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Remessas do Exterior

Aqui você encontrará orientações sobre possibilidades de remessas 
de dinheiro do exterior para pessoas que moram no Brasil. 

A CAIXA está sempre perto de você, onde você estiver.

Programa de Remessas e Capacitação  para Emigrantes e Beneficiários



02

INTRODUÇÃO

O Brasil, ao longo de sua história, sempre recebeu muitos 
imigrantes – gente proveniente de outros países que ajudou 
a formar a nossa cultura e a nossa população.

Por outro lado, alguns brasileiros decidem morar em outros 
países, em busca de oportunidades de estudo, de trabalho e 
para juntar dinheiro e ajudar familiares.
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Essa movimentação de pessoas indo e vindo é saudável, mas 
provoca, além de saudades, a necessidade de ajustes de 
ordem prática, como a remessa de dinheiro para manter a 
família, ou para realizar investimentos.

Para auxiliar nesse procedimento, a CAIXA dispõe de uma 
estrutura adequada para receber o dinheiro enviado do 
exterior, na moeda de origem, e convertê-lo para reais, para 
que o cliente possa suprir suas necessidades e realizar seus 
projetos.

Visando orientar seus clientes e outros brasileiros que têm 
necessidade de fazer ou receber remessas de dinheiro do 
exterior para o Brasil, a CAIXA incluiu esta cartilha no 
Programa de Remessas e Capacitação para Emigrantes 
Brasileiros e seus Beneficiários no Brasil, apresentando 
noções sobre conceitos relacionados a esse assunto e para 
aumentar as facilidades de acesso aos serviços de remessas 
do exterior.
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NOÇÕES DE CÂMBIO

Assim como o Brasil, a maioria dos países possui seu próprio 
dinheiro, também chamado moeda. Existem regras próprias 
para circulação ou troca da sua moeda por moedas 
(dinheiro) de outros países. Esse tipo de troca, ou compra e 
venda de moedas estrangeiras, chama-se câmbio.

No Brasil, pode-se comprar ou vender moedas estrangeiras 
nas instituições financeiras autorizadas, respeitando-se as 
normas vigentes.
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Na Cartilha 
“Fundamentos 
de Educação 
Financeira” são 
apresentados 
conceitos básicos 
de dinheiro e 
moeda, e todas 
as cédulas e 
moedas em 
circulação 
do dinheiro 
brasileiro, o Real.
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Nas operações de compra, entregam-se reais e recebe-se o 

valor correspondente na moeda estrangeira desejada. 

Na venda, ocorre o contrário. Entrega-se à instituição uma 

quantia de moeda estrangeira e em troca recebem-se os reais 

equivalentes, conforme a cotação (valor da outra moeda em 

relação ao real) no momento da transação. No Brasil, esse 

valor (cotação) é definido pelo próprio mercado, conforme a 

intensidade da procura por parte das pessoas e instituições.

Muitas vezes as operações de câmbio não envolvem o 

dinheiro em espécie. Realizam-se apenas lançamentos nas 

contas dos clientes, inclusive envolvendo contas bancárias no 

Brasil e em outros países.
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Graças a esse tipo de operação é possível enviar ou receber dinheiro de um 

país para outro. É assim que milhões de brasileiros, que vivem e trabalham no 

exterior, conseguem mandar dinheiro para o Brasil, para ajudar seus 

familiares ou para acumular recursos para quando voltarem.
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O dinheiro pode ser enviado do exterior para o Brasil para 

diferentes finalidades: manutenção familiar; pagamento de 

despesas; compra de bens; ou para investimentos.

Mas existem regrinhas que devem ser respeitadas em cada 

caso. Antes de realizar uma operação de câmbio, informe-se 

junto a um banco credenciado quais as exigências e condições 

vigentes. Não se esqueça de perguntar sobre os custos, taxas, 

tarifas e eventuais impostos que deverão ser pagos.

Qualquer brasileiro 
pode fazer 
operações de 
câmbio, mas 
somente junto a 
instituições 
autorizadas pelo 
Banco Central. 
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REMESSAS DE DINHEIRO PARA O BRASIL

Quem pode fazer remessas para o Brasil?

Qualquer pessoa pode fazer remessas do exterior para 
brasileiros residentes no Brasil. Basta cumprir as regras para 
cada situação específica. Como isso depende das normas do 
Banco Central e das regras de cada país, informe-se em uma 
agência da CAIXA sobre como fazer no seu caso específico. 

Quem pode receber dinheiro no Brasil?

