
Tesouro Direto

O que é?

O Tesouro Direto é um programa criado pelo Tesouro Nacional com a 
finalidade de democratizar a compra e a venda de títulos públicos através 
da internet. Além disso, é importante ressaltar que o Tesouro Direto é um 
investimento seguro, pois conta a garantia do Tesouro Nacional.

Como investir?

Para investir em títulos públicos, você pode criar uma carteira em que 
você mesmo escolhe os produtos e pode investir nos títulos que quiser. 
Ou investir por meio de uma carteira discricionária gerida pela Warren 
que contenham fundos que possuam esses títulos públicos na carteira do 
fundo ou que um gestor adquira esses produtos para sua carteira. 



A Warren não é remunerada por este tipo de investimento, a não ser 
quando o produto estiver inserido na modalidade de carteiras, estando 
sujeito à remuneração global da carteira, que pode variar de 0,5% a 0,7% 
ao ano.

Risco

Baixo

Investimento mínimo

R$ 30,00

Taxas

Zero

Resgate

D+0

Imposto

15% a 22,5%



Ações

O que é?

Uma ação é a menor fração de uma empresa de capital aberto. Por isso, 
quando você detém uma ação, acaba se tornando acionista minoritário 
de uma empresa e tem participação nos lucros dela.

Como investir?

Antes de investir, você só precisa abrir a sua conta na Warren e, em 
seguida, escolher a sua Ação na aba Trade em nossa plataforma pelo 
código do ativo. Além disso, se você quiser mais detalhes sobre ações, 
você pode acessar o conteúdo do nosso Blog.



É importante que você pesquise, antes de investir, sobre as empresas que 
você gostaria de ser sócio, para entender se são bem geridas, lucrativas, 
pensando sempre em como elas podem se valorizar no longo prazo.

A Warren não cobra taxas de corretagem para que clientes varejo 
consigam investir nesse produto, é feito somente o repasse ao cliente das 
taxas cobradas pela B3.

Risco

Médio

Lote padrão

Taxa Zero

Lote fracionário

Taxa Zero

Resgate

D+2

Imposto

15% a 20%*
*Com isenção de ganhos até R$ 20.000,00.

http://www.b3.com.br/pt_br/produtos-e-servicos/tarifas/
http://www.b3.com.br/pt_br/produtos-e-servicos/tarifas/




ETF

O que é?

Os ETFs, sigla que representa Exchange Traded Funds, são fundos 
negociados em bolsa. Eles são instrumentos de investimento híbridos 
que “misturam” as características dos fundos de investimentos com 
outras características das ações. A diferença do ETF para uma ação, é que 
a compra do ETF não representa a compra da ação de uma única 
empresa, mas sim, de várias ao mesmo tempo. Os diferentes ETFs no 
mercado representam Índices, que têm como objetivo atingir 
rendimentos iguais ou superiores ao indicador utilizado. Quer saber 
mais? Visite nosso Blog.

Como investir?

Assim como as ações, antes de investir, você só precisa abrir a sua conta 
na Warren e, em seguida, escolher o ETF na aba Trade em nossa 
plataforma. A Warren não cobra taxas de corretagem para que clientes 
varejo consigam investir nesse produto, é feito somente o repasse ao 
cliente das taxas cobradas pela B3.

Risco

Médio

Taxas

Zero

Resgate

D+2

Imposto

15%

https://warren.com.br/blog/o-que-sao-etfs/
http://www.b3.com.br/pt_br/produtos-e-servicos/tarifas/.


BDR

O que é?

OS BDRs, Brazilian Depositary Receipts, são ativos emitidos no Brasil, 
mas com lastro em ações do exterior. Em tradução livre, BDR significa 
Certificado de Valores Mobiliários e representam ações de empresas 
estrangeiras emitidas e negociadas no Brasil.



Na prática, essa é uma das maneiras mais simples de investir em grandes 
empresas americanas, sem precisar abrir conta em uma corretora 
estrangeira ou enviar dinheiro para fora do país.

Como investir?

Na Warren, assim como em ações, ETFs e FIIs, você pode investir em BDRs 
com corretagem zero. É só você abrir a sua conta na Warren e, em 
seguida, com a praticidade da aba Trade, buscar pelo código do ativo e 
emitir a ordem de compra para se posicionar nas maiores empresas do 
planeta. Quer saber mais? Clique e veja o post sobre BDR no nosso 
Blog. Importante ressaltar que a Warren não cobra taxas de corretagem 
para que clientes varejo consigam investir nesse produto, é feito somente 
o repasse ao cliente das taxas cobradas pela B3. 

Risco

Médio

Taxas

Zero

Resgate

D+2

Imposto

15% a 20%

https://warren.com.br/blog/bdr/
https://warren.com.br/blog/bdr/
http://www.b3.com.br/pt_br/produtos-e-servicos/tarifas/.


Fundo Imobiliário

O que é?

Um fundo imobiliário (FII) trata-se de um conjunto de ativos de 
empreendimentos do setor de construção civil. Ou seja, é como ter uma 
carteira de investimentos focada no setor de imóveis. A grande diferença 
é que, como em qualquer outro fundo de investimento, os ativos serão 
gerenciados por um especialista, isto é, um gestor financeiro irá decidir 
quais os melhores ativos para comprar e vender. 



Ao adquirir cotas de FIIs você se torna um dos “donos” de um imóvel, 
recebendo os aluguéis como lucro. Quer saber mais sobre FII? Confere no 
nosso Blog.

Como investir?

