
      Middle Office 

 

Nota de Corretagem Bovespa 

 

A nota de corretagem funciona como uma nota fiscal dos serviços 
prestados por uma CCTVM (Corretora de Câmbio, Títulos e Valores 
Mobiliários) ao cliente. O presente material discrimina cada item 
constante na nota de corretagem, visando esclarecer os diferentes 
custos para o cliente XP ao realizar suas operações no mercado. Para 
facilitar o entendimento, o conteúdo é separado em duas partes: 

Primeira Parte: Visualização da nota de corretagem com algarismos 
ao lado de cada item. Estes algarismos têm a função de formar a 
legenda da segunda parte do material. 

Segunda Parte: Legenda discriminando cada item, explicando 
conceitos e justificando cobranças e alíquotas na nota de 
corretagem. 
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1) Bovespa – Depósito/Vista 

Esta parte da nota tem a função de discriminar a natureza das operações feitas no dia, 
destacando: 

Q – A coluna Q  indica a liquidação no Agente do Qualificado; 

Negociação – O ambiente no qual o ativo foi negociado (Ex. Bovespa, SOMA);   

C/V – Indica se foi uma compra ou venda; 

Tipo Mercado – Tipo de mercado no qual o ativo foi negociado (Ex. VIS = Mercado à 
Vista); 

Prazo – O prazo para a operação, caso seja em liquidação futura; 

Obs. – Este campo está detalhado e legendado na parte inferior esquerda da nota; 

Especif. Do Título – Nome e características do título negociado; 

Quantidade – A quantidade de unidades negociadas do ativo; 

Preço/Ajuste – O preço médio quando do fechamento do negócio; 

Valor/Ajuste – O valor total da operação (preço médio x quantidade do ativo); 

D/C – Natureza contábil da operação: Débito ou Crédito. 

 

2) Coluna “Resumo dos Negócios” 

Nesta parte da nota há a discriminação do tipo de ativo que foi movimentado, 
podendo ser: i) renda variável à vista, ii) opções, iii) termo e iv) renda fixa (debêntures 
e títulos públicos). Os valores monetários ora movimentados são detalhados entre 
compra e venda por tipo de ativo. 

A linha “Valor das Operações” representa o somatório do valor financeiro de todos os 
diferentes ativos negociados, caso haja. 

3) Coluna “Especificações Diversas” 

Aqui existe o detalhamento do IRRF (Imposto de Renda Retido na Fonte) apenas sobre 
operações de Day Trade. O campo “Base” nada mais é do que a base de cálculo e para 
o Imposto de Renda sobre Day Trade esta base é o resultado positivo apurado na 
operação do dia. O campo “Projeção” é o valor do imposto retido na fonte à alíquota 
de 1% sobre o valor apurado na base de cálculo. 



Importante: Devido a um erro de tecnologia, o campo “Base” que detalha a base de 
cálculo do imposto retido pode ficar sem o sinal de “menos” quando as operações de 
Day Trade resultam em prejuízo. Tal fato pode confundir os assessores, mas apesar 
deste erro na nota, os sistemas como Sinacor e XP PRO reconhecem uma operação que 
resulta em prejuízo e não fazem o recolhimento do imposto. Caso haja 
questionamentos, deve-se orientar o assessor dizendo que, apesar deste erro na nota 
de corretagem, os sistemas reconhecem quando uma operação não resultou em lucro. 
Isto é facilmente verificável, uma vez que o campo “Base” fica positivo, mas o campo 
“Projeção” fica zerado. 

4) Coluna “Resumo Financeiro” 

Nesta parte direita da nota, são discriminados os valores e custos das operações, de 
acordo com as instituições que atuam na custódia, intermediação e liquidação das 
mesmas, incluindo ainda possíveis impostos. 

 

5) Coluna “D/C” 

Esta coluna indica sempre a natureza contábil dos lançamentos. É importante notar 
que somente os campos “Valor líquido das Operações” (Nº4) e “Líquido para 
dd/mm/aaaa” (nº16) podem ter tanto natureza de débito, quanto natureza de crédito. 
Os demais campos, via de regra, vêm com natureza de débito, uma vez que são custos 
para o cliente. 

