
Melhores corretoras de valores para investir em 
2020 

 
Na hora de começar a investir é muito comum surgir a seguinte dúvida: Qual a melhor 
corretora de valores do mercado, ou qual a corretora ideal para o meu perfil? 
 
Atualmente existem quase 100 corretoras de valores no Brasil, realizamos um levantamento 
criterioso e listamos para você em uma análise as melhores corretoras de valores do 
mercado. 
 
É muito importante que você realize uma comparação antes de escolher a sua corretora de 
valores, isso porque algumas oferece taxa zero ou taxas reduzidas em produtos 
específicos, além disso é preciso analisar as opções de investimentos que são ofertadas 
pelas corretoras de valores. 
 
Nesta lista não vamos procurar classificar as corretoras de valores por ordem de 
preferência, mas trazer informações importantes para que você possa tomar uma decisão 
baseada em dados e informações. 
 
Em busca da imparcialidade vamos trazer dados fornecidos pela próprias empresas, além 
de avaliações de clientes na plataforma do ReclameAqui. 
 

Easynvest 

 
 
A Easynvest se destaca pelo layout intuitivo e clean de seu app e site. A empresa possui 
mais de 50 anos de atividade no mercado financeiro e é uma das corretoras de valores mais 
procurada pelos investidores. 
 
Produtos Ofertados 
 



● CDB e LC 
● LCI e LCA 
● Tesouro Direto 
● Títulos Públicos 
● CRI e CRA 
● Debêntures 
● Letras Financeiras 
● Ações e Opções 
● COE  
● Fundos Imobiliários 
● Fundos de Investimentos 
● Fundos de Índices 
● IPOs 
● Mini de dólar 
● Mini Ibovespa 

 
Taxas e Tarifas 
 

● Abertura de Conta: Grátis 
● Transferências: Grátis 
● Ações e Opções: A partir de R$ 2,49 por ordem enviada para ações e R$ 4,99 para 

opções. 
● COE: Grátis. 
● CRI, CRA, Debêntures e Letras Financeiras: Grátis. 
● Fundos de Índice: Grátis 
● Fundos Imobiliários: Grátis. 
● Ofertas Públicas (IPO): Grátis. 
● Mini de dólar: Grátis 
● Mini ibovespa: Grátis 
● Taxa de custódia:  Grátis. 
● Tesouro Direto, LCI e LCA, CDB e LC: Grátis. 
● Títulos Públicos: Grátis 

 
 
 
 



XP Investimentos 

 
 
A XP Investimentos é uma das maiores corretoras de valores do Brasil. A corretora oferta 
uma boa variedade de produtos aos seus clientes e investe pesado em marketing e 
tecnologia. 
 
 
Produtos Ofertados 
 

● CDB e LC 
● LCI e LCA 
● Tesouro Direto 
● Títulos Públicos 
● CRI e CRA 
● Debêntures 
● Letras Financeiras 
● Ações e Opções 
● COE  
● Fundos Imobiliários 
● Fundos de Investimentos 
● Fundos de Índices 
● IPOs 
● Mini de dólar 
● Mini Ibovespa 
● Previdência 

 
Taxas e Tarifas 
 

● Abertura de Conta: Grátis 
● Transferências: Grátis 
● Ações e Opções:  
● R$ 8,00 por ordem com valor de até 10 mil reais;  
● R$ 10,00 por ordem no de valores entre 10 e 15 mil reais;  
● R$ 12,00 por ordem com valores acima de 25 mil. 
● Corretagem para Ações e Fundos Imobiliário (Swing Trade): R$ 18,90 por ordem. 



● COE: Grátis 
● CRI, CRA, Debêntures e Letras Financeiras: Grátis. 
● Fundos de Índice: Grátis 
● Fundos Imobiliários: Grátis. 
● Taxa de custódia:  Grátis. 
● Tesouro Direto, LCI e LCA, CDB e LC: Grátis. 
● Títulos Públicos: Grátis 
● Previdência: Grátis 

 
 

Rico 

 
 
A corretora Rico é a segunda maior do Brasil e está no mercado desde 2011, um de seus 
fundadores, Thiago Nigro, é muito conhecido por publicar vídeos no canal do Youtube o 
Primo Rico. 
 
As plataformas da Rico possuem visual intuitivo e bem desenvolvido, o que naturalmente 
agrega valor a corretora. 
 
