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Idade dos Family Offices no Brasil
mais de 60% dos Family offices pesquisados foram 

fundados nos últimos 10 anos enquanto 26% pos-

suem mais de 15 anos de existência.

Transição geracional 
84% dos Family offices ainda não passaram 

por uma transição geracional

Liderança
nos casos em que o Family office atende mais 

de uma geração, a liderança na sua fundação foi 

exercida 54% das vezes pela geração mais antiga 

e 46%, por uma geração mais nova.

na opinião de 82% dos participantes, é 

importante que o principal executivo seja um 

membro da família.

Governança
88% das famílias possuem um conselho de Família 

e 83%, um comitê de investimentos

Sumário Executivo
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Motivação
o motivo mais comum pelo qual as famílias estru-

turam seus Family offices é para aperfeiçoar o 

modelo de governança da família, buscando a 

preservação do patrimônio familiar.

Benefícios
Hoje os principais benefícios percebidos na estru-

tura do Family office são um melhor controle sobre 

os ativos e ganhos com a governança patrimonial.

Evolução do Patrimônio
91% das famílias obtiveram crescimento do seu 

patrimônio acima da inflação, nos últimos 5 anos.

Relação com a Empresa Familiar
40% das famílias detêm o controle societário da 

empresa que originou o patrimônio, outros 40% 

venderam o negócio.

em 36% dos casos, a empresa familiar representa 

mais de metade da riqueza da família.

Family Office  
Report Brasil

2019
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1. Introdução
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seja bem-vindo a esta segunda edição da 

pesquisa Family Office Report Brasil, uma 

iniciativa pioneira, com início em 2018.

ao constatar a carência de estudos, ao mesmo 

tempo abrangentes e aprofundados, para a 

realidade das famílias brasileiras que geren-

ciam seu patrimônio através da estrutura do 

single Family office, fizemos um levantamento 

de suas atuais práticas com o intuito de auxiliar, 

com um amplo panorama, o entendimento e 

o amadurecimento da governança patrimo-

nial e Familiar.

com este estudo, queremos também auxiliar 

empresários, investidores e grande parte do 

mercado financeiro, a entenderem o papel 

exercido pelo single Family office – ou, sim-

plesmente, Family office.

Um terceiro aspecto é prover mais informações 

às famílias que estão em dúvida quanto ao 

desenvolvimento desta estrutura. as dúvidas 

mais frequentes estão relacionadas ao porte 

necessário, a quanto deverão se dedicar, ao 

que será feito no dia a dia do Family office, 

aos benefícios que terão, dentre outras.

o presente relatório é fruto da parceria entre 

a ineo e o ise Business school, que unem 

suas expertises para explorar e compartilhar 

as atividades dos Family offices no país, além 

de oferecer o mapa dos principais desafios 

identificados neste contexto.

por fim, queremos externar nossa singular 

gratidão a todos os que contribuíram com seu 

tempo para fornecer os dados de seus Family 

offices, sem os quais não seria possível a rea-

lização deste estudo.

1.1. Apresentação
Family Office  
Report Brasil

2019
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inicialmente, o relatório apresenta uma breve 

conceituação de termos (aprofundados no livro 

“a Família investidora e o Family office”) que 

servem de base para compreender o presente 

estudo. segue, então, com a segmentação 

da pesquisa, revelando os resultados cole-

tados entre os meses de junho e agosto de 

2019. ao fim, o relatório apresenta um ensaio 

de insights, cujo objetivo é promover a com-

preensão da dinâmica de atuação dos Family 

offices no Brasil.

1.2. Estrutura

o preenchimento dos questionários, tanto na 

edição de 2018 quanto na edição de 2019, 

foi realizado de forma anônima e confidencial. 

sendo assim, a equipe de análise não pode 

estabelecer um comparativo direto entre as 

respostas das diferentes edições para fins de 

análise de evolução ou mudança de práticas 

dentro dos Family offices.

partiu-se do princípio da boa-fé dos responden-

tes, dado que os que avançaram para a resposta 

do questionário concordaram previamente com 

o “Termo de compromisso do respondente”. 

com isso, reconhecendo a importância desta 

publicação e o esforço das instituições respon-

sáveis em facilitar o procedimento de respos-

tas, comprometeram-se com a integridade e a 

qualidade das informações, do mesmo modo 

se declarando aptos a participar como repre-

sentantes do público alvo desta pesquisa, res-

trito a Family offices privados e não comerciais 

– estruturas próprias de famílias investidoras.

a partir da exportação dos dados da plata-

forma digital, foi realizada uma análise pre-

liminar da matriz de respostas, buscando 

1.3. Disclaimer

qualificar a base de informações. assim, res-

postas potencialmente equivocadas contem-

plando dados considerados inconsistentes 

ou incoerentes foram eliminadas do estudo.

as informações contidas neste documento não 

podem ser consideradas recomendações de 

investimentos ou práticas a serem adotadas 

em qualquer caso. cada família e Family office 

possui suas particularidades e a implantação de 

boas práticas requer cuidado na forma, momento 

e até sua aplicabilidade caso a caso.

números, gráficos e tabelas relacionados a 

investimentos, performance e custos têm pro-

pósito ilustrativo de representar um compilado 

das respostas de todos os participantes. estes 

podem ter respondido com períodos-base 

diferentes, o que poderia reduzir sua compa-

rabilidade e significância. 

este documento poderá ser alterado a qualquer 

momento, não necessitando de ampla divulga-

ção, sendo disponibilizado, em sua versão mais 

atualizada, no site www.familyofficereport.com.br.

as instituições responsáveis por conduzir este 

estudo, assim como seus sócios e funcionários, 

não se responsabilizam por qualquer conse-

quência de ato ou decisão tomada a partir 

da consulta ou interpretação de informações 

neste documento.