 

 CAMPO CBLC 

Aqui se discriminam os itens relacionados a cobranças feitas pela CBLC, a saber: 

 

6) Valor líquido das operações 

Neste campo é simplesmente feito o cálculo da diferença das operações de compra e 
venda do dia em todos os tipos de ativos. Caso as vendas excedam as compras, será 
reportado um crédito na coluna D/C, do contrário, será reportado um débito nesta 
coluna. 

  

7) Taxa de Liquidação  



Taxa cobrada pela CBLC como fonte de receita de suas atividades (sendo subsidiária de 
uma empresa com fins lucrativos, isto é, da BM&F Bovespa). Para Pessoa Física, a 
alíquota é de 0,0275% em operações normais e 0,018% em Day Trade, sempre 
calculada sobre o montante bruto negociado no dia. Para operações de outra natureza 
e com outro tipo de cliente, vide tabela de custos na página 7. 

 

 

 

8) Taxa de Registro  

Taxa cobrada pela CBLC também como fonte alternativa de receita para manutenção 
de suas atividades. No mercado à vista, as operações são isentas desta taxa. Para 
operações de outra natureza e com outro tipo de cliente, vide tabela de custos na 
página 7. 

 

 CAMPO Bovespa/Soma: 

Aqui se discrimina itens relacionados a cobranças feitas pela BM&F Bovespa, a saber: 

 

10) Taxa de Termo/Opções  

Taxas cobradas pela BM&F Bovespa em cima de negociações nos respectivos 
mercados como fonte de receita operacional para manutenção de suas atividades. 
Para as alíquotas cobradas, vide tabela na página 7. 

 

11) Taxa A.N.A.  

A.N.A. é a sigla para Aviso de Negociações de Ativos. Esta taxa, atualmente, está com 
isenção de 100% para todos os investidores por tempo indeterminado (antes era 
cobrado um valor de R$ 0,33 pela Bovespa). A taxa A.N.A. está isenta, mas o 
documento A.N.A. ainda é enviado gratuitamente ao investidor, informando das 
operações de compra e venda realizadas em sua conta no período, detalhando os 
papéis negociados, quantidades e valores. Este documento é enviado pelos correios ou 
via e-mail, quinzenalmente, apenas quando há negociação de ativos no período. Hoje 
em dia, pode-se optar por recebê-lo apenas no e-mail.  



 

12) Emolumentos 

São taxas cobradas pela BM&F Bovespa como fonte de receita operacional para 
manutenção de suas atividades, enquanto empresa com fins lucrativos. A alíquota para 
Pessoa Física é de 0,007% tanto em operações normais quanto em Day Trade, 
calculada sobre o montante bruto negociado. Para operações de outra natureza e com 
outro tipo de cliente, vide tabela de custos na página 7. 

 

 CAMPO Corretagem/Despesas: 

Aqui se discriminam os itens relacionados a cobranças recolhidas pela XP, a saber: 

 

13) Corretagem: 

Trata-se da corretagem líquida cobrada pela XP Corretora pela prestação dos serviços. 
A corretagem pode ser fixa ou variável, sendo esta última calculada de acordo com a 
Tabela Bovespa (tabela abaixo). Na XP Corretora, a corretagem cobrada depende do 
plano do cliente, conforme se destaca abaixo:  

Corretagem e Custódia 
   

    Mercado à Vista Express Private Universitário 

Home Broker R$ 14,90 (por ordem) Tabela Bovespa 
ZERO até R$ 3 mil 

volume/mês. Após esse valor, 
R$14,90 

Via Telefone Tabela Bovespa Tabela Bovespa Tabela Bovespa 

Mercado de Opções (à Vista)       

Home Broker R$ 14,90 (por ordem) Tabela Bovespa 
ZERO até R$ 3 mil 

volume/mês. Após esse valor, 
R$14,90 

Via Telefone Tabela Bovespa Tabela Bovespa Tabela Bovespa 

BM&F - Minicontrato de Índice       

Daytrade (por contrato) R$ 3,00 R$ 6,00 R$ 3,00 

Posição (por contrato) R$ 5,00 R$ 10,00 R$ 5,00 

BM&F - Minicontrato de Dólar       

Daytrade R$ 3,00 R$ 5,00 R$ 3,00 

Posição R$ 5,00 R$ 10,00 R$ 5,00 

BM&F - Contratos Grandes (Índice, soja, etc)       

