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Study Case
A expansão do Banco do Brasil S.A. para atuar na área de varejo nos Estados Unidos através da aquisição de um banco local é um
ótimo study case para ser avaliado por empresas que pretendem seguir o mesmo caminho.
Nossa experiência sugere sua atenção para 3 áreas:
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Nossas Soluções

Seguindo a necessidade do cliente brasileiro nos Estados Unidos, o Banco do Brasil Americas
disponibiliza atendimento em português e soluções e serviços personalizados para assessorá-lo
em 3 áreas específicas:

INVESTIMENTO

TURISMO

EXPANSÃO DE EMPRESA
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Dica do BB
Americas Bank:
Fique atento às
alterações cambiais do
dólar e
utilize instituições que
você conheça
e confie

Compra de Imóveis
Este tipo de investimento tem sido usado por
muitos brasileiros nos últimos anos. Nosso
financiamento imobiliário te ajudará a realizar
este investimento sem a necessidade de
descapitalização

Conta Corrente ou Poupança em Dólar
Com estes tipos de conta, você terá acesso à
seu dinheiro a qualquer momento e poderá
lucrar através da variação cambial

Plataforma Aberta de Investimentos
Clientes do BB Americas tem acesso a
investimentos em Mercados de Capitais através
da BB Securities

Investimentos
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Nossas Soluções - Turismo
Conheça Algumas de Nossas Soluções Para a Sua Viagem aos Estados Unidos:
Dica do BB
Americas Bank:
Planeje sua viagem com
antecedência e use
soluções que te ajudem a
economizar

Cartão de Crédito Internacional
Realize compras online ou durante suas
viagens aos Estados Unidos sem pagar taxas
internacionais do uso do cartão

Conta Corrente ou Poupança em Dólar
Com estas contas, você pode aproveitar um
momento de variação cambial positivo para
realizar a troca de moeda e salvar para a sua
viagem aos Estados Unidos

Transferência Financeira entre contas do
BB Americas e BB S.A.
Transfira online até 12 mil dólares em um
período de 30 dias ou valores maiores através
da sua Agência de relacionamento BB S.A.
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Conheça Algumas de Nossas Soluções para a Expansão de Sua Empresa:

Cartão de Crédito Para
Empresa

Conta de Pessoa Jurídica

Este cartão de crédito empresarial
pode ajudar sua empresa com o
fluxo de caixa e com a construção
de crédito nos Estados Unidos

Oferecemos a abertura da conta
de sua empresa nos Estados
Unidos

Empréstimo Comercial
Nossas Soluções de
Empréstimo Comercial podem
lhe ajudar na expansão de sua
empresa sem a necessidade de
descapitalização

Dica
do
BB
Americas:
É importante
entender como
funciona o sistema
de crédito nos
Estados Unidos

Expansão de Empresa
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Agências
Detalhes

Digital

Boca Raton

Presença Física

5 Agências

Presença Online

1 Agência

Lighthouse Point

Orlando

Brickell

Aventura
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BB Americas Bank – Solução Para Você
Para ter acesso a todos os nossos Produtos e Serviços, o primeiro passo será a abertura de sua conta conosco

10

www.bbamericas.com

1221 Brickell Ave. 2200
Miami Fl. 33308

1 (855) 377-2555
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