a ineo e o ise Business school não são afilia-

das entre si. estabeleceram parceria voluntária 

e formalizada para colaboração na construção 

deste documento.

este documento não pode ser distribuído ou 

reproduzido integral ou parcialmente por ter-

ceiros sem autorização escrita da ineo e do 

ise Business school.
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muitas vezes, antes de construir sua riqueza, 

famílias se veem como empresárias. neste 

estágio, seu negócio é o foco e muitas vezes 

visto como o caminho para alcançar sua per-

petuidade por gerações.

quando a família possui uma visão global de 

seu capital financeiro, vendo sua empresa, 

imóveis, fazendas, participações societárias 

e ativos financeiros trabalhando lado a lado 

para atingir os objetivos familiares, chama-se 

esta família de Família Investidora. a Família 

investidora percebe seus ativos como investidas 

que trabalham de acordo com sua filosofia de 

investimentos em busca dos objetivos familia-

res. isto leva a uma constante reflexão sobre 

como manter sempre alinhados os interesses 

da família, da empresa familiar e da gestão 

dos demais ativos.

na figura abaixo, também apresentada pelo 

livro a Família investidora e o Family office, está 

ilustrada a relação entre governança Familiar, 

patrimonial, corporativa e o Family office. o 

escopo de atuação do Family office depende 

de cada caso, mas, de maneira geral, fará 

a conexão necessária para que os valores e 

objetivos familiares (expressos na governança 

Familiar) sejam refletidos com uma visão ampla 

na gestão do patrimônio, sendo o conselho de 

Família o coração da Família investidora.

Governança  
Familiar

Conselho  
de Família

quando se fala em Family office, pode haver 

dupla interpretação em seu significado. isto 

ocorre porque, não só no Brasil, mas no 

mundo, existem instituições prestadoras de 

serviços financeiros focadas em famílias de 

alta renda, os chamados multi-Family offices 

(mFo). mFos, portanto, são empresas que 

prestam diferentes serviços financeiros e não 

financeiros, funcionando como negócio remu-

nerado, assim como setores private de alguns 

bancos, por exemplo.

por outro lado, o que se chama de Single Family 
Office (sFo), ou simplesmente Family Office 
(Fo), é uma estrutura própria de governança 

e gestão, pertencente a famílias investidoras 

que tenham acumulado patrimônio substan-

cial. por meio do Family office, tais famílias 

gerenciam seu patrimônio individualmente de 

maneira estratégica e ampla, atendendo não 

só demandas financeiras e de investimentos, 

mas realizando atividades-chave conforme 

objetivos e demanda de seus beneficiários.

o Family office faz sentido no contexto da 

Governança Patrimonial – um conjunto de 

práticas que visa o alinhamento de interesses 

entre as decisões tomadas no dia a dia da 

gestão do patrimônio familiar e os objetivos 

da família que o detém. permite à família que 

acumulou patrimônio se utilizar de órgãos e 

políticas para regular e viabilizar uma gestão 

sustentável de sua riqueza.

1.4. Conceituação

“Family Office é a estrutura transge-

racional que dá apoio à família inves-

tidora na busca de seus objetivos de 

maneira alinhada e sustentável”
Fonte: a Família investidora e o Family office, 2017

Governança  
Patrimonial

Governança  
Corporativa

Single Family Office
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na etapa de concepção da primeira edição, 

ouvimos expectativas de diferentes Family 

offices do país a fim de conduzir um estudo 

relevante. com a divulgação dos resultados, 

pudemos validar o modelo do relatório, os 

benchmarks gerados e a maneira de orientar 

o estudo a partir do feedback recebido de 

dezenas de famílias. nesta segunda edição, 

iniciamos o ciclo de melhoria contínua orien-

tado pelas curiosidades, perguntas e contri-

buição destas e de outras pessoas.

com o desenvolvimento deste estudo, os lei-

tores poderão agora contar com um aprofun-

damento nos temas que despertaram mais 

interesse na primeira edição. novas análises 

e agrupamentos dos dados permitirão diferen-

tes insights, e os benchmarks gerados apoia-

rão famílias ao pensar e ao gerir sua própria 

estrutura de Family office. o material desen-

volvido com esta pesquisa também servirá 

para fundamentar outros estudos e capacitar 

os variados profissionais que trabalham junto 

às famílias investidoras.

1.5. Objetivos da Pesquisa
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a coleta de dados para o Family office report 

Brasil 2019 foi realizada entre junho e agosto 

de 2019, quando membros familiares e exe-

cutivos de 26 Family offices responderam ao 

questionário. Uma das perguntas verificava se 

o respondente havia participado da primeira 

edição, de modo a permitir a ampliação da 

base de conhecimento sobre a amostra e, 

assim, aperfeiçoar a interpretação dos dados. 

38% das respostas de 2019 foram apresen-

tadas por novos participantes.

para perguntas atemporais, cujas respostas 

não variam com o passar do tempo, os dados 

da edição de 2018 foram agregados, chegando 

a uma amostra representativa de 34 Family 

offices brasileiros.

1.6. Descritivo da Amostra
Localização dos Family 
Offices pesquisados

37% São Paulo

33% Rio Grande do Sul

12% Minas Gerais

6% Ceará

6% Rio de Janeiro

3% Pernambuco

3% Sergipe
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Idade dos Family Offices

Tipo de Family Office
Porte dos Family Offices participantes, 
considerando os ativos sob gestão

44%

38%
35%

4%

23%
26%

13%

17%

até 5 de 6 a 10 de 11 a 15 mais de 15ANOS

2019

2018

independente 
da empresa  
familiar

integrado  
à empresa  

familiar

19% 81%

Até 100mi

R$101-500mi

R$501mi–1bi

R$1– 3bi

16%

37%

26%

21%
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2. Pesquisa
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Motivações pelas quais a 
família fundou o Family Office

Diferentes aspectos motivam uma família a estruturar um Family office. Ter clareza do que se 

quer dessa estrutura e do patrimônio é um primeiro passo para garantir o alinhamento de inte-

resses entre os detentores do patrimônio e o direcionamento dos seus esforços.

