
Tesouro direto

A Singulare Invest não cobra taxa de administração. A B3 pratica uma taxa de custódia de 0,25% a.a.

Renda Fixa

A Singulare Invest não cobra taxa de corretagem, nem taxa de custódia para títulos de Renda Fixa.

Fundos de Investimento

A Singulare Invest não cobra taxa de custódia de Fundos de Investimento Abertos. Os fundos podem cobrar taxas de administração e 
performance que variam de fundo para fundo.

Ações e Opções sobre Ações

Custódia

TAXA DE 
R$10,00/mês

Corretagem

Home Broker

Operações de Mesa

Corretagem zero até junho de 2022
para operações inseridas pelo investidor na plataforma eletrônica de negociação.

Taxa cobrada, a partir de 01/06/2022, de 
clientes que ainda não transferiram suas 
carteiras para outras corretoras.

Pacotes de corretagem

R$6,00 por operação - Pacote de 100 operações.

R$5,00 por operação - Pacote de 250 operações.

R$3,50 por operação - Pacote de 500 operações.

R$2,10 por operação - Pacote de 1.000 operações.

Minicontratos BM&F

Contratos grandes BM&F

Custódia

FUTURO

A-Bond

Açucar

Algodão

Boi gordo

Café arábica

C-Bond

Cupom cambial

Cupom DI x IGP-M

Cupom de IPCA

DI de um dia

DI longo

Dólar comercial

EI Bond

Euro

FRA de cupom

FRA de cupom DI x IGP-M

Global Bonds

Ibovespa

Ibovespa Mini

IBrX-50

IGP-M

IGP-M fracionário

IPCA

Milho

Ouro 250g

Soja

Ajuste (dia anterior) do vencimento negociado

Ajuste (dia anterior) do vencimento negociado

Ajuste (dia anterior) do 1º vencimento

Ajuste (dia anterior) do vencimento negociado

Ajuste (dia anterior) do vencimento negociado

Ajuste (dia anterior) do 1º vencimento

Ajuste (dia anterior) do 1º vencimento

Cálculo efetuado no contrato de cupom cambial para as pontas curta e longa

Ajuste (dia anterior) do vencimento negociado menos o último número-índice divulgado

Diferença entre PU de ajuste (dia anterior) corrigido e valor teórico do resgate

Diferença entre PU de ajuste (dia anterior) corrigido e valor teórico do resgate

Ajuste (dia anterior) do 2º vencimento
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DAY TRADE
(%) BASE DE CÁLCULO

Corretagem 

Day trade: R$1,00 por contrato de mini-índice / R$1,50 por contrato de minidólar.

Posição: R$2,00 por contrato de mini-índice / R$3,00 por contrato de minidólar.

Nas operações liquidadas compulsoriamente serão cobradas as seguintes 
corretagens: R$2,00 por contrato de mini-índice / R$3,00 por contrato de minidólar.

Taxas operacionais mínimas: operação normal - R$10,34; day trade - R$6,49; para contratos agrícolas cotados em dólares: operação normal = USD$4,28; 
day trade = USD$2,68.

Nota: Conforme disposto no Comunicado Externo 109/2003-DG de 28/11/2003, as Corretoras poderão cadastrar: o custo por contrato (em reais ou em dólar); 
ou o custo por contrato negociado dentro de determinados intervalos; ou o custo por contrato de determinada família; ou a TOB; ou percentuais da TOB; ou 
o cap eventualmente praticado. O valor correspondente é devido no dia útil seguinte ao de realização da operação.

Multa por Saldo Devedor

De acordo com a regulamentação, não é permitido que as Corretoras realizem operações que caracterizem concessão de 
financiamentos, empréstimo ou adiantamentos aos seus clientes. Dessa forma, será cobrada multa de 0,1% ao dia sobre o saldo 
devedor originado de operações em bolsa, chamadas de margem ou ajustes diários em conta.

Informativos pelo correio

Caso o investidor opte por receber os informativos da B3 pelo correio, o custo de R$3,44 por correspondência da B3 é repassado ao 
cliente.

Futuro de Ações

Custódia Corretagem

Taxa zero: A Singulare Invest não 
cobra taxa de custódia de contratos 
BM&F.

R$0,01 por contrato (R$1,00 por lote padrão de 100)

Empréstimo de Ações

A Singulare Invest pratica as seguintes comissões:

Doador (Investidor que aluga ações de propriedade): 15% da taxa do aluguel.

Tomador (Investidor que aluga ações de outro investidor para vendê-las no mercado): 15% da taxa do aluguel.

Emolumentos: O Emolumento refere-se ao serviço de negociação cobrado pela B3.
O cliente paga a taxa da Singulare + Taxa de contrato + Emolumentos B3.

