TAXAS PARA O MERCADO BOVESPA
1 CORRETAGEM BOVESPA VIA HOME BROKER E APP
Quantidade de ordens

À vista

Day Trade

De 1 até 4 ordens

R$

18,00

R$

12,00

A partir da 5ª até 9ª ordem

R$

13,50

R$

10,00

A partir da 10ª até 19ª ordem

R$

13,00

R$

8,00

A partir da 20ª até a 29ª ordem

R$

12,00

R$

7,50

A partir da 30ª até a 39ª ordem

R$

10,00

R$

7,00

A partir da 40ª até a 49ª ordem

R$

9,50

R$

6,50

A partir da 50ª até a 74ª ordem

R$

9,00

R$

6,00

A partir da 75ª até a 99ª ordem

R$

8,50

R$

5,00

A partir da 100ª até a 254ª ordem

R$

8,00

R$

4,00

A partir da 255ª até a 499ª ordem

R$

4,00

R$

3,00

A partir da 500ª até a 999ª ordem

R$

3,00

R$

2,50

A partir de 1000ª ordem

R$

2,00

R$

1,50

2 CORRETAGEM BOVESPA – MESA DE OPERAÇÕES
Corretagem
0,50%

Valor Fixo
R$ 25,21

3 CUSTÓDIA REMUNERADA
Será cobrada comissão de 40% sobre a taxa de empréstimo negociada.

Disclaimer
Home Broker e App:
i) A tabela regressiva será aplicada entre o primeiro e o último dia útil de cada mês, ou seja, o
desconto será regressivo, acumulando as ordens dentro do próprio mês, não sendo cumulativo para
o mês subsequente. No primeiro dia útil de cada mês, inicia-se a tarifação considerando-se
a primeira faixa e acumulando as demais ordens para obter a redução conforme a
quantidade de ordens executadas no próprio mês. Por exemplo, executando até quatro
ordens no mercado à vista, terá o custo expresso da seguinte maneira: 4 x R$ 18,00; a partir
da quinta ordem, passará a ser aplicado o custo de R$ 13,50 por ordem e assim sucessivamente.

ii) A corretagem será cobrada apenas se a ordem for executada.
iii) Ordens executadas parcialmente terão cobrança integral do valor por ordem, face a execução na B3.
iv) Ordens com validade de 30 dias terão a taxa cobrada para cada dia em que houver execução
parcial de acordo com as faixas da tabela regressiva.
v) Ordens executadas para quantidades que combinem lote inteiro e fracionário serão tarifadas de
maneira independente com cobrança de duas ordens.
vi) Ordens canceladas não serão computadas para efeito de desconto por quantidade de ordens,
somente as ordens executadas na B3.
vii) Exercícios de opções terão cobrança conforme a tabela da mesa de operações.
viii) Posições zeradas em função de inadimplência, insuﬁciência de saldo e/ou cobertura de margem
exigida terão cobrança conforme a tabela da mesa de operações.
ix) A tabela não é válida para plataformas eletrônicas especiais de negociação (diferentes de app e
Home Broker), as quais possuem tarifas distintas que são negociadas no momento da contratação.
Para mais informações, consulte nossos especialistas em investimento.

Mesa de operações
i)
ii)

Percentual aplicados sobre o montante operado no dia.
Para operações efetuadas com mais de um código no mesmo dia, os percentuais serão aplicados
sobre o montante operado separadamente.

Impostos
Sobre a taxa de corretagem serão aplicados os impostos que incidem sobre esse serviço, referentes a
ISS, PIS e COFINS, no total de 9,65%, previstos na Lei no 12.741, de 8 de dezembro de 2012.
Emolumentos e taxas de Bolsa:
Emolumentos e taxas seguem valores de referência da B3.
CLIQUE AQUI.

4 TAXA DE CUSTÓDIA
Isenção de taxa de custódia sobre ações, Tesouro Direto*, COE, Renda Fixa e Ouro*.
*A isenção compreende apenas a taxa cobrada pela Ágora. A taxa de custódia sobre os serviços efetuados pela B3 será repassada
aos clientes seguindo os valores da instituição. Clique aqui para conhecer as tarifas cobradas pela B3, inclusive os valores de serviços
de custódia para ouro.
Em 1º de agosto de 2020, o título Tesouro Selic passou a ser isento da taxa de custódia da B3 até o montante de R$ 10.000,00. A taxa
será cobrada apenas sobre valores que excederem o montante de R$ 10.000,00 por investidor (CPF).
Para conferir as taxas para Tesouro Direto, clique aqui.

