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O que é um Family Office?
Não existe apenas uma definição para um family office. Um family office pode ser um
single-family office ou um multi-family office. O single-family office apoia apenas uma
família e o multi-family office apoia pelo menos duas famílias. O multi-family office
pode ser de vários tamanhos, prestar serviços a qualquer quantidade de famílias,
desde apenas duas até uma centena ou mais. Alguns offices aceitam somente
clientes com uma quantidade mínima de riqueza, enquanto outros atendem a todas as
famílias que podem e estão dispostas a pagar as suas taxas.
Fornecedores de estruturas Multi-Family Office
Um family office normalmente é estabelecido como uma empresa privada e ajuda famílias
ricas a administrar, organizar e manter seu patrimônio. Embora um family office possa ser
estabelecido em qualquer parte do mundo, você os encontrará principalmente na Europa
(especialmente na Suíça e Londres) e nos Estados Unidos da América. Nos últimos anos,
algumas empresas em Hong Kong e Singapura também começaram a oferecer estes
serviços. Um family office pode ajudar você com um amplo leque de serviços, porém
existem poucos family offices que oferecem todos os serviços que você procura para
proteger e aumentar o seu patrimônio. Então a chave para o seu sucesso e satisfação da
sua busca é encontrar o family office na Suíça que ofereça exatamente os serviços que você
quer e precisa.
O número de (Ultra) High Net Worth Individuals ((U)HNWIs) (pessoas físicas com elevado
patrimônio) está crescendo no mundo todo e a demanda por serviços de family offices está
crescendo em consequência. Como resultado disso, existem muitas pessoas, tais como
gestores de ativos independentes e ex-banqueiros que alegam (em seus websites) oferecer
um amplo leque de serviços de family office mas que, na realidade, oferecem apenas
serviços de gestão de recursos. Dado que o uso da denominação ‘family office’ não é
regulamentado de forma alguma, qualquer pessoa pode livremente afirmar que ele/ela
oferece serviços de family office. Também existem muitos family offices que, por estarem
vinculados a bancos (como acionistas), não são independentes. Portanto, as famílias UHNW
deverão levar o processo de seleção de um family office muito a sério.

Qual é o apoio que um Family Office oferece?
Um multi-family office profissional oferece serviços como planejamento patrimonial,
administração, gestão de ativos, consolidação de ativos, monitoramento de performance de
ativos, serviços de caridade, serviços fiscais e jurídicos, gestão fiduciária e gestão de riscos.
Estes serviços são oferecidos pelo multi-family office em si ou em cooperação com parceiros
externos comprometidos. O family office poderia também oferecer serviços de organização
de suas viagens, oferecer soluções de seguros, administrar seu iate ou ajudar você a
investir em private equity ou administrar imóveis. Outros serviços poderão ser adicionados
de acordo com suas necessidades pessoais. Mais informações sobre a variedade de
serviços oferecidos por um family office podem ser encontradas aqui.
Ao final, é você quem decide exatamente como o multi-family office irá atendê-lo e à sua
família. O family office poderá investir seu dinheiro ou apenas administrar o seu
relacionamento com o(s) banco(s). Poderá administrar todos os ativos da família ou
somente uma parte, e poderá ser responsável por desembolsar pagamentos a membros da
família agora e no futuro. O family office pode também administrar a sua estrutura
corporativa (holding) e a sua estrutura privada de investimentos, e ajudar a construir
estruturas de proteção patrimonial e de planejamento patrimonial. Na maioria dos casos de
administração de riqueza, o planejamento patrimonial e a proteção dos seus ativos são as
atividades principais.
Na prática, vemos claramente que a maioria dos family offices na Suíça tendem a se
concentrar em um ou apenas alguns tipos de serviços. Alguns deles são, por exemplo,
fortes em asset management, outros em serviços de caridade e outros em administração de
imóveis. Na maioria dos casos, o foco dos serviços prestados tem sua origem na
experiência anterior dos fundadores do family office. Portanto, é importante que você
encontre o family office que tenha foco nos serviços que mais lhe interessam.
Funcionários de um Family Office
Em geral, a equipe de um family office consiste em gestores/especialistas de investimentos
e vários peritos fiscais e juristas. Dependendo do tamanho do family office, pode ser uma
equipe pequena, com três pessoas, ou pode chegar até a cem funcionários. Um multi-family
office médio na Suíça tem em torno de vinte funcionários. Normalmente, um pequeno time
dedicado dentro do escritório fará o atendimento permanentemente, e este time utilizará
especialistas internos e/ou externos quando necessário. O grande benefício de um family
office é que todos esses assessores estão trabalhando juntos, para você, sob o mesmo teto.
Isto resulta em uma estreita colaboração e os melhores resultados possíveis para você.
O que é um Single-Family Office?
A única maneira de poder ser atendido por um single-family office é estabelecendo a sua
própria estrutura. Neste caso você precisará contratar seus próprios funcionários e o risco
operacional do family office será seu integralmente. O benefício desta opção é que você terá
total controle do family office, que prestará exatamente os serviços necessários para atender
às necessidades da sua família. Os single-family offices normalmente são estruturados por
famílias com um patrimônio total de pelo menos USD 400 milhões, ou um patrimônio muito
complexo, composto de, por exemplo, várias empresas operacionais de propriedade da
família. Nós não acreditamos que exista um montante mínimo fixo mas, em nossa opinião, a

sua riqueza deverá ser, em geral, significativamente superior à USD 200 milhões antes de
que se considere a estruturação de um single-family office próprio.
Esperamos poder aconselhar você sobre como estabelecer seu family office próprio ou
então ajudar na seleção de um existente.
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