2.1. Propósito do Family Office

as diferentes motivações foram apontadas de 
maneira bastante proporcional, em média, quando 
os participantes assinalaram mais de uma opção.

porém, entre os participantes que assinalaram 
somente uma motivação, a mais comum foi a 
“venda total ou parcial da empresa familiar”, 
em 75% dos casos. os demais itens são encon-
trados geralmente em combinação, apresen-
tando o Family office como estruturado por 
múltiplos fatores.

além das motivações principais, surgiram ainda 
motivos secundários, como: 
•	 dar maior atenção ao patrimônio não alocado 

na empresa familiar; 
•	 profissionalizar a gestão de ativos financeiros;
•	 fazer investimentos em novos negócios.     

Aperfeiçoar o  
modelo de  
governança  
da família

A venda total  
ou parcial  
da empresa  
familiar

Separar assuntos  
e demandas  
familiares  
que estavam  
dentro da  
empresa familiar

Fazer a gestão 
direta de ativos 
financeiros 
que antes 
era terceirizada

Prestar serviços  
de concierge com  
que a família antes  
não contava

24%
21% 21%

18% 16%
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Benefícios percebidos hoje sobre 
a estrutura do Family Office

a preservação do patrimônio é o objetivo com 

maior grau de importância atribuído pelos Family 

offices pesquisados, atingindo a média de 6,7 

em uma escala de 1 a 7. em seguida, estão a 

otimização tributária (6,2) e o crescimento do 
patrimônio (5,9).

em média, os Family offices se preocupam mais 

com a preservação do patrimônio do que com a 

expansão do mesmo.

o quesito ‘melhor controle sobre a gestão de ati-
vos’ aparece como o fator mais importante para os 

Family offices, que em média atribuíram uma nota 

de 6,8. em segundo lugar ficou o item ‘ganhos 
com governança patrimonial’, cuja pontuação 

média foi de 6,4.

Grau de importância de diferentes 
objetivos para o Family Office

Nota média em uma escala de 1 a 7, onde 1 é “muito pouco 

importante” e 7 “extremamente importante”

Nota média em uma escala de 1 a 7, onde 1 é “muito pouco 

importante” e 7 “extremamente importante”

6,7 Preservação do patrimônio

6,2 Otimização tributária

5,9 Crescimento do patrimônio

5,9 Conforto financeiro e qualidade 
de vida para a geração atual

5,8 Conforto financeiro e qualidade 
de vida para os herdeiros

5,4 União Familiar

4,6 Educação da família para se 
tornarem sócios qualificados

4,5 Empreendedorismo na família

4,5 Educação da família direcionada 
a suas carreiras individuais

4,3 Filantropia e Impacto Social/Ambiental

3,8 Educação da família para 
sucessão na gestão

6,8 Melhor controle sobre os ativos

6,4 Ganhos com governança patrimonial

6,1
Aproximação da família ao seu 
patrimônio, tornando-a mais 
responsável na utilização dos recursos

6,0 Mais transparência e prestação 
de contas para os familiares

5,8 Melhor controle sobre os gastos

5,7 Planejamento da sucessão 
de forma organizada

5,6 Vantagens financeiras na 
interação com o mercado

5,5 Apoio à governança familiar

5,1 Tratamento de assuntos 
familiares em foro adequado
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61% dos Fo suportam ou desejam suportar ativi-

dades filantrópicas.

a maior dificuldade destacada pela amostra da 

pesquisa é a atração de bons profissionais, item 

que ficou na segunda posição em 2018.

Suporte a atividades filantrópicas 
pelo Family Office

Nível de dificuldade enfrentado 
em cada um dos quesitos

Sim

Não
Não, mas há previsão 
de início neste ano

42%

39%

19%

4,8 Atração de 
bons profissionais

4,6 Preparação de sucessores

4,4 Retenção de 
bons profissionais

4,1 Comunicação e 
relacionamento com a família

3,3 Ter um mandato que reflita 
as necessidades da família

3,1
Clareza dos custos 
e taxas relacionadas 
aos investimentos
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85% dos Family offices atendem à primeira gera-

ção. 8% dos Family offices atendem famílias já 

na quarta geração.

84% dos Family offices ainda não passaram por 

uma transição geracional, enquanto 4% já estão 

em sua segunda transição.

nos próximos 10 anos, 27% dos Family offices 

esperam passar pela próxima transição geracional.

Liderança na gestão do Family Office 
no momento da sua fundação

os membros familiares das diferentes gera-

ções são, ou serão, os beneficiários do Family 

office com um papel chave na sucessão fami-

liar. nesta seção buscamos caracterizar o 

momento em que se encontram os partici-

pantes na linha do tempo, quais gerações 

são atendidas e como a família se envolve 

com o Family office. considera-se aqui a pri-

meira geração como a geração que fundou 

a empresa familiar originária do patrimônio, 

ou a que constituiu a riqueza através de sua 

carreira/trabalho.

2.2. Estrutura Familiar

54% dos casos em que mais de uma geração é 

beneficiária do Family office a geração que assu-

miu a liderança foi a geração mais antiga. 

nestes casos em que a geração mais antiga 

assumiu, 23% das vezes já era a segunda 

geração familiar.

