
HISTÓRICO

Constituída em 1991, a Fourtrade nasceu pela necessidade de 

haver uma corretora que oferecesse algo além da intermediação 

das operações de câmbio de forma ética e segura. Vislumbráva-

mos como objetivo também oferecer assessoria e acompanha-

mento integral e de forma personalizada nas áreas de câmbio e 

de comércio exterior. As exigências impostas por uma nova siste-

mática no controle da balança comercial oriunda do advento da 

implantação do SISBACEN e SISCOMEX, forçaram uma mudança 

profunda no papel das corretoras de câmbio. As mais antigas não 

responderam de forma rápida e eficiente a estes novos desafios. 

Por este motivo, os operadores de vanguarda, que hoje formam a 

nossa diretoria, resolveram de mediato criar uma instituição que 

preencheria a lacuna existente no mercado. Nascia assim a 

FOURTRADE. O sucesso alcançado em tão pouco tempo, na 

praça do Rio de Janeiro, chamou a atenção novamente do espíri-

to empreendedor e dinâmico da nossa instituição culminando 

com a constituição em 1993 da nossa base em São Paulo.
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CONHEÇA A FOURTRADE

// ÁREA ADMINISTRATIVA - “BACK-OFFICE”

 Processamento das operações de câmbio;

 Análise de sua documentação formalização de contratos;

 Contabilização;

 Administração e controle dos documentos;

 Assinatura digital;

// MESA DE CÂMBIO

 Compra e venda de moedas;

 “Montagem” da operação de câmbio;

 Cotações de moeda e negociações de condições, tais como 

pagamentos e recebimentos no Brasil ou no exterior, tarifas 

entre outros.

// ÁREA DE TRADE FINANCE OU MERCADOLÓGICA

 Prospecção de potenciais clientes;

 Promoção e venda dos produtos e serviços internacionais das 

instituições financeiras destinados ao comércio exterior.

// SISTEMAS DE INFORMAÇÃO

 Sistemas de Gerenciamento de Câmbio; A emissão de Mapa que 

contém todos os dados inerentes aos fechamentos de cada 

cliente, por período, tipo de operação banco, etc. Registro ante-

cipado dos Contratos de Câmbio e sua efetivação futura.

 Sistemas de Informações Financeiras; Este Sistema contém as 

informações de mais de 150 ativos e 19 moedas estrangeiras. 

Ele pode ser instalado nas dependências do Cliente, permitindo 

a este a criação de planilhas que contenham aquilo que mais 

interessa e o principal com atualização On Line.
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POR QUE OPERAR COM A FOURTRADE ?

 Módulo de gerenciamento que permite a consulta de documen-

tos e de contratos de câmbio, via internet.

 Sistema de Informações Financeiras que permite ao usuário a 

conversão de moedas e a criação de planilhas gerenciais.

 Tecnologia da informação visando fiexibilidade e agilidade.

 Prestação de serviço de forma personalizada, pois entendemos 

que as necessidades de cada empresa são diferentes.

 Experiência da gerência e do corpo técnico.

 Serviços de assessoria, câmbio e desembaraço aduaneiro 

unidos, eliminando típicos problemas que ocorrem quando 

esses serviços são prestados por empresas diferentes.

 Qualidade dos serviços, otimizando tempo e custos e facilitando 

a tomada de decisões.
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CÂMBIO

// CONSULTORIA CAMBIAL

 Exportação, importação, ingresso e remessas financeiras;

 Controle do saldo de documentos de importação/exportação;

 Vinculação de documentos às operações de câmbio (gerencia-

mento evitando duplicidade de pagamentos);

 Intermediação em Abertura de Cartas de Crédito; Emissão de 

Documentos no SISBACEN – ROF / RDE;

// CAPITAL ESTRANGEIRO E CAPITAIS BRASILEIROS NO EXTE-
RIOR

 Arrendamento;

 Capital contaminado;

 Disponibilidades no Exterior;

 Empréstimos;

 Financiamento – Importação e Exportação;

 Fusão, Cisão, incorporação;

 Investimento direto no Brasil e no Exterior;

 Remessa de lucros e dividendos;

 Remuneração sobre capital próprio;

 Registro e atualização do RDE-IED, Etc...

 Resolução de pendências junto ao Banco Central;

 Definição de tendências e análise dos impactos para sua empre-

sa em relação ao mercado;

 Informações Diariamente Fornecidas ao Cliente via Internet ou 

Fax;

 Informativo do Mercado Financeiro (contendo os principais índi-

ces utilizados pelo profissional de operações de câmbio);

 Toda a legislação cambial emitida pelo BACEN (Resolução, 

Circular, Carta Circular, Comunicado).
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De acordo com o Titulo 1 - Capítulo 2 do Regulamento do merca-

do de câmbio e capitais internacionais, itens 1 e 3 e em conformi-

dade com a comunicação nº: 109049901 de 19/06/2009 emitida 

pela Diretoria Colegiada do Banco Central do Brasil, publicada no 

Diário Oficial da União ( D.O.U ) nº 115 na mesma data em sua 

Seção 3, página 67 faz-se saber à todos que o processo nº 

0901436776 que trata da autorização para realizar operações no 

Mercado de Câmbio até o limite de US$ 100.000,00 foi devida-

mente aprovado pelo Diretor de normas e organização do Siste-

ma Financeiro. Sendo assim comunicamos à todos os clientes que 

a partir desta data a FOURTRADE Corretora de Câmbio Ltda 

realiza as seguintes operações:

I - compra e venda de moeda estrangeira em cheques vinculados 

a transferências unilaterais;

II - compra e venda de moeda estrangeira em espécie, cheques e 

cheques de viagem relativos a viagens internacionais;

III - operações de câmbio simplificado de exportação e de impor-

tação e transferências do e para o exterior, de natureza financeira, 

não sujeitas ou vinculadas a registro no Banco Central do Brasil, 

até o limite de US$100.000,00 ou seu equivalente em outras 

moeda*.

