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Investindo Melhor, Finalmente 

 

Este roteiro é destinado a investidores iniciantes, que 

entenderam as vantagens existentes ao investirmos 
diretamente emativos financeiros, masque ainda não 
iniciaram seus investimentos desta maneira por não 
saberem por onde começar. O roteiro Ponta-Pé do 
Investidor, tema missão deesclarecertodos ospassos 
envolvidos para quevocê cumpra com segurança uma 
etapa importante para realizar investimentos 
inteligentes no Brasil: operar através de uma 
Corretora deValores. 

 

Se você participou dealgum Programa Educacional da 
Empreender Dinheiro, há chances de você ter 
percebido que investir através dos bancos nem 
sempre éumaalternativa inteligente, poruma série de 
motivos. Talvez, o principal deles é o Conflito de 
Interesses inerente à sua relação com o Banco e o 
próprio Gerente Bancário ou Consultor de 
Investimentos do Banco. Não há como negar que 
investir através do Banco que você já conhece, junto 
ao seu Gerente (que normalmente é muito educado, 
além de demonstrar certo conhecimento sobre o 
assunto) é extremamente conveniente. Porém, uma 

das regras ainda válidas no universo das finanças é 

‘conveniência vs custo’. Com raras exceções, quanto 
maior a conveniência, maior o custo associado em 
decisões de investimentos e financiamentos. Seus 
investimentos no banco, não são exceção. Paga-se 
muito, muito caro por esta conveniênia. Não vale a 
pena. 

 

Para resolver este problema, Brasileiros contam com 
as Corretoras de Valores. Mas, o que é exatamente 
uma Corretora? Qual o risco de se investir através 
desta instituição? Como faço para abrir uma conta? 
Quais os custos envolvidos? A quais investimentos 
terei acesso, e porque estes devem ser mais 
rentáveis? 

 

Neste guia, você encontrará a resposta para todas 
estasperguntas,paraqueassimvocê,deformasegura 
e descomplicada, dê um ponta-pé importante na sua 
história como investidor e comece a investir sua grana 
com mais qualidade. Boa leitura! 
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O que é uma Corretoras de Valores? 
 

 

Boa pergunta! Corretoras, de certa forma, funcionam como 

um Shopping Financeiro: nelas você pode acessar diversas 

modalidades de investimento, ofertados por diferentes 

instituições, desde o próprio Tesouro Nacional, como Fundos 

deInvestimentosdiversos,diferentesbancos,títulosemitidos 

por empresasprivadas, além dos títulosnegociados em Bolsa. 

 
Por definição, Corretoras de Valores são instituições que 

atuam nos mercados financeiro e de capitais e no mercado 

cambial intermediando a negociação de títulos e valores 

mobiliários entre investidores e tomadores de recursos, ou 

seja, que fazem a intermediação dos investidores com a bolsa 

de valores (BM&FBovespa) e com a CETIP 

(http://www.bcb.gov.br/pre/composicao/corretoras_distribu 

idoras.asp). Sua constituição depende da autorização do 

Banco Central e sua atividade precisa ser autorizada e 

fiscalizada pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM). 

 
Normalmente, quando nos referimos a “Corretora de 

Valores”, estamosnosreferindo a Corretoras Independentes, 

ou seja, quenãopossuem vinculação diretaaalgumbanco. No 

entanto, existem também corretoras de valores vinculadas a 

bancos – estas, normalmente, se limitam a oferecer produtos 

do banco ao qual têm vinculação. 

 
Corretoras independentes operam através de plataformas 

digitais, onde o investidor tem acesso a diversos produtos 

financeiros de diferentes instituições participantes do 

mercado. Esta estrutura enxuta, associada ao posicionamento 

das corretoras não vinculadas (independentes), resultam em 

alternativas de investimentos mais rentáveis para os 

investidores finais – não é incomum, por exemplo, com o 

mesmo capital, você encontrar um CDB (Certificado de 

Depósito Bancário) de 20% a 30% mais rentável ao investir 

através de uma Corretora de Valores, quando comparado ao 

mesmo investimento sendo realizado diretamente via seu 

Banco. 

http://www.bcb.gov.br/pre/composicao/corretoras_distribu
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Como abrir uma Conta 
 

 

O processo de abertura de conta chega a ser mais 

simplificado, em muitos casos, que o próprio processo de 

abertura de conta bancária. Uma vez definida a Corretora 

onde você pretende abrir conta, basta acessar o site da 

Corretora escolhida e na página inicial certamente haverá um 

campo de “Abra a Sua Conta”. Lá você encontrará as 

informações passo-a-passo para abertura, além da lista de 

documentos que você precisará enviar para a Corretora. 