Gerações  atendidas pelo Family Office

Número de transições geracionais 
ocorridas no Family Office

Prazo esperado para a próxima 
transição geracional

1ª 2ª 3ª 4ª

85%

96%

54%

8%

84%

12%

4% Duas transições geracionais

Nenhuma transição geracional

Uma transição geracional

27% 27%

46%

Até 10 
anos

Entre  
11 e 20 
anos

Acima de  
21 anos
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a maior participação auferida foi no conselho de 

Família, onde 40% dos membros das famílias (que 

participam de alguma maneira) exercem suas 

atividades. o máximo relatado foi de 8 membros 

familiares com esta função.

Todos os Family offices possuem membros da 

família no dia a dia do Family office, sendo 62% 

dos casos com uma pessoa full time e 38% 

somente part time.

Dos que contam com familiares atuando somente 

part time no dia a dia da gestão, 25% atua 3 vezes 

por semana, 33%, 2 dias por semana, e 42%, 1 

dia por semana.

além dessas funções, membros das famílias exer-

cem o papel em filantropia, sustentabilidade, his-

tória, imagem e comitê de educação.

Como os membros familiares 
participam nas estruturas 
de governança e gestão

Grau de dedicação média 
dos membros da família que 
participam do Family Office

Importância de ter um membro 
familiar na gestão do Family Office

Conselho de Família 40%

Governança da empresa familiar 
(conselho consultivo/administração, 
conselho de sócios)

24%

Comitê de Investimentos 19%

CEO do Family Office (ou, gestor geral) 8%

CIO do Family Office (executivo 
com foco nos investimentos)

6%

Analista de Investimentos 2%

Estágio 1%

1 dia por  
semana

2 dias  
por semana

3 vezes  
por semana

76%

NOTAS        1        2 e 3        4 e 5        6 e 7 

8%
16%

0%

Nota média em uma escala de 1 a 7, 

onde 1 é “muito pouco importante” 

e 7 “extremamente importante”

62%
full time

38%
part time

25%

33%
42%
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no plano teórico, sabe-se que a governança tem papel fundamental na profissionalização da 

gestão no meio corporativo. nesta seção buscamos saber como os Family offices têm ado-

tado práticas de governança para gerir seu patrimônio.

2.3. Governança

não

88% das famílias pesquisadas possuem conselho 

de Família, mas somente 42% destes são formais.

convencionamos como órgão de governança for-

mal aquele que tem acordos mínimos sobre o 

funcionamento do órgão (número de membros, 

perfil, periodicidade, caráter deliberativo); reuniões 

funcionando com pauta e ata.

convencionamos como regra formal aquela regis-

trada em documento (estatuto, protocolo, acordo) 

gerenciado pelo Family office.

Presença do Conselho de Família

sim, mas de 
maneira mais  
informal

sim, de 
maneira  
formal

46% 42% 12%

25% dos pesquisados possuem comitê de inves-

timentos formal e 58%, informal. 17% dos pes-

quisados não possui comitê de investimentos.

Presença do Comitê de Investimentos

sim, mas de 
maneira mais  
informal

sim, de 
maneira  
formal

não
58% 25% 17%

Existência de regras sobre a 
participação de membros familiares 
no Family Office ou contratação de 
parentes para prestar serviços

16% dos Family offices adotam regras formais 

sobre a participação de membros familiares.

sim,   
informal

sim,  
formal

não
38% 16% 46%

4-5 pessoas

75% dos comitês de investimentos possuem até 

5 membros, e nenhum tem acima de 7.

Número de pessoas que participam 
do Comitê de Investimentos

2-3 pessoas 6-7 pessoas 
40%

25%

35%
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além do conselho de Família, que 

por sua natureza é formado majori-

tariamente por membros familiares, 

os conselhos de empresas familia-

res e os comitês de investimentos 

também mostraram ser compostos 

de maneira significativa por pes-

soas deste perfil.

Membro interno - funcionário/executivo do Family office 
ou da empresa familiar.

Membro externo - não é da família, não é funcionário/
executivo, porém pode estar relacionado a alguma parte 
interessada (ex: instituições financeiras, fornecedor).

Membro independente - é alguém contratado para 
participar e isento de possível conflito de interesses.

Outros órgãos de 
governança existentes

Composição dos principais 
órgãos de governança

Composição 
dos órgãos por 
perfil de membro

Membro  
Familiar

Membro 
Interno

Membro 
Externo

Membro  
Ind.

N. Médio de 
Integrantes

Conselho de  
Família 89% 8% 2% 1% 5,5

Comitê de  
Investimentos 67% 19% 5% 9% 4,1

Conselho da 
Empresa Familiar 72% 12% 2% 15% 4,0

Comitê de  
Agronegócios

Comitê de Educação /  
Formação

Comitê de Auditoria

Comitê de Filantropia

Comitê de Investimentos de 
Impacto Social / Ambiental

Comitê de Empreendedorismo /  
Novos Negócios

Comitê de Análise  
de Participações

Conselho de Sócios

Outros

53%
Não há  
nenhum  
outro órgão

47%

15%

7%

3%

3%

3%

3%

3%
3%

7%
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comparando com a edição anterior, onde 25% 
dos participantes não possuíam este instrumento, 
este ano a amostra se revela mais madura neste 
aspecto. isto pode ser explicado pela renovação 
da amostra onde apenas 1, dos 10 novos partici-
pantes, não possui uma política de investimentos.

possui, mas informalmente -  
não está documentada, 
apenas acordo verbal.

sim, além das diretrizes de 
investimentos propostas pelo 
time, ela possui aspectos 
solicitados pela família, de 
acordo com seus interesses.

sim, sendo elaborada pelo time de 
investimentos, sem participação da família.

não possui.