Assim como com as ações, ETFs, BDRs, antes de investir, você só precisa 
abrir a sua conta na Warren e, em seguida, escolher o FII na aba Trade em 
nossa plataforma, pelo código do ativo. A Warren não cobra taxas de 
corretagem para que clientes varejo consigam investir nesse produto, é 
feito somente o repasse ao cliente das taxas cobradas pela B3.

Risco

Médio

Taxas

Zero

Resgate

D+2

https://warren.com.br/blog/como-investir-fundos-imobiliarios/
https://warren.com.br/blog/como-investir-fundos-imobiliarios/
http://www.b3.com.br/pt_br/produtos-e-servicos/tarifas/


CDB e LC

O que é?

CDB é a sigla para Certificado de Depósito Bancário e LC para Letra de 
Câmbio. São investimentos de renda fixa e são considerados 
investimentos de baixo risco. São títulos emitido por bancos e 
instituições financeiras utilizados por eles na captação de recursos para 
operações de crédito em geral.



Importante salientar que, diferente de quando você pega dinheiro 
emprestado de um banco e paga taxas de juros, nesse caso, quem 
empresta dinheiro para o banco em troca de juros é você! São 
investimentos os quais você pode acompanhar as taxas de juros do 
mercado e poderá saber quanto seu dinheiro irá render.

Como investir?

Assim como com os Títulos do Tesouro, você pode criar uma carteira em 
que você mesmo escolhe os produtos e pode investir nos títulos privados 
que quiser. Ou investir por meio de uma carteira administrada pela 
Warren que contenham fundos que possuam esses produtos na carteira 
do fundo.

Risco

Baixo

Investimento mínimo

Depende do 
produto

Taxas

Zero

Resgate

Somente no 
vencimento

Imposto

15% a 22,5%



Fundo de Investimento

O que é?

Fundo de Investimento é uma aplicação financeira na qual diversos 
investidores, chamados de cotistas, podem fazer os seus aportes, para 
que os gestores do fundo direcionem o dinheiro para diferentes tipos de 
ativos, de acordo com a estratégia e tipo de cada fundo de investimento. 
Investir por meio de fundos é uma forma de investir de forma coletiva e 
diversificar seus produtos sem se preocupar com a gestão dos seus 
ativos. 



Aqui na Warren, trabalhamos com fundos de renda fixa, multimercado e 
ações. Acesse aqui todos os conteúdos da Warren sobre fundos.

Como investir?

Para investir em fundos, além da reputação de mercado e 
regulamentação, é importante considerar os custos que terá, pois isso 
também interfere na sua rentabilidade.



Na Warren, os nossos fundos próprios não têm taxa de administração 
nem de performance. Por meio das carteiras da Warren, você pode 
escolher quais fundos investir, ou ter uma carteira discricionária gerida
por um gestor, que escolherá os melhores fundos para a sua carteira de 
acordo com seus objetivos de vida.



O único custo com seus fundos, é somente de uma taxa que varia 
entre 0,5% e 0,7% ao ano, cobrado pela gestão global da sua carteira e 
não por cada tipo de fundo investido.

Aqui você encontra todas as opções de fundos de investimento que você 
pode ter em sua carteira na Warren.

Risco

Baixo, Médio 
ou Alto*

Investimento mínimo

Depende de 
cada fundo*

Taxas

Depende de

cada fundo*

Resgate

Depende de 
cada fundo*

Imposto

15% a 22,5%

*Sempre leia o prospecto, o formulário 

de informações complementares, a 

lâmina de informações essenciais e o 

regulamento do fundo antes de

investir.

https://warren.com.br/blog/categoria/fundos-de-investimentos/
https://warren.com.br/app/#/products


Previdência Privada

O que é?

A Previdência Privada permite que você, de maneira individual, realize 
contribuições e aportes que formarão a sua reserva de aposentadoria. 
Portanto, o valor resgatado depende exclusivamente da combinação do 
quanto foi investido ao longo do tempo e da rentabilidade do fundo de 
investimento. 



A Previdência Privada é, geralmente, a opção mais utilizada para o 
complemento de renda na aposentadoria. É importante lembrar que não 
há nenhuma relação da previdência privada com a aposentadoria 
concedida pelo INSS. Além disso, existe dois tipos: a previdência privada 
fechada e a aberta, sendo que a fechada é operada por empresas e 
associações a seus funcionários e associados, de forma exclusiva e sem 
fins lucrativos. Esta categoria é também conhecida como fundos de 
pensão.



A previdência privada aberta pode ser contratada por qualquer pessoa. 
Ela é operada por seguradoras (Entidades de Previdência Complementar) 
que, por sua vez, são fiscalizadas pela Superintendência de Seguros 
Privados, a SUSEP. No universo de Previdência Privada aberta existem 
duas siglas que são bem conhecidas no mercado: PGBL e VGBL. Elas se 
diferenciam basicamente pela maneira como o Imposto de Renda é 
calculado sobre os planos.

Como contratar?

Para investir em fundos de previdência privada pela Warren, você precisa 
criar uma conta, acessar a sua área logada, clicar no menu superior 
esquerdo e ir em Previdência. Neste link você tem o passo a passo. Além 
disso, você pode também conversar com seu consultor para conhecer 
mais sobre os produtos disponíveis na Warren e como contratá-los.


Risco

Depende de 
cada fundo*

Investimento mínimo

Depende de 
cada fundo*

Taxas

Depende de

cada fundo*

Resgate

Depende de 
cada fundo*

Imposto

Pode chegar a 10% 
de Imposto de Renda

*Sempre leia o prospecto, o formulário

de informações complementares, a 

lâmina de informações essenciais e o 

regulamento do fundo antes de 

investir, se aplicável.


https://faq.warren.com.br/hc/pt-br/articles/360020325154-Posso-ter-uma-previd%C3%AAncia-privada-na-Warren-