Vale dizer que a corretora Rico hoje faz parte da XP Investimentos 
 
Produtos Ofertados 
 

● Ações 
● Aluguel de ações 
● Contratos futuros 
● CRI e CRA 
● COE 
● CDB e LC 
● Debêntures 
● Fundos de investimentos 
● Fundos imobiliários 
● LCI e LCA 
● Minicontratos 



● Ofertas públicas (IPO) 
● Opções 
● Tesouro direto 

 
Taxas e Tarifas 
 

● Abertura de conta: Grátis. 
● Transferências: Grátis 
● Taxa de intermediação de CDB,LC,LCI,LCA e Debêntures: Grátis 
● Taxa do Tesouro Direto: Grátis 
● Taxa para Renda Fixa: Grátis 
● Mercado de Ações, Opções e BM&F: 
● Day Trade: R$ 7,50 
● Fracionário: R$ 7,50 
● Posição: R$ 10,00 
● Fundos Imobiliários: Grátis 
● Opções: R$ 7,50 

 

Toro 

 
 
A Toro Investimentos inovou no mercado de ações ao propor uma plataforma intuitiva para 
o investimento em ações. A ideia da empresa é substituir o tradicional Home Broker, onde o 
cliente precisa realizar uma série de análises e possuir conhecimento aprofundado do 
mercado financeiro por uma tela amigável, com informações claras e objetivas para facilitar 
a tomada de decisão dos seus clientes. 
 
Outra inovação que difere a corretora Toro das demais, é a cobrança de tarifas sobre os 
investimentos em ações. A Toro informa que só efetua a cobrança de seus clientes quando 
a empresa asserta em suas recomendações. 
 
Produtos Ofertados 
 

● Ações 
● CRI e CRA 
● COE 
● CDB e LC 



● Debêntures 
● Fundos de investimentos 
● Fundos imobiliários 
● LCI e LCA 
● Minicontratos 
● Ofertas públicas (IPO) 
● Opções 
● Tesouro direto 

 
Taxas e Tarifas 
 

● Abertura de conta: Grátis. 
● Transferências: Grátis 
● Taxa de intermediação de CDB,LC,LCI,LCA e Debêntures: Grátis 
● Taxa do Tesouro Direto: Grátis 
● Taxa para Renda Fixa: Grátis 
● Mercado de Ações: 10% do lucro para ações indicadas pela Toro 
● R$ 8,90 para ações que se encerram no mesmo dia e não indicadas pela Toro 
● R$ 15,90 para ações que não se encerram no mesmo dia e não indicadas pela Toro 
● Fundos Imobiliários: Grátis 

 
 
 

Clear 

 
 
A Clear possui uma estratégia pesada visando a sua expansão no mercado e oferece taxa 
zero de corretagem em todos os seus produtos. A empresa também faz parte da XP 
Investimentos. 
 
Produtos Ofertados 
 

● Tesouro Direto 
● Ações 
● Mini Contratos 
● Fundos Imobiliários 

 
Taxas e Tarifas 



 
● Ações: R$ 40,00 por ordem 
● Minicontratos: R$ 3,50 
● Tesouro Direto: Grátis 
● Fundos Imobiliários: Grátis 

 
 

 

Modalmais 

 
 
A Modalmais é uma empresa pertencente ao banco Modal. A plataforma entra em nossa 
lista por ofertar uma boa variedade de produtos com preços atrativos, assim como as 
demais corretoras de valores aqui apresentadas. 
 
Produtos Ofertados 
 

● CDB e LC 
● LCI e LCA 
● Tesouro Direto 
● Títulos Públicos 
● CRI e CRA 
● Debêntures 
● Ações e Opções 
● COE  
● Fundos Imobiliários 
● Fundos de Investimentos 
● IPOs 
● Mini de dólar 
● Mini Ibovespa 

 
Taxas e Tarifas 
 

● Abertura de Conta: Grátis 



● Transferências: Grátis 
● Tesouro Direto: Grátis 
● Fundos Imobiliários: Grátis 
● Ações e Opções: R$ 2,49 por ordem executada 

 
 

Genial Investimentos 
 

 
A Genial Investimentos promete democratizar o acesso aos melhores produtos do mercado, 
porém ainda insiste na cobrança de taxa de custódia, o que é um ponto negativo em 
comparação com suas concorrentes. 
 
Produtos Ofertados 
 

● CDB e LC 
● LCI e LCA 
● Letras Financeiras 
● Tesouro Direto 
● Títulos Públicos 
● CRI e CRA 
● Debêntures 
● Ações e Opções 
● COE  
● Fundos Imobiliários 
● Fundos de Investimentos 
● Ofertas Públicas 

 
 
 
Taxas e Tarifas 
 

● Abertura de conta: Grátis 
● Transferências: Grátis 
● Ações: R$ 5,00 
● CRI, CRA, Debêntures, FIDC e ETF de Renda Fixa: 0,5% 



● Fundos Imobiliários: Grátis 
● Tesouro Direto: Grátis 
● Taxa de Custódia: R$ 60,00 semestral para clientes que não realizam o mínimo de 

R$ 59,00 reais em corretagem no período de 6 meses. 
 
 

Avaliações no ReclameAqui 
 
O ReclameAqui é um excelente parâmetro para avaliar qualquer empresa, uma vez que 
através do site é possível verificar as reclamações de quem já é cliente e verificar também a 
taxa de resolução dos atendimentos.  
 
Com base em dados extraídos no dia 11 de Novembro de 2019, mostraremos abaixo os 
índices de cada empresa aqui apresentada no site do ReclameAqui. O destaque especial 
nesta avaliação vai para a Easynvest que conquistou o selo RA1000 do Reclame aqui. Este 
selo foi criado com o objetivo de destacar as empresas que possuem excelentes índices de 
atendimento. 
 

Easynvest 
 

● Avaliação Geral: 8,8 
● Reclamações respondidas: 100% 
● Voltaria a fazer negócio: 81,4% 
● Índice de Solução: 92,6% 
● Nota do Consumidor: 7,9 

 

XP Investimentos 
 

● Avaliação Geral: 8,3 
● Reclamações respondidas: 99,1% 
● Voltaria a fazer negócio: 78,5 
● Índice de Solução: 84,9% 
● Nota do Consumidor: 7,3 

 
 

Rico 
 

● Avaliação Geral: 8,6 
● Reclamações respondidas: 99,6% 



● Voltaria a fazer negócio: 82,1% 
● Índice de Solução: 88,8% 
● Nota do Consumidor: 7,6 

 

Toro 
 

● Avaliação Geral: 8,4 
● Reclamações respondidas: 100% 
● Voltaria a fazer negócio: 78,3% 
● Índice de Solução: 83,3% 
● Nota do Consumidor: 7,85 

 

Clear 
 

● Avaliação Geral: 7,4 
● Reclamações respondidas: 99,8% 
● Voltaria a fazer negócio: 68% 
● Índice de Solução: 73,1% 
● Nota do Consumidor: 6,16 

 

Modalmais 
 

● Avaliação Geral: 7,5 
● Reclamações respondidas: 100% 
● Voltaria a fazer negócio: 63,1% 
● Índice de Solução: 80,9% 
● Nota do Consumidor: 6,01 

 
 
 

Genial Investimentos 
 

● Avaliação Geral: 5,4 
● Reclamações respondidas: 100% 
● Voltaria a fazer negócio: 43,6% 
● Índice de Solução: 43,6% 
● Nota do Consumidor: 3,91 

 
 



Conclusão e Avaliação Final 
 
Em nosso comparativo apresentamos as opções de investimentos e os custos operacionais 
com base nas informações disponibilizadas por cada empresa. 
 
Realizamos também uma avaliação para determinar a satisfação dos seus clientes com 
base em informações do site ReclameAqui. 
 
Ao final foi possível chegar à seguinte conclusão: 4 corretoras de valores merecem 
destaque em nosso comparativo, pois possuem boa variedade de produtos, custos 
satisfatórios e em alguns casos zerados, além de um bom histórico de avaliação dos seus 
clientes. São elas, a Easynvest, a XP Investimentos, a Rico e a Toro Investimentos. 
 
Acreditamos que com base nessas informações você possa fazer uma avaliação objetiva de 
cada corretora, escolhendo a melhor para os seus objetivos de investimento. 
 
Em geral, todas possuem taxa zero nos investimentos em renda fixa, sofrendo maior 
variação quando o assunto é a renda variável e o investimento em ações. 
 
Continue acompanhando o nosso site para manter-se atualizado a respeito do mercado 
financeiro e receber outros conteúdos interessantes como esse. 