Porcentagem de Family 
Offices que possuem uma 
Política de Investimentos

48%

39%

9%

4%

environmental, social and governance (esg) e investimento de impacto 

são abordagens também conhecidas como “investimentos sustentáveis”. 

46,5% dos participantes possuem um mandato 

global para os ativos atrelado à inflação brasileira.

para os ativos alocados no Brasil, a referência mais 

adotada é o cDi, enquanto que, para a carteira 

offshore, é a inflação americana.

26,7% da amostra afirmou não possuir um mandato.

investidores com uma ótica de 
sustentabilidade na sua filosofia 
de investimentos têm como crité-
rio de alocação, além do risco e 
retorno financeiro de determinado 
ativo, o seu impacto para a socie-
dade e para o meio ambiente. 

Como ESG e Impacto é 
abordado pela família

Mandatos e parâmetros 
para investimentos

Maneira que se manifesta o viés de ESG e Investimento 
de Impacto na sua política de investimentos %
Não conhecemos suficientemente o conceito e/ou ainda não 
sabemos como investir em ESG e/ou Investimento de Impacto. 42,9%

Vemos "ESG e/ou Investimento de Impacto" como uma filosofia a ser 
buscada para todos investimentos e empreendimentos da família". 28,6%

Uma iniciativa motivada inicialmente pela nova 
geração, mas toda família adere. 14,3%

Uma iniciativa conjunta de diferentes gerações. 9,5%

Uma iniciativa motivada inicialmente pela nova 
geração, ainda sem adesão de todos. 4,7%

Vemos "ESG e/ou Investimento de Impacto" como uma classe de ativos. 0,0%

Indexador Carteira total  
(Brasil + offshore)

Carteira  
Brasil 

Carteira  
offshore

IPCA 46,5% 29,4% 0,0%

CDI 26,7% 52,9% 0,0%

Dolar 6,7% 0,0% 15,4%

Libor 6,7% 0,0% 15,4%

MIX de  
indexadores 6,7% 5,9% 7,7%

Retorno  
Absoluto 6,7% 0,0% 15,4%

IBOV 0,0% 11,8% 0,0%

CPI 0,0% 0,0% 23,0%

TREASURY 0,0% 0,0% 7,7%

S&P 0,0% 0,0% 15,4%
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% sobre o 
rendimento líquido

Um valor  
fixo anual

% sobre o  
patrimônio

outro

Existência de uma Política de 
Dividendos para a Família

Tipo de política de distribuição 
de dividendos aplicada

Sim, mas informalmente - ex: 
acordo verbal entre os membros 
familiares; pode depender ainda da 
deliberação do tomador de decisão.

36%

Sim, formalmente - ex: existe 
um critério de cálculo documen-
tado e pré-aprovado para um 
determinado período.

36%

Não possui.28%

40%

18%

18%

24%

os 24% em “outro” representam participantes que 

afirmaram ter uma política de dividendos atrelada 

a diferentes fatores, como: % sobre dividendos 

da empresa familiar, % proveniente de uma linha 

específica de negócios e um valor fixo mensal 

apenas para segunda geração.
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2.4. Capital Financeiro

Setor da empresa que  
originou o patrimônio familiar

25%  
Industrial

13% 
Imobiliário

2% TI / Tecnologia

5% Saúde

5% Hotelaria / Alimentação

2% Transporte e Logística

2% Artes
2% Energia

8% Atacado / Varejo

13%  
Finanças

13%  
Mídia e Marketing

10% 
Agronegócios

caracterizadas a origem do patrimônio familiar e a 

sua evolução, esta seção do estudo busca analisar 

a riqueza sob duas óticas distintas e complementa-

res. primeiramente uma visão sobre a importância 

da empresa familiar, quando houver, no patrimônio 

global da família. após, um foco para os demais 

ativos familiares, desconsiderando-se seu principal 

negócio já caracterizado anteriormente.

Das famílias que ainda possuem a empresa fami-

liar, em 36% dos casos a empresa representa mais 

da metade do valor do patrimônio familiar; em 50% 

dos casos a participação na empresa representa 

de 20% a 50% do patrimônio total da família.

25% das famílias possuem 100% da empresa que 

originou o patrimônio, enquanto 40% venderam 

o negócio. Dos que ainda possuem participação 

no negócio que originou a riqueza familiar, 20% 

são sócios minoritários.

Participação societária atual na empresa 
familiar que originou seu patrimônio

25% Empresa 100% no 
controle da família

15% De 20% a 49%

5% < 20%

40% Zero (vendeu o negócio)

15% De 50% a 99%

Importância financeira da empresa familiar 
em relação ao patrimônio global da família.

14%

22%

50%

14%

80% ou mais

Entre 50% e 79%

Entre 20% e 49%

< 20%
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Visão de futuro das famílias com relação à sua 
participação societária na empresa familiar

Família pretende manter 
sua participação atual 
na empresa ou aumentar 
ao longo do tempo

Família tende  
a diminuir sua 

participação na 
 empresa para  

diversificar 
seu patrimônio,  

mas mantendo-a 
 com a família

A empresa foi vendida

Família pode 
eventualmente 

vender sua 
participação e 

focar em novas 
oportunidades caso 

seja interessante

40%

28%
12%

20%

O patrimônio real 
foi conservado 
(cresceu o mesmo 
que a inflação)

Evolução do patrimônio nos últimos 5 
anos, considerando sua valorização frente 
aos gastos da família e do Family Office

considerando o crescimento da empresa familiar, 

a valorização de todos seus ativos, bem como 

as despesas pessoais da família e os custos da 

estrutura do Family office, 91% dos participantes 

tiveram crescimento do seu patrimônio acima da 

inflação. em nenhum caso houve diminuição do 

patrimônio real.

O patrimônio  
cresceu em 
termos reais 
(acima da inflação)

91% 

9% 

28% dos Family offices pretendem 

manter ou aumentar sua participa-

ção no negócio originador do patri-

mônio. por outro lado, em 60% dos 

casos, as famílias ou já venderam 

ou estão abertas a vender suas 

empresas se houver uma oportu-

nidade interessante.
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a estratégia de gestão e alocação dos ativos é reflexo daquilo que as famílias têm como objetivo 

para seu patrimônio, de seu perfil como família investidora e de sua política de investimentos.

57% dos participantes terceirizam a gestão  

de uma ou mais classes de ativos onshore.

80% dos participantes terceirizam a gestão  

de uma ou mais classes de ativos offshore.

em média, os Family offices alocam 86% dos ativos no Brasil e 14% Offshore.

2.5. Visão dos demais ativos da família      

Alocação dos ativos no Brasil     

Alocação dos Ativos no Exterior     

Porcentagem de participantes que 
fazem diretamente ou terceirizam 
a gestão, por classe de ativos 

Porcentagem de participantes que 
fazem diretamente ou terceirizam 
a gestão, por classe de ativos 

Classe % Gestão Direta Gestão Terceirizada

Renda fixa 34,3% 50,0% 50,0%

Imobiliário 18,6% 88,2% 11,8%

Fundos (multimercados, long/short) 14,3% 35,3% 64,7%

Equities 11,2% 64,7% 35,3%

Private Equity 6,3% 40,0% 60,0%

Agronegócios 5,7% 87,5% 12,5%

Venture Capital 1,9% 57,1% 42,9%

Investimentos de Impacto 0,3% 75,0% 25,0%

Outros 7,3% 50,0% 50,0%

Classe % Gestão Direta Gestão Terceirizada

Renda fixa 47,6% 26,7% 73,3%

Equities 22,1% 28,6% 71,4%

Fundos (multimercados, long/short) 10,4% 27,3% 72,7%

Imobiliário 6,6% 71,4% 28,6%

Private Equity 5,5% 30,0% 70,0%

Venture Capital 2,0% 75,0% 25,0%

Investimentos de Impacto 0,5% 100,0% 0,0%

Outros 5,3% 100,0% 0,0%

Agronegócios 0,0% 0,0% 0,0%

73% dos participantes possuem patrimônio no exterior. estes alocam em média 69,7% em renda fixa e 

equities. nenhum dos Family offices participantes investem em agronegócios no exterior.
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Tendência da alocação de 
ativos no exterior

Aumentar a exposição da 
carteira a ativos no exterior

Manter como está

Diminuir a exposição a ativos 
no exterior direcionando mais 
investimentos no Brasil

67% 

28% 

5% 

Performance média anual por Family 
Office nos últimos 5 anos

Ano 2014 2015 2016 2017 2018

Média 10% 17% 9% 11% 10%

Desvio Padrão 4% 8% 3% 2% 4%

Máximo 20% 49% 15% 15% 20%

Mínimo 5% 5% 4% 5% 3%
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Sim

Não, mas  
pretendemos  
realizar

Não realizamos 
nem planejamos  
realizar

Porcentagem de Family Offices que realizam investimentos 
com outras famílias ou organizações     

Principais razões para coinvestir

Principais razões para não coinvestir

Perfil das instituições com  
quem se realiza coinvestimentos

Coinvestimento
realizar investimentos junto a outros Family offices ou fundos se mostra uma boa opção para a maioria 

dos participantes. acessar oportunidades diferenciadas junto a outros Family offices mostra-se a prin-

cipal motivação.

12% 23% 65% 

55% com outros Family Offices 23% com Fundos 22% Outros

Porcentagem dos ativos 
investidos em coinvestimentos

31%0%

Ativos

27%até  
5%

27%10%

5%15%

5%25%

5%50%

Pontos Positivos %

Acesso a oportunidades diferenciadas 
pelo networking de confiança 18,5%

Oportunidade de interagir com 
investidores mais experientes 18,5%

Oportunidade de investir diretamente 18,5%

Mitigação de riscos 11,0%

Busca de uma expertise 
local ou de outro setor 11,0%

Vantagem de custo 9,0%

Retornos potenciais maiores 9,0%

Benefícios fiscais 2,0%

Influência da nova geração 2,0%

Fator %

Porque não conhecemos essa 
modalidade de investimentos o suficiente 20,8%

Dificuldade em fazer due 
diligence do parceiro 20,8%

Dificuldade de alinhar critério e 
estratégia de saída do investimento 20,8%

Não encontramos parceiros 
confiáveis para realizar 16,7%

Risco relacionado à contraparte 12,5%

Evitar conflitos com a contraparte 8,4%
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21% 

2.6. Escopo de Atividades e Estrutura

Número de pessoas, excluindo-se 
os membros da família, que 
trabalham no Family Office

O Family Office utiliza softwares 
para as seguintes necessidades

Remuneração anual do principal 
executivo do Family Office:

74% das famílias 

possui até 

5 colaboradores

60% dos executivos dos Family offices recebem 

uma remuneração total anual de até 400 mil reais.  

analisando proporcionalmente ao patrimônio sob 

gestão, esta remuneração representa, em média, 

um custo correspondente a 0,09% dos ativos da 

família (desconsiderando a empresa familiar).

40% dos participantes informaram que parte da 

remuneração anual é variável.

Até R$ 200 mil

R$ 200 mil - R$ 400 mil

R$ 400 mil - R$ 800 mil

R$ 800 mil - R$ 1.200 mil

Acima de R$ 1.200 mil

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40%

33%

27%

20%

7%

13%

1 pessoa

2 a 5

6 a 10

11 a 15

32% 

42% 

5% 

Para controle financeiro/contabilidade 73%

Para armazenamento de dados 73%

Para consolidação dos investimentos 53%

Para comunicação e governança 40%

Para gestão de processos administrativos 40%

Para executar a compra e venda de ativos 20%

Para gestão de risco 13%

Não utilizamos 
nenhum software

Utiliza
21% 79%
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Realiza 

com time Interno Terceiriza
Não está 

no escopo do FO

Atividades de Investimento    

1.1- Gestão de imóveis 75%                                                        5%            20%

1.2- Consolidação global e reporting 75%                                                               20%     5%

1.3- Gestão de Riscos 44%                                   28%                               28%

Atividades Administrativas

   

2.1- Aconselhamento Jurídico 5%                                             90%                                       5%

2.2- Arquivamento e gestão de documentos, 
contratos e arquivos pessoais 85%                                                                  10%  5%

2.3- Contabilidade 30%                             70%                                           .

Serviços para a Família

   

3.1- Concierge relativo à manutenção de 
casas, barcos, gestão de viagens etc. 60%                                        5%                            35%

3.2- Governança Familiar e sucessão 55%                                             25%                     20%

3.3- Gestão de serviços médicos e planos de saúde 70%                                                   5%                 25%

3.4- Gestão de seguros de vida, 
automotivo, residencial etc. 70%                                                                         30%

3.5- Gestão da educação e desenvolvimento da família 45%                          10%                                        45%

Atividades do Family Office
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2.7. Custos

É interessante observar que muitos destes cus-
tos são inerentes à propriedade de um patrimônio, 
ou seja, mesmo famílias que ainda não tenham um 
Family office estruturado já possuem custos, muitas 
vezes desconhecidos.

apenas 50% dos participantes souberam informar o 
custo total de suas atividades de investimentos.

em média, os participantes gastaram uma proporção de 
0,47% dos seus ativos em atividades de investimento. 
pelo menos 72% destes gastos foi dedicado exclusi-
vamente à gestão de ativos financeiros, sendo 40,9% 
com gestores externos e 31,1% com equipe interna. 

apenas 31% dos participantes souberam informar os 
custos de sua estrutura direcionada a prestar servi-
ços para a família, tais como concierge, mentorias 
e coaching para membros familiares, governança 
familiar e etc.

os participantes que informaram estes custos gasta-
ram em média 0,09% do seu patrimônio em 2018 para 
estes tipos de atividade.

outro custo relevante corresponde à remuneração do 
principal executivo do Family office. somando-se a 
remuneração fixa anual com média da remuneração 
variável dos últimos 3 anos, os principais executivos 
ganharam em média 0,09% do patrimônio familiar.

sendo assim, com os dados válidos que pudemos cole-
tar nesta pesquisa, para se ter uma ordem de grandeza 
da distribuição dos custos dos Family offices no Brasil, 
apresentamos abaixo os valores mais representativos:

em média, os participantes que tinham estes dados 

mensurados, gastaram um total de 0,15% ou r$660,4 

mil reais por ano em despesas administrativas. não foi 

possível estabelecer um benchmark por tipo de despe-

sas, como estrutura física de escritório, contabilidade, 

dentre outros, dada a carência de estratificação destes 

dados pelos participantes da pesquisa. 54% dos parti-

cipantes afirmaram que não possuem o levantamento 

das despesas administrativas ou não responderam.

Atividades de investimento Atividades administrativas

Serviços para a família

Uma dúvida recorrente entre famílias que planejam estruturar seus Family offices está relacio-

nada com a viabilidade financeira. com esta ótica, as perguntas desta seção foram realizadas 

com o objetivo de estimar a ordem de grandeza dos gastos dos Family offices nas diferentes 

atividades, bem como o seu peso em um orçamento global. para algumas das perguntas não 

houve dados suficientes ou as informações coletadas foram inconsistentes.

Descrição importância  
dos gastos

Fees de Gestores externos, 
taxas de adm e custódia 40,9%

Equipe interna de gestão e 
alocação de ativos financeiros 31,1%

Gestão de imóveis 10,8%

Advisory financeiro e Comitê 
de Investimentos 9,7%

Consolidação global e reporting 3,4%

Gestão de Riscos 2,9%

Despesas de outras atividades 
de Investimentos 1,2%

Descrição

Atividades de Investimento 0,47%

Atividades Administrativas 0,15%

Serviços Familiares 0,09%

Executivo 0,09%
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3. Food for Thought
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a comparação entre as respostas à pesquisa dos anos 2018 e 2019 aponta diferenças com respeito ao 

nível de governança. a aderência às boas práticas se mostrou mais intensa entre os respondentes da 

edição atual. ainda que estes dados sugiram uma evolução neste aspecto, é preciso ressaltar que 38% 

dos participantes da edição atual não participaram da edição anterior. analisando o nível de governança 

dos novos participantes em relação ao restante da amostra, eles só não estão mais avançados propor-

cionalmente no quesito “regras de participação no Fo”; nos demais itens, o novo grupo qualifica todas 

as estatísticas. 

3. Food  for Thought

3.1. Um ano depois, uma nova amostra e mais governança

esta seção tem como objetivo analisar, de maneira cruzada, dados extraídos de diferentes per-

guntas e, com isso, oferecer insights e eventualmente esclarecer curiosidades e paradigmas 

existentes ao se pensar na gestão de patrimônio familiar.

sabemos que, por muitos fatores, não é possível estabelecer relação direta de causa e efeito. 

no entanto, algumas correlações observadas nos sugerem hipóteses interessantes que motivam 

novas pesquisas no futuro.

