
Saiba como comprar e obter vantagens
para curtir ainda mais sua viagem.

GUIA DEFINITIVO PARA
COMPRA DE MOEDAS ESTRANGEIRAS

http://www.vipitur.com.br
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Casa de Câmbio
é Tudo Igual?
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Viajar para o exterior é bom demais! Seja a lazer, a trabalho ou intercâmbio, conhecer 

lugares, paisagens, pessoas e culturas diferentes é incrível, não é mesmo?

Se for embarcar nessa, planejamento é a palavra-chave para uma viagem tranqüila e 

gratificante, sobretudo, quando o assunto é dinheiro. 

Para aproveitar oportunidades de economizar é preciso se preparar com antecedência, 

não importando para qual país você escolheu ir.
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Que tipo de moeda comprar: turismo ou comercial?
Você provavelmente já viu na televisão ou em algum site de economia os diferentes tipos de cotação do dólar, por exemplo. Mas, tem ideia do que 

significa cada uma delas e como utilizar a cotação certa para a sua necessidade? 

Afinal, Que tipo de moeda comprar? 

Depende da natureza da operação comercial feita. Uma explicação simples é como se o comercial fosse o atacado e o turismo o varejo. 

Turismo
Moeda estrangeira que você usa para viajar, fazer compras e Pagar 

Suas despesas lá fora. 

Essa categoria é sempre mais cara do que as outras por causa do 

seu alto custo de manuseio e do spread – a diferença entre o que é 

cobrado de você e o custo real da moeda. 

Na hora de comprar euro, por exemplo, você precisa do dinheiro em 

espécie, que a casa de câmbio no seu bairro precisa ter para 

comercializar. Essa necessidade de ter o papel moeda torna a 

operação mais cara. 

A moeda Turismo também é usada para a recarga de cartão pré-pago, 

pois envolve a conversão de moedas.

Comercial
Opção usada para negociar contratos de importação e exportação de 

empresas brasileiras e estrangeiras. Também é usada para 

transferências financeiras e operações do governo, como as reservas 

internacionais de dólar. 

A categoria envolve a movimentação de grandes somas de dinheiro a 

um custo baixo para ser operado, o que explica sua cotação mais baixa. 

Quando você viaja e usa o cartão de crédito internacional, a cotação do 

dólar ou euro usada é a comercial. Isso acontece porque nem você, nem 

o banco ou a administradora do seu cartão precisam ter o dinheiro “em 

mãos” para pagar a fatura, o que diminui o custo.
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Compra X Venda: qual valor das casas de câmbio 
Eu devo considerar?

Venda
A venda significa por quanto 

eles vão vender para você.

Ou seja, apesar de parecer 

estranho, você compra a 

moeda pela cotação de venda, 

mais alta, e vende pela de 

compra, que é mais baixa. 

Na hora de consultar o valor da 

compra e venda de moeda 

estrangeira é importante 

sempre ver a transação como 

se você fosse o atendente da 

casa de câmbio. Isto é:

Compra
A compra de moeda se refere a 

quanto eles vão comprar a 

moeda de você.
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Qual moeda comprar?
Se o seu destino é algum país da América do Sul, pode ser que valha a pena 

Levar seu dinheiro em reais mesmo. Alguns países aceitam nossa moeda no 

Comércio, por isso pesquise antes de decidir. Você pode consultar um 

especialista da Vipitur por telefone ou pelo site, no chat ao vivo.

Confira se o comércio da cidade aceita moedas estrangeiras. Em Londres, por 

Exemplo, apenas as lojas mais visitadas por turistas manuseiam dólar ou euro. 

No geral, se usa a libra esterlina. Se quiser praticidade enquanto estiver no 

Comércio e não fazer confusão na boca do caixa, prefira levar uma quantidade 

na moeda local.

Alguns países exigem que o turista apresente uma quantia mínima de dinheiro 

em espécie, como prova de que terá como se manter lá e voltar ao Brasil. 

Procure o consulado do país de destino para saber se é o seu caso.

Confira em detalhes:

Qual a melhor forma de levar dinheiro para o 
Exterior?
Cada viagem tem um propósito diferente e para cada caso existe uma forma ideal de levar 

Dinheiro para o exterior. Com as informações abaixo acreditamos que ficará mais fácil 

Você avaliar qual a melhor escolha para seu tipo de viagem. 

A Vipitur sugere aos seus clientes combinar 3 formas, assim:

Ÿ Levar uma quantidade de dinheiro em espécie (menor taxa de IOF)

Ÿ Levar outra quantidade no cartão pré-pago (mais seguro)

Ÿ Utilizar parte do limite do cartão de crédito (ganho de pontos em programa de milhas).
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VANTAGENS X DESVANTAGENS

Tarifa IOF:
Ÿ 1,10% Estabelecida pelo Banco Central.

Limite:
Ÿ O equivalente a R$ 10 mil em qualquer moeda estrangeira.

Ÿ Para valores maiores, é preciso apresentar comprovante de renda.

Vantagens:
Ÿ Ônibus, taxi, bazares, férias livre, em algumas cidades, costumam 
Ÿ não aceitar cartão de crédito.

Ÿ Bom para negociar preço e comprar onde não aceitam máquina de 

cartão.

Ÿ Prático para quem compra antes de viajar e não precisa saber idioma 

local, nem procurar corretoras.

DESVantagens:
Ÿ Perigo de perda ou roubo

Ÿ Basta ter atenção!

Onde comprar:
Ÿ Casas de câmbio e no seu banco. 