*limite de US$ 100.000,00 por contrato de câmbio, com amparo documental no mesmo valor.
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Câmbio Até US$ 100.000,00 ou seu equiv-
alente em outras moedas, contratadas “di-
retamente” com a FOURTRADE.



 Câmbio de Importação e Exportação;

 Fretes e Afretamentos;

 Empréstimos;

 Financiamentos;

 Seguros;

 Viagens negócios, treinamento e turismo

 Serviços técnicos especializados;

 Despesas Administrativas;

 Assinaturas de Jornais, Revistas etc;

 Comissões contratuais;

 Cursos e Congressos;

 Honorários Profissionais;

 Lucros e perdas;

 Pequenos Compromissos;

 Publicidade e propaganda;

 Vencimentos e Ordenados;

 Heranças;

 Doações;

 Contribuições a entidades de classe;

 Manutenção de Residentes;

 Patrimônio;

 Aposentadoria e pensões;

 Entre outras...

Toda e qualquer operação observará a legalidade da transa-

ção, a fundamentação econômica e as responsabilidades 

definidas na respectiva documentação.
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CÂMBIO
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//MOEDAS EM ESPÉCIE

Compra e venda das principais moedas em circulação no mundo, 

com cotações competitivas como: Dólar americano, Libra Esterli-

na, Euro, Peso Argentino entre outras.

// CÂMBIO DELIVERY

Prezando pela segurança e conforto dos nossos clientes, disponi-

bilizamos o serviço de Delivery*, que consiste na entrega de 

moeda estrangeira na comodidade do seu lar ou escritório.

// CARTÃO EM MOEDA ESTRANGEIRA

O Rendimento Visa Travel Money é um cartão pré-pago, recarre-

gável em dólares americanos, euros ou libras esterlinas, que pos-

sibilita saques em milhares de caixas eletrônicos Visa ou Plus e 

compras em estabelecimentos credenciados à VISA em todo o 

mundo. Garante a você e a sua família a segurança de um cartão 

protegido por senha de identificação pessoal e assinatura no 

verso, com total controle de seus gastos e do câmbio utilizado no 

carregamento. 

*CONSULTE AS CONDIÇÕES.

ASSISTÊNCIA 
GLOBAL

SEM 
VARIAÇÃO 
CAMBIAL

SEM JUROS 
NOS SAQUES 
INTERNACIONAIS

SEM  
ANUIDADE

RENDIMENTO VTM    

CARTÕES DE CRÉDITO   



C
L

IE
N

T
E

S

ACE SCHMERSAL
AGRITECH LAVRALE SA
ALSTON
ANGLO FERROUS BRAZIL
APOLO TUBOS E EQUIPAMENTOS
BIOMERIEUX BRASIL
CARL ZEISS VISION BRASIL
CONTAX PARTICIPAÇÕES 
CRAFT MULTIMODAL
EDITORA GUANABARA
EDITORA ROCCO
FARMOQUÍMICA
FUJIFILM DO BRASIL
GRUPO GUEBERT
GRUPO KIA MOTORS
H.STERN
HIKARI - BRAS IND. E C. DE MAQUINAS E FERR. LTDA – EPP
IBM BRASIL
ITW FEG DO BRASIL
KADANT SOUTH AMERICA
KANEMAR COMERCIO EXTERIOR LTDA
KROMBERG E SCHUBERT
KURITA DO BRASIL LTDA
LABORATÓRIOS PFIZER

MANE DO BRASIL IND.COM.
MITUTOYO SUL AMERICANA LTDA

ONE SUBSEA
PHOENIX CONTACT
PHOENIX MECANO

PPG IND. BRASIL
PROMEDON  DO BRASIL

RIANA TAXI AÉREO
ROLLS-ROYCE

SIAE MICROEL. DO BRASIL SOCIEDADE MICHELIN
SUCDEN DO BRASIL 

TEREX LATIN AMERICA
TRIUMPH

TURBOMECA DO BRASIL
UCB TURISMO

UNISYS BRASIL
WEIDMANN TEC. ELETRICA

WHITE MARTINS
WILMAR SUGAR DO BRASIL

WYETH FARMACÊUTICA
XEROX DO BRASIL

ZOETIS PROD. VETERINÁRIOS
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Rua Candelária 79, 9º andar - Centro - Rio de Janeiro - RJ  

Cep 20091-020  Tel/fax. 21 2216-3064 / 21 2216-3050

Avenida Paulista, 1.439 • 11º Andar • Conjunto 113 • CEP: 01311-926 • Edifício Mário 

Walace Simonse Cochrane • Bela Vista • São Paulo • SP   Tel. 11 2144-4700

Rua Coronel Moreira 211, loja 112 Icaraí - Niterói - RJ
Cep 24230-052 Tel/fax. 21 3674-6342 / 3500-7394.

Avenida Paulista, 1.499 - Loja 04 - Edifício Conde Andréa Matarazzo - Bela Vista
CEP: 01311-928 São Paulo - SP  - Tel: 11 3541-3414 / 11 3289-7229.

Rua da Assembléia 10 - Subsolo, loja 102 - Edifício Cândido Mendes -  Centro - RJ
Cep 20011-901 - Tel:  21 2216-3086 / 21 2216-3087 / 21 2507-2150.

Matriz

Filial

Lojas de câmbio

ouvidoria 0800 770 5422  

www.fourtrade.com.br  




