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Turim Family O�ce

Acreditamos que o legado de uma família é muito mais que dinheiro, bens e negócios. Ele é também
reputação, crenças, valores, virtudes, histórias e "oportunidades preparadas" – uma geração cria
oportunidades para quais as próximas gerações deverão estar aptas para aproveitar e otimizar.

Com a crescente globalização, �ca cada vez mais difícil para as famílias administrarem e preservarem o seu patrimônio,

assim como perpetuarem seus valores através das gerações. O número de investimentos se multiplicou, os mercados

estão mais voláteis, a correlação entre alguns países aumentou, moedas novas foram criadas e outras desapareceram

de circulação, instituições com tradição de solidez perdem este status com rapidez, novas regras e estruturas jurídicas e

�scais são criadas e aperfeiçoadas, e o ambiente socioeconômico e geopolítico mundial é cada dia mais dinâmico.

MAIS SOBRE A TURIM 

“One-stop shop: atendemos a todas as demandas relativas
ao patrimônio de sua família.

NOSSA EXPERTISE

Alocação de Recursos Financeiros

http://www.turimbr.com/a-turim/
http://www.turimbr.com/


A alocação de recursos �nanceiros parte da identi�cação do per�l e objetivos do cliente e tem como foco otimizar o

retorno do portfólio para um determinado nível de risco. A diversi�cação, tanto geográ�ca quanto por classes de

investimentos, é o que norteia a �loso�a de gestão da Turim desde sua fundação. A Turim não vende produtos – o que

fazemos é identi�car sempre os melhores investimentos disponíveis no mercado local e internacional. Investimos em

pessoas e times excepcionais, que têm histórico na geração de alfa: não devemos procurar o “gestor do ano” e sim o

gestor que consistentemente está no grupo dos melhores da sua indústria. Investimos com visão de longo prazo e com o

objetivo de preservar o patrimônio das famílias.

CONHEÇA ESTE SERVIÇO 

PUBLICAÇÕES

Relatório Econômico Maio | 2019

CONHEÇA OS RELATÓRIOS 

Carta 31 Abril | 2019
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1. A Importância do Silicon Valley

2. 1º Prêmio Turim

CONHEÇA OS RELATÓRIOS 

Projeto Turim & MIT

MAPEAMENTO ESTRATÉGICO DO PERFIL DO INVESTIDOR

A Turim teve a oportunidade de patrocinar um dos projetos de laboratório (Action Learning Lab) da MIT Sloan School of

Management*, desenvolvendo conjuntamente um modelo para uso interno focado na identi�cação do per�l do investidor.

CONHEÇA O PROJETO 


ESCRITÓRIOS

São Paulo
turimsp@turimbr.com

Rio de Janeiro
turimrj@turimbr.com

Turim UK Investment Advisory
turimuk@turimuk.com
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