
O TOURO É O PRINCÍPIO
PRINCÍPIO ETERNO DA VIDA,
VERDADE EM AÇÃO



A Taurus Asset Management é uma empresa que atua na gestão de
recursos financeiros e tem como objetivo oferecer a seus clientes 
consultoria qualificada de investimento em um relacionamento 
altamente personalizado.

A Taurus Asset Management é membro e sócio ativo da Associação 
Suíça de Gestores de Patrimônio e seus funcionários possuem 
uma longa experiência em gestão e são capazes de definir soluções 
personalizadas que levam em conta o perfil de risco e os objetivos 
de cada cliente individual, com o objetivo de otimizar o resultado 
da gestão.

A Taurus Asset Management também aconselhará sobre planeja-
mento tributário, sucessório e previdenciário, ambos em esferas 
privada e corporativa.

A Taurus Asset Management garante ao cliente o máximo de di-
scrição, disponibilidade de tempo e recursos, flexibilidade e com-
petência.

A Taurus Asset Management colabora com algumas das mais im-
portantes instituições bancárias do mundo, beneficiando-se di-
retamente de infra-estrutura, produtos e serviços oferecidos por 
eles, mantendo um papel de clara independência com o objetivo 
de praticar as melhores soluções para o cliente.

SOBRE  
NÓS  
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CADA CLIENTE TEM SUA PRÓPRIA HISTÓRIA, 
DIFERENTE E ÚNICA.

Em um mundo financeiro complexo e em constante mudança, nós 
o ajudaremos a desenvolver a alocação de sua carteira e estratégia 
de investimento, garantindo que seus pedidos sejam implementa-
dos de forma correta e eficiente.

Nós lhe forneceremos análises regulares de portfólio, gestão cui-
dadosa dos riscos gestão e idéias de investimentos independentes.
Acreditamos que o serviço personalizado e o aconselhamento de-
vem ser prestados por profissionais com um longo histórico de 
escuta e compreensão das necessidades e objetivos dos clientes.

Você também se beneficiará de nosso poder de negociação sobre 
os custos, cuja aplicação correta será constantemente monitora-
da. Nós crescemos juntos
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 CONSULTORIA PATRIMONIAL



Cooperamos com entusiasmo junto aos profissionais dos clientes 
(contadores, advogados, especialistas em impostos, etc.) e graças à 
nossa competência e experiência, podemos contar com uma ampla 
e altamente qualificada rede de profissionais e prestadores de ser-
viços globais. O network é constantemente revisado com base no 
princípio “best-in-class” e tambem neste caso, a independência é 
garantida. Por que trabalhar conosco?

• Assessoria jurídica e tributária: Temos ampla experiência em 
seleção de advogados em diferentes jurisdições, alcançando 
eficiência e conveniência para nossos clientes, que são atendi-
dos através de um único ponto de contato. Procuramos sem-
pre a solução mais sólida disponível e somos capazes de lidar 
com situações complexas e multidimensionais.

• Sucessão: apoiamos clientes e suas famílias no planejamento 
sucessório, transição geracional e na preservação dos bens.

• Imóveis: negociamos linhas de crédito garantidas para Imóv-
eis, avaliamos a estrutura financeira mais apropriada e fazemos 
uma supervisão nos aspectos  legais e fiscais de cada transação.

• Empresa: Graças à nossa extensa rede no setor financeiro, so-
mos o suporte ideal para as pequenas e médias empresas...
Recorrendo ao apoio de profissionais internacionais, acon-
selhamos os clientes sobre a estrutura de financiamento e 
transações financeiras extraordinárias (fusões, aquisições, 
cotações  etc.).

 

FAMILY OFFICE
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• Arte: Colaboramos com uma rede de profissionais dedicados 
a prestar assistência na aquisição e venda de obras de arte, 
na análise do mercado e das oportunidades de compra e na 
gestão das obras propriamente ditas.

• Seguro: O seguro faz parte de uma ampla estratégia de gestão 
de risco que abrange todo o ecossistema familiar. Somos ca-
pazes de identificar a melhor cobertura para nossos clientes, 
tanto na esfera de seguro de vida como na esfera de seguro de 
propriedade.

• Financiamento de navios e aeronaves: Oferecemos uma gama 
de serviços para a gestão de aeronaves e iates, desde a compra 
e financiamento até o controle financeiro/relatórios (conso-
lidado).

• Filantropia e investimentos sustentáveis: Nós o auxiliamos no 
evento que você deseja dedicar parte de seu tempo e de seu 
patrimônio financeiro a causas beneficentes, enquanto investe 
o resto de seu patrimônio de forma responsável e em maneira 
sustentável.

• Realocação internacional: Assistidos por especialistas re-
conhecidos, apoiamos o cliente em todas as etapas do proces-
so de realocação, desde deslocalização, desde a avaliação dos 
diferentes regimes fiscais até a implementação dos requisitos 
regulamentares, de questões logísticas e a escolha do local.

