
Custos de Operacionais da Corretora  

 

Para cumprir o que determina a Resolução 3.919, de 25 de novembro de 2.010, do Banco 
Central do Brasil, informamos os valores cobrados pela Mundinvest S/A CCVM, pela 
prestação dos serviços de administração/gestão de clubes de investimento, de corretagem, 
de custódia, e de Tesouro Direto. 
  
Administração de Clubes de Investimento 
 

Será cobrada a taxa de administração/gestão estabelecida no Estatuto de cada clube. 
 
  
Prestação de Serviços de Corretagem 
 
Os serviços de corretagem serão cobrados de acordo com a tabela abaixo: 

 

TABELA DE CORRETAGEM 

VALOR NEGOCIADO 
TAXA DA 

CORRETORA 
CUSTO FIXO 

Até R$ 135,07  2,7% - 

De R$ 135,08 até R$ 498,62  2,0%  - 

De R$ 498,63 até R$ 1.514,69  1,5% R$ 2,49 

De R$ 1.514,70 até R$ 3.029,38 1,0% R$ 10,06 

Acima de R$ 3.029,39 0,5% R$ 25,21 

 

 
 
Prestação de Serviços de Custódia 
 

A Mundinvest S/A – CCVM cobrará mensalmente dos clientes que tiverem papéis custodiados 
na B3 S/A - Brasil, Bolsa, Balcão, sob sua responsabilidade, os seguintes valores:  
 
 
Clientes com títulos e valores mobiliários custodiados até o valor de R$ 300.000,00 
(trezentos mil reais), mensalmente, o valor fixo de R$ 25,00 (vinte e cinco reais). 
 

Dos clientes com títulos e valores mobiliários custodiados sob a responsabilidade da 
Corretora cujos valores sejam superiores a R$ 300.000,01 (trezentos mil reais e um 
centavo), será cobrado mensalmente, além do valor fixo de R$ 25,00 (vinte e cinco reais) 
será aplicada a tabela da B3, calculada de forma regressiva e cumulativa, com base no valor 
da carteira do investidor no último dia útil de cada mês, de forma pro rata. 
 
 

 TAXA SOBRE O VALOR EM CUSTÓDIA – RENDA VARIÁVEL (Percentual pro rata 
mês) 

FAIXA DE VALOR TAXA / ANO 

de R$ 300.000,01 a R$ 1.000.000,00 0,0130% 

de R$ 1.000.000,01 a R$ 10.000.000,00 0,0072% 



de R$ 10.000.000,01 a R$ 100.000.000,00 0,0032% 

de R$ 100.000.000,01 a R$ 1.000.000.000,00 0,0025% 

 

Tesouro Direto 

 

TAXA DE ADMINISTRAÇÃO – TESOURO DIRETO (Percentual pro rata ano) 

 TAXA  

Mundinvest  
 
0,30% a.a. Taxa de Custódia  

B3 

0,25% a.a. - Taxa de Custódia sobre o valor 
dos títulos, referente aos serviços de guarda 

dos títulos e às informações e 
movimentações dos saldos. 

Saiba mais 
http://www.tesouro.gov.br/-/cobranca-de-taxas-no-tesouro-direto 

 

http://www.tesouro.gov.br/-/cobranca-de-taxas-no-tesouro-direto