15% DA TAXA DO ALUGUEL

ETFs

Custódia Corretagem

Taxa zero por operação inserida 
pelo investidor.

R$20,00 + 0,2% do volume por 
operação inserida pelos 
consultores.

TAXA ZERO 

Pacotes de corretagem

R$0,80 por operação - Pacote de 1.000 ordens.

R$0,70 por operação - Pacote de 2.000 ordens.

R$0,50 por operação - Pacote de 5.000 ordens.

R$0,30 por operação - Pacote de 10.000 ordens.

R$0,25 por operação - Pacote de 15.000 ordens.

Taxas de Transferência de Custódia

MOTIVO DE TRANSFERÊNCIA TAXA DE TRANSFERÊNCIA

Venda privada

Doação

Herança

Sucessão societária

Empréstimo privado

Determinação regulatória

Ordem judicial

Garantia de ofertas

Integralização das cotas de clubes ou fundos

Conversão de ADR

Conversão de units

Falhas de alocação de operações

Falhas de liquidação

TAXA MÍNIMA

DISPONÍVEL

Café arábica

Ouro 250g

Ouro 10g

Ouro 0,225g

Valor da operação

Valor da operação

Valor da operação

Valor da operação

0,50

0,40

0,40

0,40

0,10

0,10

0,10

0,10

NORMAL
(%)

DAY TRADE
(%) BASE DE CÁLCULO

SWAPS

Cambial com ajuste

Cambial mini com ajuste

4,00

4,00

Base de cálculo para a série, dada pelo diferencial teórico apurado

Base de cálculo para a série, dada pelo diferencial teórico apurado

NORMAL
(%) TOB

MERCADO DE BALCÃO

Opções flexíveis de dólar

Opções flexíveis de Ibovespa

Swaps com garantia

Swaps sem garantia

Livre de negociação entre Corretora e cliente

0,125% sobre o 1º vencimento em aberto do IND futuro

Livre negociação entre Correta e cliente

Livre negociação entre Correta e cliente

TOB

TERMO

Ouro 250g Valor da operação0,40 0,10

NORMAL
(%)

OPERAÇÃO CASADA
(%) (TMO/DIS; TMO/TMO) BASE DE CÁLCULO

OPÇÕES SOBRE 
FUTURO

Agropecuários

Dólar comercial

DI de um dia

Ibovespa

50% da TOB do 
futuro-objeto

Valor da TOB do 
futuro-objeto

Valor da TOB do 
futuro-projeto
(p/ day trade)

50% da TOB do 
IND futuro

Valor da TOB 
do DI1 futuro

Valor da TOB 
do DI1 futuro

(p/ day trade)

Valor da TOB 
do IND futuro

(p/ day trade)

Diferença entre PU de ajuste 
(dia anterior) corrigido do DI1 
futuro e valor teórico do resgate.

Diferença entre PU de ajuste 
(dia anterior) corrigido do DI1 
futuro e valor teórico do resgate.

Valor da Operação

Preço de ajuste (dia anterior) 
do 2º vencimento.

Preço de ajuste (dia anterior) 
do 1º vencimento.

Preço de ajuste (dia anterior) 
do 1º vencimento.

Preço de ajuste (dia anterior) 
do 1º vencimento.

0,40% 0,20% 0,20% 0,10%

3,00% 1,50%

NORMAL DAY TRADE NORMAL CASADOBASE DE CÁLCULO BASE DE CÁLCULO

EXERCÍCIO

Preço de ajuste (dia anterior) 
do 2º vencimento.

Valor da TOB 
do DI1 futuro

0,0067%

0,0000%

R$12,71

R$0,00

Observações:

1. Para o cálculo do volume financeiro transferido, o valor do ativo será determinado pelo: a) preço médio desse ativo no dia anterior à data da realização
da transferência; b) último preço disponível, caso não tenham ocorrido negócios no dia anterior.

2. A parte fixa desta taxa é reajustada anualmente pela variação do IPCA.

Fundos Imobiliários

Custódia Corretagem

Taxa zero: Não cobramos taxa de 
custódia de Fundos de Investimento 
Imobiliário.

Taxa zero por operação inserida 
pelo investidor.

R$20,00 + 0,2% do volume por 
operação inserida pelos 
consultores.

Custos B3

Custos B3

Custos B3

Custos B3

Custos B3

Custos B3

R$20,00 + 0,2% do volume por operação transmitidas aos Operadores. Inclui 
operações a termo de exercício de opções.

TAXA DE R$10,00/mês

Taxa cobrada, a partir de 01/06/2022, de 
clientes que ainda não transferiram suas 
carteiras para outras corretoras.
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