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01/10/2021| LexLatin  
 

Os escritórios por trás da compra do Pronto Money Transfer pelo Banco 

Inter 

Banco quer ampliar oferta de produtos para os residentes americanos e clientes brasileiros. 

Luiza Santibañez 

 

O Banco Inter celebrou o contrato para aquisição de 100% das ações da Pronto Money Transfer, controladora 

da USEND, empresa norte-americana de serviços financeiros. O valor da transação não foi divulgado. 

O Demarest Advogados representou o Banco Inter na assinatura do contrato, em 26 de agosto. 

https://br.lexlatin.com/noticias/os-escritorios-por-tras-da-compra-do-pronto-money-transfer-pelo-banco-inter
https://br.lexlatin.com/demarest-advogados
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Soubemos que a Pronto Money Transfer recebeu assessoria do Baker McKenzie, mas o escritório não confirmou a 

informação até a hora de publicar esta nota. 

Em um comunicado, o Banco Inter afirmou que com a aquisição planeja iniciar suas atividades financeiras nos 

Estados Unidos, ampliando a sua oferta de produtos financeiros e não financeiros tanto para os residentes 

americanos, quanto para seus clientes brasileiros, integrando as soluções USEND à plataforma Inter.  

Os principais executivos, liderados pelo fundador e CEO seguirão à frente da operação americana e liderarão a 

integração, bem como a expansão para mercados adjacentes como os de crédito e corretagem de valores, que estão 

nos planos do Inter para o território americano. 

O encerramento da operação está sujeita à finalização dos respectivos instrumentos definitivos, e à verificação de 

determinadas condições precedentes, tais como a obtenção de aprovações regulatórias, incluindo pelo Banco 

Central do Brasil e pelas entidades regulatórias americanas. 

A USEND é uma empresa norte-americana com 16 anos de atuação no mercado de câmbio e de serviços financeiros, 

oferecendo, dentre outras, solução digital Global Account para realização de remessas de dinheiro entre países. 

Possui licenças para atuação como Money Transmitter em mais de 40 estados norteamericanos, podendo oferecer 

aos residentes americanos serviços como wallet, cartão de débito, pagamento de contas, entre outros. Sua base de 

mais de 150 mil clientes tem acesso também à compra de gift cards e recarga de celulares. 

Assessores jurídicos 

Assessores do Banco Inter S.A.: 

• Demarest Advogados: Sócio José Diaz. Advogado Fabio Tayar. 

Assessores da Pronto Money Transfer: 

• Baker McKenzie* 

*O escritório não respondeu nossas solicitações de informações. 

Mais negociações do Demarest Advogados: 

- Os bastidores da compra da Mitsubishi Heavy Industries pela Nidec 

- Intertek entra no mercado de testes de bebidas e produtos agroalimentares 

- GIC e Carlyle vendem ações da Rede D’Or São Luiz 
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