Ÿ As taxas cobradas pelos bancos costumam ser mais caras.
Ÿ Confira agora a melhor cotação pelo chat ao vivo da Vipitur Casa de 

Câmbio.
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Dinheiro em espécie 

viptur.com.br
http://www.vipitur.com.br


Limite:
Ÿ Não existe limite de recarga, porque você paga IOF a cada depósito.

Ÿ Existe limite para número de saques, que depende do caixa 

eletrônico que você usar.

Vantagens:
Ÿ É mais seguro do que dinheiro.

Ÿ Controle maior de gastos. 

Ÿ Funciona com senha, chip de segurança e código interno para 

ativação antifraude.

Ÿ Vale a cotação do dia da recarga, evitando variações de preço das 
moedas.

Ÿ Permite saques ou uso como cartão de débito nas lojas. 

Ÿ Praticidade e segurança contra roubos e perdas de dinheiro.

Ÿ Saldo remanescente pode ser utilizado em sua próxima viagem ou 
recomprado na corretora.

Ÿ Não é vinculado à conta bancária.

Ÿ A bandeira Visa é aceita no mundo todo.
Ÿ Em caso de perda ou roubo o valor da recarga é garantido.
Ÿ A recarga pode ser feita online, telefone ou por pessoas autorizadas 

no Brasil. 

Ÿ Suporte e assistência mundial da Visa®.

Tarifa IOF:
Ÿ 6,38% Estabelecida pelo Banco Central.

DESVantagens:
Ÿ Há cobrança de taxa por saque.

Ÿ Pode haver cobrança de taxa de administração. 

Ÿ A cotação é na modalidade turismo

Ÿ A recarga é feita somente na mesma corretora ou banco que emitiu. 
Ÿ Há casos em que há cobrança pela emissão de novo cartão.
Ÿ A cobrança pela emissão de novo cartão é de cerca de US$ 20.

Onde comprar:
Ÿ Casas de câmbio e no seu banco. 

Ÿ As taxas cobradas pelos bancos costumam ser mais caras.

Confira agora a melhor cotação pelo chat ao vivo da Vipitur Casa de Câmbio.
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   Cartão internacional pré-pago 
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Tarifa IOF:
Ÿ 6,38% Estabelecida pelo Banco Central.

Limite:
Ÿ O que a operadora autoriza na categoria do seu cartão. 

Vantagens:
Ÿ Sem manuseio de dinheiro e necessidade de recargas. 

Ÿ Cotação na modalidade comercial. 

Ÿ Permite saques.

Ÿ Ganho de pontos em programa de milhas. 

DESVantagens:
Ÿ Só se sabe o valor da cotação no dia do vencimento da fatura.

Ÿ É cobrada taxa extra pelo uso internacional.

Ÿ É cobrada taxa extra por saque. 

Ÿ Maior probabilidade de perder o controle dos gastos.
Ÿ Possibilidade de dar problema com a senha e o limite.
Ÿ A cotação no dia do vencimento da fatura pode estar mais alta do que no 

dia da compra

. 
Onde comprar:
Ÿ Bancos e administradoras de cartões. 
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             Cartão de crédito 
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Documentos necessários para a compra
Cada corretora ou banco define quais documentos são necessários para 

comprar ou vender moeda estrangeira. Os principais são o RG e o CPF (ou 

qualquer documento com foto). 

Se o valor for alto, podem pedir comprovante de residência e de renda. 

Neste caso, prefira ir pessoalmente à loja, agende um horário, pois nem 

sempre a corretora tem toda a quantia que você precisa. Ligue com um 

dia de antecedência e informe o valor que quer comprar.

É possível comprar e vender moeda 
Estrangeira por telefone?
Sim. A Vipitur, por exemplo, entrega o valor encomendado com  frete gratis

(consulte condições) em diversos bairros de Piracicaba/SP e região. 

O pagamento é feito antes, por depósito bancário, ou na hora da entrega.

Frete Grátis

http://www.vipitur.com.br


Não. Idoneidade e segurança devem andar juntas quando falamos de uma casa de 

câmbio. Por isso, você deve ser muito criterioso na hora de confiar seus valores a 

uma empresa, que precisa oferecer confiança e garantia de procedência. 

Em algumas cidades, as cotações variam não só entre estabelecimentos, mas 

também entre os bairros. 

Casas de câmbio no aeroporto costumam ter cotação absurdamente acima da oficial 

e ainda cobraram taxa de administração. 

A Vipitur ajuda você com as menores cotações. Clique aqui para falar com um 

especialista em câmbio agora mesmo, por chat ao vivo.

Pronto. Você acabou de ganhar o selo de expert em compra de moedas estrangeiras. 

Comece a planejar sua viagem agora mesmo!

Calmaê! Mais uma dica: salve o Ebook Guia definitivo para comprar moedas 

estrangeiras em seu computador para consultas futuras. Obrigado!
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www.vipitur.com.br

Fones: (19) 9 9605-1048 | (19) 3412-1218 | (19) 3417-1212.

Endereço: Av. Saldanha Marinho, 1277 - Alemães, Piracicaba/SP

Arte: Corsis Design.  
Corsisdesign.esy.es

Conteúdos: Cia de Conteúdos
www.ciadeconteudos.com.br

GUIA DEFINITIVO PARA
COMPRA DE MOEDAS ESTRANGEIRAS

COMPRE DÓLAR, EURO, PESO E OUTRAS MOEDAS Rápido, fácil, seguro e 

com a menor cotação do mercado para você ou sua empresa Fale com a 

Vipitur agora mesmo, pelo chat ao vivo em nosso site!

Siga a gente nas redes sociais!

Compartilhe

Compartilhe
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