


“A paixão pelo mercado financeiro e de 
câmbio nos inspira a ser uma corretora que, 
desde 1999, estuda e percebe as necessidades 
de cada cliente, oferecendo serviços 
diferenciados e prezando pela excelência no 
atendimento, para garantir os melhores 
resultados no menor tempo possível.”

Ricardo Cardoso
Diretor Presidente



Sobre

No mercado financeiro e de câmbio desde 
1999, a Advanced Corretora trabalha para 
criar valor à moeda mais apreciada pelas 
pessoas: a confiança.

Através da inovação e melhoria contínua de 
nossos processos oferecemos serviços 
especializados e completos de câmbio 
comercial, turismo e consultoria.



Sobre

Somos pautados no estudo das 
movimentações do mercado e no 
acompanhamento diário do cenário 
internacional, buscando os negócios mais 
apropriados para a sua empresa.

Atualmente somos mais de
170 colaboradores e atendemos mais
de 29 mil clientes.



Sobre

Nossos serviços, a maior expressão de nossa 
essência, são desempenhados por 
profissionais qualificados e habilitados para 
integrar conhecimento técnico à eficiência no 
atendimento, por meio de sua vivência e 
conhecimento profundo de mercado.



Presença e Posicionamento

Escritórios próprios - São Paulo/SP, 
Campinas/SP, Rio de Janeiro/RJ, Belo 
Horizonte/MG, Itajaí/SC, Brasília/DF, 
Salvador/BA, Miami/US

12 postos de captação de negócios
Matriz em São Paulo/SP

Posicionamento de mercado:

1ª Importação
1ª Exportação
3ª Mercado Primário

Fonte: Banco Central do Brasil – maio de 2019



Nossos Diferenciais

 Redução de custos
Na Advanced seu lucro é potencializado;

 Suporte
Assessoria e consultoria completa de nossos 
operadores;

 Informação
Acompanhamento ONLINE do mercado em 
busca das melhores taxas;

 Contato
Envio periódico de informações e notícias 
pertinentes ao mercado de câmbio.



Clientes



Nossos Diferenciais

 Planejamento e otimização de operações
de câmbio;

 Segurança através de gestão de contratos, 
controle de Swift, controle de DI, 
beneficiário final, entre outros;

 Equipes de mesa de operações, 
backoffice e consultoria altamente
qualificadas;

 Consultor econômico para ajudar nas
tomadas de decisões com boletins e 
podcasts diários.



Soluções em
Câmbio Comercial

Para sua empresa
Com operadores experientes no mercado de 
câmbio, agregamos conhecimento técnico e 
eficiência às transações financeiras 
internacionais sempre com as melhores taxas.

Para você
Pessoas físicas com relacionamento 
internacional precisam de um tratamento 
diferenciado, pois muitas vezes as operações 
fogem do cotidiano. Conte com nossa equipe 
de especialistas na hora de fazer câmbio.



Tipos de Remessas
e Recebimentos 

 Importação e exportação

 Manutenção de residentes;

 Encomendas internacionais;

 Pagamentos de serviços;

 Cursos e congressos;

 Disponibilidade no exterior;

 Investimento direto no exterior;

 Empréstimo internacional;

 Aporte de capital;

 Compra, venda ou locação de imóvel;

 Compra de cheques de moeda estrangeira



Câmbio Turismo

As melhores soluções em câmbio turismo 
você encontra aqui:

 20 moedas de diferentes países com 
procedência e segurança;

 Cartão pré-pago em 6 multimoedas;

 Cartão pré-pago corporativo em 7 
multimoedas;

 Recompra de papel moeda e saldo de 
cartões comercializados pela Advanced.



Serviços

Siscoserv

Registros de transações internacionais entre 
residentes com não residentes no Brasil.

Declarações obrigatórias junto ao Banco 
Central e Receita Federal do Brasil.

 Financiamentos;
 Empréstimos;
 Investimentos;
 SISCOSERV;



Presença Digital

Facebook
/AdvancedCorretora

Twitter
@advancedcambio

Linkedin
/company/advanced-corretora-de-cambio-ltda

Instagram
/advcambiotur

Youtube
/AdvancedCambio

Blog
advancedcorretora.com.br/cambio/blog
advancedcorretora.com.br/turismo/blog



Obrigado!

Advanced Corretora de Câmbio

São Paulo: (11) 3065 - 2300
Demais Regiões: 4003 - 2524

Endereço: Avenida Paulista, 500
Bela Vista - São Paulo - SP

www.advancedcorretora.com.br


