Custos para investir pela Ideal CTVM

1. Aspectos Gerais
A Ideal CTVM atua, por ora, na intermediação de valores mobiliários disponibilizados pela
B3 – Brasil, Bolsa, Balcão (B3) e em breve iniciará a atividade de distribuição de outros
produtos de investimento a todos os seus clientes do segmento varejo, especialmente de
fundos de investimento, atuando como intermediária nas negociações de compra e venda
de tais ativos.
Além da intermediação das operações, a atividade das corretoras também abrange outras
responsabilidades complementares, tais como a disponibilização de plataforma para
viabilizar essas operações, a administração e custódia das contas de investimento, o
fornecimento de informações e o suporte para toda a operação. Entretanto, é importante
frisar que atualmente a Ideal não faz recomendação de produtos ou administração de
carteiras, de modo que apenas disponibiliza os produtos de terceiros aos seus clientes.
Os custos para investir nas categorias de produtos ofertadas pela Ideal CTVM estão
descritos a seguir. Tais informações visam a esclarecer o modelo de remuneração da Ideal
de acordo com seu portfólio de produtos atual.
2. Custos por categoria de produto
2.1. Renda Variável
Para clientes pessoa física, atualmente a Ideal CTVM não cobra taxa de corretagem para
os produtos de renda variável listados na B3.
Esse incentivo não inclui as taxas obrigatórias da B3, detalhadas na tabela abaixo. As taxas
são aplicáveis aos produtos abaixo, que a Ideal intermedeia para pessoas físicas:
•
•
•
•

Ações
BDR
Cotas de Fundos de Investimentos Imobiliários (“FII”)
Cotas de Fundos de Negociados em Bolsa (“ETF”)
Taxas cobradas pela B3
Tipos de tarifas
Custo de negociação comum

Valores
0,0300% sobre o volume financeiro
negociado. Taxa de liquidação já
inclusa.
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Custo de negociação de day trade

Manutenção da conta de custódia

Sobre valor em custódia

Faixa de valores por quantidade de
operações: a partir de 0,0230% sobre o
volume financeiro negociado até
0,0110% a partir de 4 mil operações.
Taxa de liquidação já inclusa.
Zero¹.
Zero para posições até R$ 20 mil.
Acima deste valor, aplica-se a faixa de
tarifas a partir de 0,0500% até 0,0005%.
Tarifa anual com cobrança mensal
proporcional ao volume do mês.

¹gratuito por 5 anos. Para contas inativas, após o 61ºmês (5 anos) haverá cobrança de R$ 7,63 mensais.

Para mais informações sobre os custos de negociação, acesse a página oficial da B3 aqui.
E para tarifas de serviços de custódia acesse aqui.
A Corretora se reserva ao direito de atualizar, a qualquer momento, as regras de corretagem
mediante o aviso prévio de 15 dias aos clientes cadastrados e com atualização dos
documentos disponibilizados no nosso site.
2.2. Fundos de Investimento
2.2.1. Informações gerais sobre a remuneração da Corretora
A Ideal CTVM atua, inicialmente de forma limitada, como distribuidora de fundos de
investimento de terceiros.
A remuneração percebida pela Corretora na atividade de distribuição é proveniente
de um desconto/rebate aplicado sobre as taxas de administração e performance
(conforme aplicável), valores estes que são repassados pelo fundo ao distribuidor.
Vale ressaltar que o valor pago pelo fundo de investimentos à distribuidora não gerará
cobranças adicionais ao investidor, visto que este custo/valor já é considerado na
precificação (composição do preço) do produto antes de sua distribuição, ocorrendo, na
prática, tão somente a repartição do valor arrecadado com a venda da cota entre os
participantes envolvidos na cadeia de distribuição (gestora, distribuidora e administradora,
por exemplo).
Cada fundo de investimento possui um regulamento próprio, no qual é possível consultar
informações quanto aos serviços contratados pelos fundos dentre outras informações.
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A taxa de administração pode variar de acordo com o fundo escolhido para aplicação, e a
taxa de performance pode, ou não, ser cobrada.
Atualmente, a Ideal não possui outras formas de remuneração pela distribuição desses
fundos.
Deste modo, é de extrema importância que o investidor leia atentamente cada
regulamento e demais materiais complementares disponíveis sobre o fundo que se
deseja aplicar.
3. Potenciais conflitos de interesse
No momento, a Ideal CTVM atua exclusivamente na oferta, intermediação e distribuição de
produtos de investimento aos seus clientes e em serviços correlatos e, nesse sentido, não
possui fundos de investimentos próprios ou carteira própria, bem como não atua na
recomendação de produtos aos clientes.
Por esses motivos, entende-se que, considerando o modelo de negócios atual da Corretora,
a probabilidade de cenários de conflitos de interesse ocorrerem é baixa, portanto, não há
necessidade de destacar situações específicas. Ainda assim, a Corretora atua
continuamente no aprimoramento de seus controles de forma a detectar e remediar
eventuais situações destas que possam surgir.
Informações adicionais sobre o posicionamento da Corretora frente a eventuais situações
podem ser encontrados nos documentos Código de Ética e Conduta e Regras e Parâmetros
de Atuação conforme disponibilizados no website www.idealctvm.com.br.
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