Normalmente, são documentos de identificação e moradia 

(RG, CPF, CNH, Comprovante de Residência), além de 

assinatura do Termo de Abertura de Conta. Atualmente, 

todasastransações documentais se fazem de forma digital, se 

você for do tipo clássico, poderá enviar seus documentos e 

eventuais termos assinados via correio, para a sede da 

Corretora deValores. 

 
Perceba que o processo de abertura pode ser feito de forma 

totalmente digital. Assim é o atendimento. Quando eu 

comecei ainvestirem Bolsa, medeparei com anecessidade de 

abrir uma conta em uma Corretora de Valores. Na época, não 

tive conhecimento de nenhuma Corretora de Valores 

Independente que operasse em Recife, e por isso acabei 

abrindo minha conta em um escritório localizado em 

Fortaleza-CE. Quinze anos depois, continuo operando à 

distância, através de escritórios localizados em Fortaleza e 

em SãoPaulo. 

 
Ou seja, ao escolher sua corretora, não se preocupe caso a 

Corretora escolhida não tenha um escritório na sua cidade – 

tudo pode ser feito online! 

 
Acredito que você também gostará de saber que nas 

principais corretoras, o prazo máximo para aprovação do seu 

cadastro é de no máximo três dias. 
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Quaisas Minhas Opções? 
Neste link, você encontará a listagem de todas as corretoras 

de valores na própria página da B3 (antiga BM&F BOVESPA), 

em ordem alfabética: 

http://www.bmfbovespa.com.br/pt_br/servicos/participante 

s/busca-de-corretoras/. 

 
 

Qual a Melhor Opção? 
A resposta é muito parecida à pergunta “Qual o Melhor 

Investimento”? DEPENDE! 

 
As corretoras têm perfis diferentes, e acabam atendendo 

melhorpúblicosdiferentes. Assim como funciona nosbancos, 

no comércio, no varejo... Empresas concorrentes 

eventualmente têm posicionamentos diferentes. É como 

perguntar qual o melhor, MCDonald’s, Burguer King ou Bob’s. 

Alguns preferem um, outros, o outro. 

 
Todavia,uma ajuda(embora nãosetrate necessariamente de 

 
 
 

preferência): as Corretoras Independentes mais 

“requisitadas” nomomento de confecção deste relatório sãoa 

XP Investimentos CCTVM S/A, a Easyinvest Título CV S.A. e a 

Rico CTVMS.A. 

 
Para te confortar, lembre-se que a Corretora exerce função 

de intermediário financeiro. Você não investe NA Corretora, 

e sim ATRAVÉS da Corretora. É importante ter isto em mente, 

pois caso você não esteja satisfeito com os serviços prestados 

pela sua Corretora, você poderá transferir seus 

investimentos, ou fazer a portabilidade destes, e passar a 

investir através de outra instituição. 

http://www.bmfbovespa.com.br/pt_br/servicos/participante
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Como escolher se eu estiver em dúvida acerca 

de uma ou mais corretoras? 
 

 

Excelente pergunta. É possível que em sua pesquisa você se 

agrade de mais de uma Corretora. Neste ponto, minha 

principal recomendação é que você entre em contato com as 

Corretoras para conhecer os serviços disponíveis, e escolha 

fazendo uma boa comparação entre as instituições. Não 

esqueçadeavaliar,alémdoscustosdecorretagem,elementos 

como: 

 
I. Disponibilidade, cortesia, relacionamento e atendimento 

dos assessores de investimentos queirão te atender. Atenção 

neste quesito, pois os assessores podem estar especialmente 

motivadose te ofertar determinados produtos financeirosem 

função das comissões associadas – ou seja, omelhor caminho 

paratomardecisõesacertadas eminvestimentosserá sempre 

a busca por mais instrução financeira; 

 
II. Diversidade de produtos (isto pode mudar bastante entre 

corretoras – normalmente, quanto maiores as corretoras, 

maiores as opções de produtos financeiros à disposição do 

Investidor), e; 

 
III Ferramentas – aqui estamos falando de calculadoras de 

imposto de renda, aplicativos e as plataformas digitais (home 

broker e demais plataformas de consulta). 

 
Minha recomendação: nãodeixequeaindecisão ocongele. As 

principais corretoras independentes do país são muito boas e 

caso você comece a operar com uma corretora e perceba que 

não está satisfeito, você pode portabilizar investimentos para 

outra instituição. 
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Programa Tesouro Direto sem Taxas. É possível? 
 
 

Sim. Muitas pessoas me perguntam isso, afinal de contas, 

quem trabalha quer receber. Contudo, com a popularização 

dos investimentos no Tesouro Nacional através do Tesouro 

Direto no Brasil, as principais corretoras aderiram à 

estratégia de não cobrar taxas de administração para 

operacionalizar investimentos no Tesouro, com o intuito de 

captar e fidelizar clientes. 

 
As corretoras entendem que uma vez cliente, à medida que 

você ganhar mais maturidade como investidor você irá, em 

algum momento, buscar outros ativos financeiros. Isto 

normalmente acontece pois com mais experiência, você 

aumenta seu apetite por maiores retornos. Neste momento, 

uma vez que você jé é cliente e já tem cadastro na Corretora, 

tudo indica (sob o ponto de vista deles), que você começará a 

adquirir outros ativos, desta vez, ativos onde eles serão 

comissionados por intermediar estas transações. 

 
É possível conferir as condições de cada Corretora de 

Valores para investimentos via Tesouro Direto, na própria 

página do Programa: 

http://www.tesouro.fazenda.gov.br/tesouro-direto-instituico 

es-financeiras-habilitadas. 

 
Perceba que algumas corretoras, porém, cobram taxa de 

administração para intermediar estas operações (transferir 

os valores e títulos, recolher Imposto de Renda, abrir seu 

cadastro como investidor, etc). 

 
Escolhendo uma boa corretora independente, não vejo 

necessidade de se pagar por este serviço. As corretoras 

mencionadas neste relatório (XP, Rico e Easyinvest), por 

exemplo, não cobram taxa de administração paraintermediar 

investimentos no Tesouro na data de confecção deste 

documento. 

http://www.tesouro.fazenda.gov.br/tesouro-direto-instituico
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Segurança 

 
Lembre-se, você não investe NA Corretora, e sim ATRAVÉS. 

Isto quer dizer que se sua corretora de valores quebrar, nada 

acontece com seus investimentos – você apenas precisará 

selecionar uma outra corretora para assumir a função da 

antiga. 

 
Seu único cuidado, talvez seja o de não deixar recursos na 

conta corrente da corretora. Ou seja, ao investir dinheiro do 

seu banco para a Corretora, decida logo quais ativos 

financeiros você irá comprar e faça logo seus investimentos. 

Esta medida de segurança é extremamente preventiva – 

reforço que investimentos através de corretoras de valores 

são absolutamenteseguros. 
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Conclusão 

 
É hora de arregaçar as mangas e começar a investir. Através 

de uma Corretora de Valores Independente você consegue 

acessar os mais variados produtos financeiros dos mercados 

de renda fixa e variável, com custos geralmente mais baixos e 

rentabilidades mais atraentes na maioria das ocasiões. 

 
Espero que este roteiro o ajude a dar um verdadeiro ponta-pé 

em seu plano pessoal de enriquecimento! Mãos à obra! 

 
 
 
 
 
 

 
“Simplesmente acumular recursos não vai te enriquecer de verdade. 

Invista seu dinheiro com inteligência”. 

Arthur Lemos 
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