A TURCAMBIO, vem percorrendo uma trajetória de sucesso na região sul do nosso país
desde 1987. No ano de 2012, fomos a primeira agência de turismo a receber
autorização do Banco Central do Brasil para atuar como corretora de câmbio.
Atualmente contamos com mais de 15 filiais e correspondentes cambiais, entre os
estados do RS, SC, PR e SP.
Este sucesso é fruto de credibilidade, transparência e ética, qualidades que são
reconhecidas pelos diversos clientes que tem confiado nos bons serviços prestados pela
TURCAMBIO.
Olhando para o futuro, em 2015 resolvemos dedicarnos também ao segmento de
corretora de câmbio e comercio exterior, recebendo autorização do Banco Central do
Brasil para atuar também na modalidade câmbio comercial.
Acreditamos que para uma relação comercial ser duradoura, é necessário que haja
compromisso e qualidade por parte dos nossos prestadores de serviço. É exatamente
através destes fatores que estamos construindo alianças fortes com nossos parceiros e
clientes.
Nossa preocupação com o cliente é o sucesso, fundamental na nossa trajetória. Nossa
equipe é formada por profissionais dinâmicos, com larga experiência no mercado, que
são frequentemente treinados e valorizados, constituindo o verdadeiro patrimônio da
TURCAMBIO.
Como parte desse processo de evolução, investimos constantemente na modernização
de sistemas e na simplificação das atividades, permitindo repassar todos os benefícios
aos nossos clientes, com um serviço personalizado, saindo do convencional e
oferecendo uma completa linha de serviços que visam trazer soluções para todas as
necessidades.
Em atenção às mudanças da legislação e à responsabilidade social, a TURCAMBIO
estabeleceu princípios, diretrizes e procedimentos para as práticas socioambientais nos
seus negócios e na relação com as partes interessadas, demonstrando como a direção
considera e releva os riscos socioambientais no processo de gerenciamento das
diversas modalidades de risco na quais a Corretora está exposta
Todos esses fatores contribuíram para que a TURCAMBIO seja referência entre as
corretoras independentes, permitindo ocupar uma posição de liderança no mercado de
câmbio e comércio exterior.
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NOSSOS SERVIÇOS
Intermediação de Câmbio:
A TURCAMBIO realiza um trabalho de intermediação de câmbio sempre buscando a
defesa dos interesses de seus clientes. Nessa relação, operamos de forma a orientálos
sobre as tendências do mercado, sempre de forma rápida e segura, facilitando o
entendimento do cenário e a tomada de decisão para a maximização de taxas
competitivas.

Operações de Câmbio:
Estamos autorizados pelo Banco Central do Brasil a operar carteira própria de câmbio,
diretamente com nossos clientes, sem necessidade de intermediação dos bancos, da
seguinte forma:

● Câmbio Comercial

Fechamento de câmbio de exportação e importação ou simbólicas simultâneas,
limitados a US$ 100.000,00 (cem mil dólares) por operação ou o equivalente em outras
moedas.

● Câmbio Financeiro
Fechamento de câmbio financeiro (inclusive os sujeitos ou vinculados a registro no
BACEN), limitado a US$ 100.000,00 (cem mil dólares) por operação ou o equivalente
em outras moedas. Compra ou Venda de Cheque em moeda estrangeira ou ordens de
pagamento, nos casos:

• Aposentadorias e Pensões
• Bilhetes e prêmios de loterias oficiais
• Contribuições a entidades de classe e associativas
• Contribuições para organizações internacionais
• Doações, Heranças e Legados
• Imposto de renda
• Indenizações e Multas
• Manutenção de residentes
• Outros impostos e taxas
• Patrimônio
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• Prêmios de eventos culturais, esportivos e outros
• Reparações de guerra
• Vales e Reembolsos postais internacionais.

Câmbio Turismo
• Compra e venda de papel moeda  Atualmente estas operações não exigem
data definida da viagem ou bilhete comprado, sendo realizadas de forma rápida e
segura, sempre na melhor taxa do mercado. O pagamento pode ser efetuado em
espécie ou via TED. Para maior conveniência e segurança dos clientes, é oferecido um
serviço de Delivery, entregando a moeda no endereço indicado.

• Cartão PréPago O cartão prépago é a solução que você esperava para suas
viagens ao exterior. Tratase de um cartão recarregável, com senha, que pode ser
utilizado em qualquer um dos mais de 890 mil caixas automáticos da rede Visa
espalhados pelo mundo ou nos mais de 14 milhões de estabelecimentos comerciais da
rede Visa. Além disso, você pode sacar o dinheiro na moeda local, o que facilita o
pagamento de pequenas despesas no país que estiver visitando.

• Transferências Internacionais. Para você que busca comodidade, possuímos
convênio com algumas remessas para transferências internacionais de dinheiro. Essa
parceria vem viabilizar de forma segura e rápida o recebimento e o envio de dinheiro
para seus familiares, para pagamentos no Brasil e no exterior ou mesmo viagens de
turismo.

Assessoria de Câmbio:
Além de disponibilizar a seus clientes informações atualizadas sobre as tendências do
mercado através dos Boletins Diários, a TURCAMBIO CORRETORA DE CÂMBIO
oferece também Suporte à Legislação Cambial, comunicando imediatamente, toda e
qualquer mudança que ocorrer na área cambial, bem como instruindo sobre os seus
impactos e alcance nos negócios.
Da mesma forma que suporta seus clientes quanto ao conhecimento das tendências e
da legislação, preocupase em suportálos em situações fora do dia a dia do mercado.
Esse suporte é oferecido através de projetos desenvolvidos sempre que há necessidade
de condução de operações complexas e que necessitam de autorizações especiais de
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órgãos governamentais. Estes projetos requerem grande conhecimento técnico e a sua
condução é executada com a segurança de quem tem experiência comprovada na área.
Os pareceres são desenvolvidos de forma rápida e são sempre apresentados com os
devidos embasamentos técnico e jurídico, de modo a transmitir total confiabilidade de
resposta.
Prestamos toda assessoria para o fluxo de entradas e saídas de capital, incluindo:

• Empréstimos
• Investimentos diretos
• Reinvestimentos
• Dividendos
• Juros sobre capital
• Royalties
• Assistência técnica
• Remessas financeiras
• RDE e
• ROF
Além de efetuar os registros e lançamentos nos sistemas e obter autorizações prévias
junto a órgãos governamentais, a TURCAMBIO CORRETORA DE CÂMBIO estuda
cada caso no sentido de encontrar a melhor classificação tributária para a operação,
sempre maximizando os recursos do cliente.

Performance de Exportação
A Performance de Exportação consiste na compra do direito de exportação, de uma
empresa exportadora para outra, realizada através de um Contrato de Compra de
Performance de Exportação, sempre que a empresa compradora não possuir a
mercadoria para embarcar. Existem duas circunstâncias em que se utiliza este
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mecanismo:
• Quando uma empresa exportadora não possui mercadorias exportáveis, mas deseja
captar ACC (Adiantamento de Contrato de Câmbio) ou PréPagamento, por trataremse
de fontes de captação de recurso barato, ou;
• Quando uma empresa exportadora já possui um contrato de câmbio fechado que a
obriga a embarcar a mercadoria que não possui. Neste caso há a hipótese do
cancelamento do contrato de câmbio, entretanto, esta alternativa gera impostos e multas
bastante superiores ao custo da Performance de Exportação. Entre os principais
benefícios ao comprador da performance estão:
● Captação de recursos com custo mais baixo que os praticados no mercado
interno;
●

Troca de dívidas de curto prazo por médio ou longo prazo;

● Arbitragem comercial (exportador contrata ACC/PréPgto com objetivo de
exportar. Em dado momento o mercado interno está pagando preço melhor que
a exportação. Então o exportador compra a Performance para liquidar seu
ACC/PP e vender sua mercadoria no mercado interno).

SISCOSERV
Desde Julho de 2012, toda empresa Brasileira que mantém relacionamento comercial
(Compra & Venda) com o Exterior, de itens que sejam diferentes de “material” deverá
declarar à RFB, dados de suas operações, através de registros eletrônicos, obedecendo
todas as regras e prazos dispostos nos Manuais de Venda e Aquisição, que definem o
SISCOSERV, sendo esta uma Obrigação Acessória prestada à SRFB e MDIC.
Experiência em Comércio Exterior e Cambio são os fatores de vantagem na formação
desse serviço (SISCOSERV). Temos especialistas com larga experiência, que
desenvolve todas as etapas requeridas para o cumprimento desta Lei, através de
Rigorosas Análises documentais; Registros e Transmissões de dados ao site da Receita
Federal, em Software offline, expresso através de relatórios gerenciais validados
perante auditorias.

Terceirização de Setores
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Partindo da necessidade de cada cliente, desenvolvemos células de atendimento
personalizadas, que sob sua responsabilidade, atuam como um departamento da
empresa. Podendo ser alocados tanto na corretora como no cliente e operando em
perfeita sinergia técnica e administrativa com as áreas de relacionamento da empresa, a
terceirização apresenta as seguintes vantagens em relação ao modelo convencional:

• Redução de custos diretos com pessoal
• Eliminação do risco de passivo trabalhista
• Menor necessidade de pessoal (headcount)
• Aumento do foco nas atividades chaves do negócio. Utilizamos uma metodologia
própria para o desenvolvimento de projetos de terceirização, que tem como objetivo
garantir a perfeita implantação e funcionamento do mesmo, que inclui:

• Avaliação técnica das demandas administrativas e operacionais
• Avaliação de métodos e processos eletrônicos, tais como tipificação de
relatórios gerenciais, telas operacionais, níveis de acesso, interfaces de comunicação
com os sistemas do cliente e outros;

• Estabelecimento do perfil ideal dos funcionários e dos padrões de conduta, que
incluem a compreensão da cultura e normas internas do cliente;

• Dimensionamento do espaço físico ideal e dos investimentos em infraestrutura.

CONTATOS:
Matriz Garopaba
Rua João Orestes de Araújo, n° 550.
Ed. Costa Azul.
CNPJ: 15.482.499/000198
CEP: 88.495000 – Centro 
Garopaba – Santa Catarina
Telefone: (48) 32546200
Filial São Paulo
Rua Itapeva, nº 538, 11º andar, sala 113, Ed. Timbaúba.
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CNPJ: 21.242.130/000100
CEP: 01.332000  Bela Vista
São Paulo/ SP.
Telefone: (11) 31981080
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