Daytrade Taxa Operacional Bovespa  Taxa Operacional Bovespa Taxa Operacional Bovespa  

Posição Taxa Operacional Bovespa  Taxa Operacional Bovespa Taxa Operacional Bovespa  

Custódia       

(Verificar a tabela de corretagem vigente)



Valor da Taxa (mensal) R$ 6,90 R$ 14,90 R$ 6,90 

    
    Detalhamento - Tabela Bovespa 

   
    Volume Operado no Dia Corretagem Adicional* 

 De R$ 0,00 até R$ 135,07 0,00% R$ 2,70 
 De R$ 135,08 até R$ 498,62 2,00% R$ 0,00 
 De R$ 498,63 até R$ 1.514,69 1,50% R$ 2,49 
 De R$ 1.514,70 até R$ 3.029,38 1,00% R$ 10,06 
 Acima de R$ 3.029,38 0,50% R$ 25,21 *Cobrado apenas uma vez ao dia 

    14) ISS 

Sigla para Imposto sobre Serviços. Na nota de corretagem, o local destacado entre 
parênteses é a praça (município) de atuação do prestador do serviço. Os 
questionamentos sobre o ISS encontram-se esclarecidos abaixo:  

Qual é o fato gerador deste imposto? 

Resposta: O fato gerador do ISS é a prestação de serviços constante na lista anexa da 
Lei Complementar 116/03, dentre os quais se inclui o item que diz respeito 
diretamente à atividade da XP Corretora: 

Item 10.02: Agenciamento, corretagem ou intermediação de títulos em geral, valores 
mobiliários e contratos quaisquer. 

 

Existe diferença de alíquota de ISS entre os municípios? 

Resposta: Sim, o ISS é um imposto de competência dos municípios e do Distrito 
Federal. Os municípios ficam livres para estabelecer suas respectivas alíquotas, porém 
o percentual máximo estipulado pela lei é de 5% e o mínimo é de 2%. Sendo assim, as 
alíquotas variam de acordo com o local de prestação do serviço. O imposto considera-
se devido no local da instituição prestadora do serviço e vem discriminado nas notas 
de corretagem. No caso da XP, o imposto sempre será repassado à alíquota de 2%, 
salvo para clientes atendidos na cidade de São Paulo, para os quais a alíquota é de 5%. 

 

Esse imposto é devido pelo cliente ou pela corretora?   

Resposta: Legalmente, o contribuinte deste imposto é o prestador do serviço, isto é, a 
XP, sendo responsável pelo recolhimento do tributo. No entanto, o valor do imposto é 
repassado para o cliente no preço do serviço prestado (corretagem) e é adicionado ao 



campo “Valor Total de Corretagem/Despesas” na nota. Não há qualquer possibilidade 
de ressarcimento do imposto devido para o cliente. 

 

Qual lei regula este imposto e desde quando está em vigor? 

Resposta: O ISS é regulado pela Lei Complementar Nº 116, de 31 de julho de 2003: 
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/LCP/Lcp116.htm 

 

15) IRRF  

Sigla para Imposto de Renda Retido na Fonte. Retido e recolhido automaticamente 
pela corretora à alíquota de 0,005% sobre o valor total das alienações (vendas) em 
operações normais e alíquota de 1% sobre o resultado positivo apurado em operação 
de Day Trade. 

 

16) Outras Bovespa 

Este campo destaca a cobrança de uma taxa pela XP pelo seguinte motivo: desde o 
início de 2009 a Bovespa alterou diversas tarifas, entre elas a taxa de custódia com seu 
valor fixo. Para evitar o lançamento de diversas novas taxas no extrato do cliente, a XP 
optou por repassar estas tarifas de uma forma diferente (percentual) para que os 
clientes que não operassem, ou operassem pouco, não fossem prejudicados por 
cobranças fixas. A alíquota desta cobrança é de 3,9% sobre o valor líquido da 
corretagem. 

