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Como enviar e receber dinheiro do exterior de forma barata e simples

Bancos tradicionais
Correios
Plataformas online
Casas de câmbio

Está cada vez mais fácil e menos
burocrático enviar e receber dinheiro
do exterior, existem diversas opções
disponíveis para fazer uma
transferência internacional, são elas: 

Para trocar moeda estrangeira por reais ou adquirir moeda estrangeira você pode realizar
operações de câmbio somente com instituições autorizadas pelo Banco do Brasil a operar no
mercado de câmbio. Além disso, você pode realizar essas operações com correspondentes
cambiais, empresas que agem em nome das instituições autorizadas. As instituições
autorizadas e os correspondentes podem definir quais cédulas de moeda estrangeira serão
aceitas em cada operação.

Passo a passo de como realizar as tranferências em cada uma dessas opções

Bancos Tradicionais: 1.

Se você quer mandar dinheiro do exterior através de uma transferência bancária é só ir em
qualquer agência bancária de sua preferência e solicitar o envio através da chamada ordem de
pagamento. A característica principal desta operação é que a pessoa que vai receber deve
necessariamente ter uma conta bancária. Além disso, as instituições cobrarão pelo serviço.
Assim, quem estiver no exterior pagará uma taxa para que o dinheiro chegue ao destino
pretendido.

Veja na tabela abaixo os custos cobrados pelos principais bancos brasileiros para enviar e
receber dinheiro via transferência bancária:



Limite diário: R$ 10.000,00 reais no valor máximo de envio por remetente
Limite por remessa: USD 3.000,00 – ou valores equivalentes em outra moeda
Limite por país: No Correios também há limite de acordo com o país do beneficiário.

Cotação dos Correios – com margem de lucro;
Custo (1.5%);
Tarifa de envio R$ 15;]

2. Correios: 

Os Correios possuem um serviço chamado Vale Postal Eletrônico Internacional que é feito para
você enviar e receber valores da Europa, Ásia e África. Eles possuem diferentes tipos de limite:

As taxas e impostos cobrados nos Correios: 

Os Correios não trabalham com o câmbio comercial do momento. Eles usam a sua própria
cotação da moeda estrangeira enviada. Para saber qual a cotação usada, você pode acessar o
site do Correios. Além de ser mais caro, a transferência demora até 5 dias úteis.

3. Plataformas Online: 

Existem diversas plataformas digitais que você pode fazer transferências para o exterior, por
exemplo, a TransferWise. Esta é provavelmente a forma mais barata e fácil de enviar e
receber dinheiro do exterior. Tudo o que você precisa fazer é ter uma conta corrente no país
de chegada do dinheiro. Você coloca a valor da moeda que quer mandar (R$ Reais nesse caso)
e a moeda que quer receber (Euro por exemplo). Aí você coloca quanto dinheiro quer mandar
e a Transferwise vai te dar o valor final que a pessoa vai receber em Euros, já com todos as
taxas, IOF e tudo mais. Depois é só se cadastrar com os seus dados e colocar os dados
bancários do país da pessoa que estará recebendo o dinheiro. Para completar, a Transferwise
vai emitir um boleto para você pagar o valor a ser transferido. Não há taxas na emissão desse
boleto. Inclusive, dá para ir a um banco e pagar esse boleto em dinheiro, mesmo que você não
tenha uma conta corrente naquele banco! Ou simplesmente pagar o boleto online pelo seu
“internet banking”.



Assim que você entrar no site do TransferWise vai aparecer essa imagem:

Clique na opção “Criar Conta”:

Após criar a sua conta, você pode dar início à transferência:

Pronto, agora é só aguardar a transferência :)

https://www.transferwise.com/


Você também pode encontrar outras formas para transferência, através do PayPal, Western
Union, Remessa Online, CurrencyFair, XEMT, etc.

R. Bocaiúva, 2468 - Centro, Florianópolis - Shopping Beira Mar

R. Trajano, 264 - sala 4 - Centro, Florianópolis.Rodovia BR 101 - KM 210 - Continente
Shopping, São José

Avenida Madre Benvenuta, 687 Loja 131 - Piso L1 - Santa Mônica, Florianópolis

Av. Pref. Osmar Cunha, 183 - 14 - Centro, Florianópolis

Centro Comercial ARS - R. Felipe Schmidt, 249 - 121 - Centro, Florianópolis.

Caso opte por fazer as transferências através de Casa de Câmbio, aqui vai alguns endereços: 

Casa de Câmbio Ivoramtur: 

Western Union: 

Travelex Confidence:

Fair Corretora de Câmbio: 

Turcambio Money Exchange:


