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Custos dos serviços de um Family Office
O custo de operação de um single-family office pode facilmente chegar a um milhão
de dólares americanos por ano. Para minimizar custos, hoje em dia a maioria das
famílias ricas trabalha com um multi-family office.
Custos de um Single-Family Office
Você precisará de um montante considerável de dinheiro para operar um single-family office,
considerando os custos associados a um time pequeno composto de um advogado, um
especialista em investimentos, um advogado tributarista, um contador e um assistente
trabalhando só para você e a sua família. Esse time, que você mesmo terá que recrutar, é o
mínimo necessário para viabilizar a operação de um single-family office de verdade.
Famílias com patrimônio global total de menos de trezentos milhões de dólares americanos
estabelecem seu próprio family office somente em casos excepcionais.
Custos de um Multi-Family Office
Como os custos dos serviços de um family office são muito altos, atualmente a maioria das
famílias trabalha com um multi-family office. Um multi-family office é mais barato e oferece à
família acesso imediato a equipes experientes. A família se beneficia da experiência e
conhecimento que foram adquiridos pela equipe por meio do seu trabalho com outras
famílias. Por outro lado, ao contrário do que acontece em um single-family office, a família
não controla os funcionários e não há exclusividade de serviços.
Modelos de taxas de serviços
O multi-family office pode usar diferentes modelos de taxas para cobrar pelos seus serviços.
As duas principais estruturas de taxas são: uma taxa fixa (por hora) pelos serviços
entregues, e uma taxa como porcentagem dos ativos sob gestão. Também é possível fazer
uma combinação desses dois modelos de custo.
Custos de um Family Office no modelo de taxa fixa
No modelo de taxa fixa, normalmente a mesma será cobrada utilizando um montante fixo
mínimo. A taxa será baseada no tempo utilizado para prestar todos os serviços necessários
em relação à riqueza da sua família. Como já foi dito em relação aos custos de um singlefamily office, o fato de ter muitos profissionais trabalhando para você elevará os custos
rapidamente. Se o family office trabalha para um certo número de famílias, os custos fixos
serão divididos entre várias famílias.

Em princípio, calcular taxas de acordo com a quantidade de horas trabalhadas é a maneira
mais objetiva e transparente de cobrar por um serviço. Honorários de consultores externos
serão adicionados à taxa fixa a ser paga pelos serviços de family office. Portanto, ao
escolher um family office na Suíça você deve determinar se os serviços são oferecidos
internamente ou se uma rede de especialistas é utilizada. Quando há utilização de
especialistas externos, frequentemente os custos podem aumentar consideravelmente.
Custos de um Family Office no modelo de porcentagem dos ativos
As taxas de um family office também podem ser cobradas como uma porcentagem dos
ativos sob gestão. Normalmente, quanto maior o volume de ativos, menor será a
porcentagem cobrada. Taxas cobradas por consultores e especialistas externos serão
adicionadas aos custos dos serviços oferecidos pelo family office. Em um modelo
amplamente utilizado,
um montante mínimo será cobrado, independentemente da
porcentagem de ativos, para remunerar o family office por seus serviços.
Como na maioria dos casos o family office tem relacionamentos (privilegiados) de longo
prazo com um grande número de bancos privados, frequentemente conseguirá negociar
taxas de custódia mais baixas do que aquelas que você têm atualmente com seu banco.
Como resultado, é possível que a utilização dos serviços de um multi-family office seja
menos caro do que inicialmente esperado. Por outro lado, você deve estar ciente de que na
maioria dos casos não faz sentido, do ponto de vista financeiro, usar um multi-family office
se a sua riqueza global total for menor do que trinta milhões de dólares americanos.
Embora a decisão sobre qual family office utilizar na Suíça não deva ser baseada apenas
nas taxas cobradas, esse é um componente importante a ser considerado. Mas o mais
importante é que você possa ficar tranquilo, com a certeza de que profissionais competentes
e confiáveis estarão administrando a sua riqueza.
Esperamos poder ajudar você a encontrar o family office ideal na Suíça, com o modelo de
taxas que melhor atenda às suas expectativas.
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