra ou venda) feita na Bolsa. Pode  
         ser um valor fixo ou variável ou, ainda, uma combinação  
         de ambos; 
. 
  •     Emolumentos: essa é uma taxa cobrada pela B3 a cada  
         operação (compra ou venda) e corresponde a 0,031256%  
         do volume negociado. Esse percentual muda se as  
         operações forem de day trade, ou seja, quando a compra  
         e a venda ocorrem no mesmo dia.

Atualmente, várias corretoras deixaram de cobrar as taxas de custódia e de 
corretagem, o que é um grande benefício para os investidores.

Mais uma vez, ressaltamos que essa é uma informação importante na hora de 
escolher uma corretora, mas que deve ser ponderada em conjunto com os demais 
fatores que listamos aqui.
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Avalie a qualidade 
do homebroker 
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O homebroker é o sistema 
eletrônico da corretora 
que permite que os 

próprios investidores operem na 
Bolsa de Valores. Antigamente, 
quando se queria comprar ou 
vender uma ação, era preciso 
ligar para um operador, que 
executava a ordem em um 
sistema profissional.

Com o avanço da tecnologia foi 
possível criar os homebrokers e, 
com isso, qualquer um pode fazer suas 
operações diretamente pelo site, pelo 
aplicativo do celular ou por uma plataforma mais 
robusta.

Um bom homebroker precisa ser ágil para que você não perca uma oportunidade 
de negócio devido à lentidão do sistema.

Além disso, deve ser simples, deixando claro para o investidor os campos com 
as informações que ele deve inserir e colocando à vista os dados que ele pode 
precisar para tomar as suas decisões.
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Apoio ao investidor 
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Q uando vamos investir, 
podemos precisar de 
algum apoio em vários 

sentidos diferentes. Às vezes, 
é necessário tirar uma dúvida 
operacional, entender como 
fazer aquela aplicação ou 
ter mais informações sobre 
como a Bolsa funciona, sobre 
o investimento em si e se ele 
é adequado ao nosso perfil e 
objetivos.

Uma das principais fontes de frustração 
dos investidores vem do fato de fazer uma 
aplicação que não se adeque ao seu perfil.

Um exemplo muito comum ocorre com os planos de previdência privada. 

Esses planos são indicados para quem vai deixar o dinheiro aplicado por um longo 
período — não é à toa que são recomendados para quem vai fazer uma reserva 
para a aposentadoria.

Além disso, eles têm uma série de variações em relação à tributação. Se a pessoa 
não for bem orientada, pode acabar pagando, por exemplo, 27,5% sobre todo o 
valor investido e fazendo um péssimo negócio.

As corretoras de valores não vendem planos de previdência, mas o 
desconhecimento e a falta de orientação podem fazer vítimas com outros produtos 
também.

Portanto, verifique se terá esse apoio na hora de escolher seus investimentos e, 
também, para acompanhar o desempenho da sua carteira.
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Passo a passo  
para abrir  
sua conta 
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D epois de analisar as opções e de escolher a sua corretora, entre no site 
oficial da corretora escolhida e clique na opção “Abra sua conta” para ser 
direcionado para a página de cadastro.

Algum tempo depois de terminar o preenchimento dos seus dados, você 
receberá um e-mail com informações de Login e Senha para acessar a parte de 
investimentos da corretora (homebroker).

Nesse mesmo e-mail (ou em outro separado), você receberá também as 
informações da sua conta (número do banco, agência e conta corrente) para que 
você possa realizar suas transferências de dinheiro da sua conta bancária para a 
conta da corretora e, assim, começar a investir.
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Conclusão 
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A lém de todos os pontos considerados neste guia, é essencial contar com 
informações precisas e análises de qualidade para tomar uma decisão de 
investimento bem embasada. Isso não está necessariamente na corretora, 

mas também em casas especializadas em fornecimento desse tipo de serviço.

Nesses casos, existe a vantagem adicional de que não há nenhum tipo de conflito 
de interesse, uma vez que o especialista que está passando aquela informação não 
lucra mais se você comprar o produto que ele está recomendando.

Ainda, são profissionais altamente especializados, dedicados exclusivamente a 
analisar o mercado em busca das melhores oportunidades.

É assim que funciona a Levante. Nossos profissionais ajudam você a investir de 
forma eficiente e descomplicada, longe das armadilhas do mercado financeiro.

Agora, você já sabe o que levar em consideração na hora de escolher uma 
corretora e o homebroker.

Não se esqueça de que essa é uma decisão importante, pois a corretora vai ser a 
sua parceira nos investimentos.

Quer saber quais são os melhores investimentos para você e para os seus 
objetivos? 

Conte com nossa equipe de especialistas para lhe ajudar a encontrar os 
investimentos adequados para o seu perfil de investidor e, assim, potencializar os 
seus rendimentos.

Atendimento:

Vcê pode entrar em contato com o time da Levante pelos canais abaixo:

            (11) 98435-3455 (Whatsapp)

            atendimento@levante.com.br

Bons investimentos!

Equipe Levante

https://api.whatsapp.com/send?phone=5511984353455
mailto:atendimento%40levante.com.br?subject=
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DISCLAIMER

Este relatório foi elaborado pela Levante Ideias de Investimento e o uso é exclusivo de seu assinante, 
estando protegido pela Lei de Direitos Autorais. Este conteúdo não pode ser reproduzido, copiado ou 
distribuído, no todo ou em parte, a terceiros, sem prévia e expressa autorização.

Este documento tem como objetivo somente informar os leitores e não tem a finalidade de assegu-
rar, prometer ou sugerir a existência de garantia de resultados futuros ou isenção de risco para os 
leitores. O documento não tem o cunho de ofertar, negociar, comercializar ou distribuir   títulos ou 
valores mobiliários ou qualquer outro instrumento financeiro.

As decisões de investimentos devem ser realizadas pelo próprio leitor.

O analista responsável poderá esclarecer dúvidas de seus leitores através de vídeos ou relatórios que 
serão enviados simultaneamente aos assinantes, mantendo e garantindo a isonomia de informações.

As informações deste relatório foram baseadas em fontes públicas e consideradas fidedignas na 
data de publicação, e estão sujeitas à mudanças, não implicando necessariamente na obrigação de 
qualquer comunicação com respeito a tal mudança.

Nos termos do artigo 17 da ICVM 598/2018, os analistas responsáveis pela elaboração deste 
relatório declaram que as recomendações contidas neste relatório refletem única e exclusivamente as 
suas opiniões pessoais e foram elaboradas de forma independente e autônoma.

Conforme o artigo 16, parágrafo único da ICVM 598/2018, o analista Rafel Bevilacqua declara-se 
inteiramente responsável pelas informações e afirmações contidas neste relatório de análise.

Os valores mobiliários não contam com garantia do Fundo Garantidor de Crédito – FGC.

A reprodução, cópia ou distribuição deste conteúdo, no todo ou em parte, implicará ao infrator 
sanções cíveis e criminais, incluindo a obrigação de reparação de perdas e danos causados, nos 
termos dos artigos 102 e seguintes da Lei 9.610/98.
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