


O GRUPO 
RENDIMENTO

No mercado de câmbio desde 1992

Focado no Segmento “Middle Market”

Um dos maiores fornecedores de Papel Moeda 

Empresa de soluções de pagamentos

Pioneiros na emissão de cartões para viagem com a 
funcionalidade de compras e saques

Mais de 2 milhões de cartões emitidos

Mais de  R$ 1 bilhão em vendas anuais



A COTAÇÃO

Empresa do Grupo 
Rendimento desde 

2002

Líder em câmbio 
turismo no país

Central de atendimento 
4002 ou 0800

Primeira certificada 
pelo ISO 9001 

Mais de 
2,5millhões de 

clientes

5000 parceiros 
ativos                  
800 

correspondentes 
cambiais

48 filiais em 9 
estados

50 anos de 
existência





CLIENTES E PARCEIROS



• Entregas em Domícilio

A Cotação vai até o cliente no endereço de preferência dele.

Consulte em nosso site a disponibilidade em cada região;

• Presença nos principais Aeroportos

Viracopos, Congonhas, Porto Alegre, Florianópolis , Curi�ba e Fortaleza;

• Compras online

Conforto para realizar compras pelo site www.cotacao.com.br;

• Aplica�vo Mobile

A PARCERIA

COTAÇÃO | PARCERIAS

PROPOSTA BENEFÍCIOS

� 1% de desconto sobre a taxa de câmbio turismo 

para operações realizadas nas lojas ou mesa de 

operações Cotação.

� Isenção de tarifa de delivery

� Isenção na tarifa para a primeira operação de 

remessas internacionais

� 20% de desconto na Assistência  Viagem Safe 

Travel

CONCEITO

Disponibilizar os serviços da Cotação aos  

associados através de seus canais de divulgação.

Blogs, sites, aplicativos, email marketing, etc



REMESSAS INTERNACIONAIS

NATUREZAS DISPONÍVEIS

• Aluguel de imóveis no exterior

• Compra de imóveis no exterior

• Compras no exterior via correios

• Consultoria de negócios e relações públicas

• Curso Ministrado no Brasil e no Exterior

• Doações

• Envio de inves�mentos para o exterior

• Manutenção de estudantes

• Manutenção de familiares que residam no exterior

• Pagamento de serviços de jurídicos e de computação

• Serviços turís�cos

• Transferência para conta no exterior 



LINK PERSONALIZADO



Divulgação