Conselho de Família 2018 2019

Sim, de maneira formal - acordos mínimos sobre o funcionamento 
do órgão (número de membros, perfil, periodicidade, caráter 
deliberativo); reuniões funcionando com pauta e ata.

33% 42%

Sim, mas de maneira mais informal 50% 46%
Não 17% 13%

Comitê de Investimentos 2018 2019

Sim, de maneira formal - acordos mínimos sobre o funcionamento 
do órgão (número de membros, perfil, periodicidade, caráter 
deliberativo); reuniões funcionando com pauta e ata.

42% 25%

Sim, mas de maneira mais informal 33% 58%
Não 25% 17%

Política de Investimentos 2018 2019

Sim, além das diretrizes de investimentos propostas pelo time, ela possui 
aspectos solicitados pela família de acordo com seus interesses

50% 39%

Sim, e ela foi elaborada pelo time de investimentos, 
sem participação da família

N/D 9%

Possui, mas informalmente - não está documentada, 
apenas combinação verbal.

46% 48%

Não possui 4% 4%
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Regras participação no FO 2018 2019

Sim, de maneira formal - acordos mínimos sobre o funcionamento 
do órgão (número de membros, perfil, periodicidade, caráter 
deliberativo); reuniões funcionando com pauta e ata.

25% 17%

Sim, mas de maneira mais informal 21% 38%
Não 54% 46%

Vender ou diminuir a participação Manter ou aumentar a participação

nesta análise buscamos evidenciar se existe alguma diferença de visão de futuro, em termos de estraté-

gia, quando comparamos Family offices sob liderança de diferentes gerações familiares. para este estudo 

separamos a amostra em dois grupos: Family offices sob liderança da geração mais antiga (85% dos 

casos é a primeira geração) e Family offices sob liderança de uma geração mais jovem.

ao responder sobre a tendência com relação à participação societária da família na empresa familiar, 

Family offices liderados pela nova geração demonstraram estar menos dispostos a vender ou diminuir 

suas participações societárias e mais dispostos a manter ou aumentar.

3.2. Visão de Futuro sob diferentes perspectivas

Mais  
Antiga 

17%

Nova  
geração 
83%

Mais  
Antiga 

62%

Nova  
geração 
38%
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Manter a atual alocação no exterior Aumentar seus investimentos offshore 

Dos participantes que responderam que a tendência para o futuro é diminuir a participação da família na 

empresa que originou o patrimônio ou até vende-la diante de uma boa oportunidade, 63% representam 

Family offices liderados pela geração mais antiga.

Já entre os participantes que responderam ver como tendência manter a participação societária ou 

aumentar, 83% representam Family offices liderados pela nova geração.

quanto à tendência de alocação de ativos no exterior, Family offices que tendem a manter a atual aloca-

ção no exterior são em maioria (60%) liderados pela nova geração. Já aqueles que pretendem aumentar 

seus investimentos offshore são em maioria liderados pela geração mais antiga (54%).

Mais  
Antiga 

54%

Mais  
Antiga 

40%

Nova  
geração 
46%

Nova  
geração 
60%

Tanto a primeira como a segunda edição do Family office report Brasil deixam claro que a prática 

de single Family offices no Brasil ainda é embrionária, quando comparada com a realidade europeia 

ou americana. não somente pelos anos de fundação das entidades participantes, mas também pelas 

poucas gerações familiares às quais atendem. É o início de uma caminhada, possui conquistas impor-

tantes, mas que não tem prazo para terminar ou linha de chegada.  o ponto positivo é que, através 

deste estudo, podemos conhecer e registrar o caminho trilhado desde cedo. Vislumbra-se que, com 

uma atualização periódica, com aprofundamento e aperfeiçoamento, acrescido de linhas de pesquisa 

complementares, as Famílias investidoras brasileiras sempre terão insumo de qualidade para estudar, 

se questionar e se motivar a estarem cada vez mais preparadas e organizadas na busca de seus obje-

tivos, de maneira sustentável.

3.3. Conclusão
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o ise Business school é uma escola de Dire-

ção geral com profundo conhecimento da rea-

lidade local e escopo internacional, associada 

ao iese Business school, #Top1 no ranking 

Financial Times por 5 anos consecutivos.

possuímos uma visão diferenciada quanto à 

direção de negócios, situando as pessoas no 

centro das organizações e de seus desafios.

a formação das lideranças é promovida em 

3 dimensões: a capacidade estratégia - que 

permite aplicar com eficácia a técnica e os 

recursos para atingir resultados e perpetuá-los; 

a política – que permite tomar melhor melho-

res decisões e liderar as pessoas para um fim 

comum; e a ética – que permite exercer uma 

conduta virtuosa, fruto do autoconhecimento 

e autogoverno. Dimensões que aprimoram o 

desenvolvimento das habilidades de gestão 

dos negócios e das pessoas.

Visamos aumentar a capacidade de ação, e 

não apenas o conhecimento.

www.ise.org.br

a ineo é o principal centro de expertise em 

Family offices no Brasil. Foi fundada pelos 

autores do livro “a Família investidora e o 

Family office” e procura identificar, desen-

volver e disseminar melhores práticas para 

tornar as famílias protagonistas na gestão de 

seu patrimônio através do Family office. 

conhecimentos em governança, estratégia, 

investimentos, finanças, tecnologia e ges-

tão de projetos compõem uma metodologia 

diferenciada para a construção da gover-

nança patrimonial e desenvolvimento de 

Famílias investidoras. 

a ineo iniciou suas atividades com o pilar de 

capacitação conduzindo workshops sobre o 

tema para diferentes famílias do país, e pas-

sou a documentar sua expertise com diversas 

publicações. atua na estruturação de Family 

offices apoiando famílias na profissionalização 

da gestão do seu patrimônio.

www.ineo.fo
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