 

*É importante notar que os custos da CBLC e da BM&F Bovespa envolvem 
diferentes faixas de cobrança por tipo de cliente e de operação. Caso as 
operações não façam parte dos casos na tabela ao final deste material, pode-
se consultar o site da Bovespa direto no link de custos e tributação: 

http://www.bmfbovespa.com.br/pt-br/regulacao/custos-e-tributos/custos-
operacionais/acoes.aspx?Idioma=pt-br 

 

**Destaque para a observação ao fim da nota: as operações a termo não 
estão incluídas no líquido da fatura. 



Tabela de Emolumentos, Liquidação e Registro 

  Emolumentos Liquidação Registro Total 

Mercado a vista 

Pessoas físicas e demais investidores 0,0070% 0,0275% - 0,0345% 

Fundos e Clubes de Investimento 0,0070% 0,0180% - 0,0250% 

Day-trade (para todos os investidores) 0,0070% 0,0180% - 0,0250% 

Exercício de posições lançadas de opções de compra 0,0070% 0,0180% - 0,0250% 

Exercício de Opções de Índices - spread 0,0070% 0,0265% - 0,0335% 

Mercado de opções 

Pessoas físicas e demais investidores 0,0370% 0,0275% 0,0695% 0,1340% 

Fundos e Clubes de Investimento 0,0260% 0,0180% 0,0510% 0,0950% 

Day-trade (para todos os investidores) 0,0120% 0,0180% 0,0150% 0,0450% 

Mercado de opções sobre índices  

Pessoas físicas e demais investidores 0,0230% 0,0275% 0,0335% 0,0840% 

Fundos e Clubes de Investimento 0,0170% 0,0180% 0,0250% 0,0600% 

Day-trade (para todos os investidores) 0,0120% 0,0180% 0,0150% 0,0450% 

Mercado a termo 

Pessoas físicas e demais investidores 0,0180% 0,0275% 0,0195% 0,0650% 

Fundos e Clubes de Investimento 0,0180% 0,0180% 0,0290% 0,0650% 

Estratégia de Box - 4 pontas na abertura da posição 

Pessoas físicas e demais investidores 0,0100% 0,0275% 0,0015% 0,0390% 

Fundos e Clubes de Investimento 0,0080% 0,0180% 0,0040% 0,0300% 

POP - Proteção do Investimento com Participação  

Pessoas físicas e demais investidores 0,0070% 0,0250% - 0,0320% 

Fundos e Clubes de Investimento 0,0050% 0,0180% - 0,0230% 

Day-trade (1) (para todos os investidores) 0,0070% 0,0180% - 0,0250% 

 
Observação: 
(1) A alíquota será aplicada sobre o valor atribuído às operações à vista.  
Nota: As taxas acima mencionadas são aplicadas sobre o valor financeiro, segundo a natureza das operações, e 
cobradas de cada investidor (comprador e vendedor).  

 

 

 

 

 

 

 



Glossário da Nota de Corretagem 

 

SOMA 

Sigla para Sociedade Operadora de Mercado de Ativos. A SOMA surgiu em 1996 e 
consta como o primeiro mercado de balcão organizado criado no país. Foi comprada 
em 2001 pela Bovespa (transferiu-se para São Paulo) e sua existência se justifica pela 
necessidade de financiamento de algumas empresas de menor porte. Como 
necessitam captar recursos, mas ainda não têm porte suficiente para serem 
negociadas no pregão da Bovespa, estas empresas lançam ações no SOMA e este 
mercado acaba funcionando como uma espécie de vestibular para um possível 
lançamento futuro em Bolsa. As empresas que têm seus ativos negociados no SOMA 
são registradas na CVM, mas ainda não possuem registro na Bovespa. Sendo assim, 
este mercado também se encontra sob supervisão da autarquia. 
 
 
ON 
 
Sigla para ações ordinárias. São ativos que conferem ao acionista o direito ao voto em 
assembleias da companhia. Proporcionam, também, participação não preferencial nos 
resultados financeiros. 

PN 

Sigla para ações preferenciais. São ativos que não conferem direito a voto em 
assembleias, mas possuem participação preferencial nos resultados financeiros em, no 
mínimo, 10% a mais do que as ações ordinárias. Em casos de exceção, as ações 
preferenciais adquirem direito a voto, como no caso da companhia apresentar três 
exercícios anuais consecutivos de resultados com prejuízo. 

 

 

 