• Serviços de concierge : Asseguramos que você possa desfrutar 
seus momentos de lazer pacificamente.

5



NÃO ASSUMIMOS APENAS MANDATOS DE GESTÃO.
ASSUMIMOS RESPONSABILIDADES.

Nosso principal objetivo é preservar ativos a longo prazo aprovei-
tando as oportunidades de investimento oferecidas pelo mercado e 
buscando inovações e oportunidades substanciais de investimento.

Você pode delegar totalmente a gestão diária de seus bens. Com-
preenderemos suas necessidades e objetivos, suas expectativas de 
retorno e sua capacidade e apetite para o risco.

Levando em conta uma variedade de fatores, incluindo a quantida-
de de ativos, a moeda de referência, a necessidade de liquidez e o 
horizonte de tempo, nós o ajudaremos a formular sua estratégia de 
investimento. Nossa seleção de produtos é independente e livre de 
metas de vendas.

A arquitetura aberta garante o acesso aos melhores gestores, sem 
vínculos com produtos “patrocinados por bancos” ou gestores de 
fundos. Administramos ativamente seus ativos, através do banco 
depositário de sua escolha.

Você se beneficiará de nossa forte posição em termos de negociação 
de custos e será informado regularmente sobre suas sugestões de 
portfólio.

MANDATOS  
DE GESTÃO DE BENS
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A ÚNICA COISA QUE MUDA É TUDO.
INDEPENDENTE. EXCLUSIVO. DISCRETO.
GLOBAL. SIMPLES.

Seremos seu gerente de risco, seu negociador e avaliaremos 
o desempenho de suas carteiras em relação aos mercados de 
referência. Antes de criar uma estratégia de investimento é 
essencial ter um quadro geral e preciso do patrimônio da família.

O monitoramento ideal depende de um sistema de relatórios capaz 
de ilustrar e resumir os diferentes e complexos componentes de 
uma riqueza familiar de uma forma simples e clara. Conseguimos 
isso alavancando as habilidades desenvolvidas com clientes 
institucionais e integradas aos nossos sistemas e procedimentos, 
para fornecer uma solução de continuidade nossos clientes 
individuais. 

Através de nosso relatório integrado, lhe forneceremos um 
resumo transparente, objetivo e personalizado de seus bens ativos 
financeiros (dinheiro, ações, títulos, fundos mútuos, apólices etc.), 
de seus bens privados (ações privadas não cotadas imobiliária, 
objetos de arte, carros de época, iates e aeronaves, etc.) e de sua 
outra propriedade intangível (direitos de propriedade intelectual 
patentes e licenças, etc.). Uma versão atualizada do relatório 
consolidado estará sempre disponível para você.

MANDATOS
DE SUPERVISÃO
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A seu pedido, podemos oferecer, através do apoio de especialistas 
externos, avaliações de propriedades com o credenciamento da 
Autoridade de Supervisão do Mercado Financeiro Suíço (FINMA), 
avaliações de objetos de arte certificados e avaliação de empresas 
não listadas.

Nossa economia de escala lhe proporcionará uma forte vantagem 
em beneficiar-se de nossa forte posição de comissão. O serviço 
de monitoramento e relatórios também pode ser oferecido 
separadamente de outros serviços.
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No mundo de hoje, o banco depositário adequado representa um 
importante valor agregado. Nós o auxiliaremos no processo de seleção 
do banco depositário ideal e recomendamos o mais adequado ao seu 
perfil de investimento e seus objetivos.

Todos os bancos selecionados aplicam critérios rigorosos de diligência 
devida durante o processo de abertura de uma relação bancária. 
Atualmente, você pode enfrentar dificuldades significativas ao tentar 
abrir uma conta em um dos maiores bancos.

Apresentaremos a você as principais instituições financeiras e você 
se beneficiará da nossa experiência em acompanhá-lo durante o 
processo de abertura de uma  relação bancária e no preenchimento 
da documentação. Nossos principais bancos depositários na Suíça são:

• UBS AG
• Credit Suisse AG
• Banco Julius Baer & Co. Ltd
• PKB PrivatBank AG
• Banca dello Stato del Cantone Ticino
• Banco Cornèr SA
• BNP Paribas (SUISSE) SA
• EFG International
• LGT Bank (SUISSE) SA
• Banco del Sempione
• Bancos Raiffeisen

SELEÇÃO DO BANCO 
DEPOSITÁRIO
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Também estamos à sua disposição para aberturas fora de Suíça, 
como em Luxemburgo, Londres, Hong Kong Cingapura e Mônaco.

Esta lista não é definitiva e é possível considerar a abertura um 
relacionamento com outros bancos depositários dependendo das 
necessidades do cliente e do volume de ativos.

10



Via Magatti 3
CH-6900 Lugano

Piazza del Governo 4
CH-6500 Bellinzona 

Tel. +41 (0)91 911 11 40
info@taurus-lugano.ch