Todo brasileiro pode receber dinheiro enviado do exterior. 
Se for cliente e titular de uma conta da CAIXA, fica ainda 
mais fácil. O dinheiro chega na CAIXA, na moeda que o 
remetente escolher, e quando o beneficiário (aquele para 
quem for enviado o dinheiro) solicitar, a CAIXA efetua o 
câmbio (a troca) e credita na conta os reais correspondentes 
à quantia que foi enviada. Em alguns casos há exigências de 
informações ou documentos complementares.

Se a pessoa não tiver conta na CAIXA, deverá ir a uma 
agência e identificar-se para poder receber, em reais, a 
quantia que lhe for enviada. E pode aproveitar para 
informar-se sobre como abrir uma conta na CAIXA, tendo 
ainda mais vantagens e comodidade nos próximos 
recebimentos de remessas do exterior.

Remessas do Exterior
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Como fazer as remessas do exterior?

Dinheiro enviado por meio de bancos parceiros
O dinheiro pode ser enviado de bancos parceiros da CAIXA 
no exterior para uma conta da própria pessoa que remeteu o 
dinheiro ou para a conta de outra pessoa, familiar ou não, e 
até para quem não tem conta. 

Dinheiro enviado por meio de outros bancos
É possível também remeter dinheiro ou enviar uma Ordem 
de Pagamento para a conta de clientes da CAIXA no Brasil a 
partir de qualquer banco, em qualquer parte do mundo. Para 
isso, é preciso informar os dados de identificação da pessoa 
que vai receber o dinheiro e fornecer o número da agência e 
da conta a serem creditadas, além do código internacional 
de identificação de bancos - Código SWIFT. 

Código SWIFT

Remessa em dólares:
CITIUS33  36026886
CAIXA ECONÔMICA 
FEDERAL

Remessas em euros, 
francos suíços, libra 
esterlina e outras 
moedas:
DRESSDEFF 
800 962400 
CAIXA ECONÔMICA 
FEDERAL
*Dados sujeitos a alteração.
  Consulte o site da Caixa

Programa de Remessas e Capacitação  para Emigrantes e Beneficiários
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CRÉDITO IMOBILIÁRIO PARA EMIGRANTES

Muitos brasileiros decidem morar no exterior, mas seu 
coração e seu pensamento continuam aqui, na terra natal.
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Para a maioria, o objetivo é comprar uma casa própria. 

A CAIXA encontrou uma maneira de viabilizar a realização 
desse sonho. 

Brasileiros que residem e trabalham no exterior podem 
planejar a compra da sua casa no Brasil, efetuando depósitos 
em uma conta de poupança regularmente, todos os meses, 
durante um ano. 

Fazer isso, por doze meses seguidos, ajuda no planejamento 
e permite juntar uma parte do dinheiro para a entrada do 
imóvel desejado. E para quem não tem comprovante de 
renda, a CAIXA aceita esses depósitos regulares como 
comprovante de capacidade de pagamento para eventual 
pedido de financiamento imobiliário. Quem tem um 
comprovante de renda em outro país também pode utilizar o 
seu salário para comprovar a renda.

Essa é mais uma maneira que a CAIXA encontrou de ajudar 
os brasileiros, aqui e no exterior, para realizar seus sonhos e 
projetos. 

A casa própria no Brasil pode estar cada vez mais perto, 
mesmo para os brasileiros que, por enquanto, moram longe, 
mas pensam em voltar a morar no seu país.

Mantenha seus 
dados atualizados, 
sem restrições 
cadastrais, e seu 
crédito aberto. 

Mesmo quem sai do 
País deve se 
preocupar com a sua 
situação no Brasil. 

Deixe sempre as 
portas abertas para 
poder voltar. 

Mantenha seu 
“nome limpo”.

Programa de Remessas e Capacitação  para Emigrantes e Beneficiários

Em caso de dúvidas, 
ligue a cobrar do 
exterior para
Crédito Imobiliário 
para Emigrantes
55 11 2526 0000 
ou 
Atendimento CAIXA 
no Brasil  
0800 726 0104. 



“ Esta cartilha faz parte do programa de capacitação em 
educação financeira direcionado aos emigrantes brasileiros 

no EUA e seus beneficiários no Brasil, desenvolvido pela 
CAIXA em parceria com o Banco Interamericano de 
Desenvolvimento-BID, com recursos da CAIXA  e do 

Fundo Multilateral de Investimento- FUMIN.”



www.maisativos.com.br                   www.macrobusiness.com.br        
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