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Para muitas das famílias mais ricas do mundo, as Consultorias de Empresas Familiares — ou 
SFOs, sigla em inglês para Single Family Offices — desempenham um papel fundamental em 
sua estratégica de investimento. As SFOs gerenciam a carteira financeira da família e, com 
freqüência, proporcionam outros serviços como, por exemplo, gestão do processo de admissão 
ao ensino superior dos jovens, contratação de empregados para o serviço doméstico e gestão 
da frota de jatos da família. Cerca de 1.000 SFOs estão em atividade no mundo todo a serviço 
de famílias com, no mínimo, 100 milhões de dólares em ativos. Mais da metade dessas SFOs 
administram fortunas estimadas em mais de um bilhão de dólares. 

Até o presente momento, porém, pouco se sabia dessas instituições poderosas. Contudo, uma 
nova pesquisa da Wharton mostra que elas desempenham um papel expressivo na gestão de 
carteiras de investimentos de peso, gerenciando a condução de empreendimentos filantrópicos 
importantes além de cultivar um conjunto de valores essenciais que são  transmitidos ao longo 
de gerações de famílias abastadas. 

Raphael Amit, professor de administração da Wharton, diz que a contribuição mais importante 
da pesquisa foi ter permitido compreender melhor por que as famílias criam as SFOs. A 
principal razão, diz ele, é para que administrem as carteiras de investimentos, mas para que o 
façam de tal forma que atendam aos objetivos específicos das famílias. “Em primeiro lugar, e 
foi o que mais me surpreendeu, as SFOs acabam se tornando escritórios de investimentos 
particulares”, diz Amit. “As responsabilidades menos críticas como, por exemplo, a gestão da 
educação das gerações seguintes, não têm tanta importância quanto as questões relativas à 
administração da riqueza financeira.” 

Stacy M. Dutton, ex-presidente e diretora de investimentos da Park Agency, de Manhattan, 
empresa que sucedeu a SFO Joseph P. Kennedy Enterprises, diz que as consultorias familiares 
estão privilegiando cada vez mais a gestão financeira em detrimento das demais áreas do 
segmento. 

“Existe uma divergência entre as consultorias familiares hoje constituídas — que privilegiam 
muito mais os investimentos — e as consultorias familiares consolidadas há mais tempo, que 
continuam a proporcionar serviços mais tradicionais às famílias dos fundadores”, diz Dutton, 
que se tornou este ano sócia-gerente da Brandwyne Global Investment Management, na 
Filadélfia. 

 



A pesquisa da Wharton baseia-se em um estudo feito por Amit, diretor acadêmico da Wharton 
Global Family Alliance (GFA), Heinrich Liechtenstein e Julia Prats, da Escola de Negócios IESE, 
da Espanha, Todd Millay e Laird P. Pendleton, da CCC Alliance. A GFA é fruto da colaboração 
dos professores da Wharton, IESE, SDA Bocconi, da Itália, Universidade de Administração de 
Cingapura e empresas familiares. O estudo da SFO, intitulado “SFOs: gestão de riqueza 
privada no contexto familiar”, baseia-se em uma pesquisa com 138 respostas e 40 entrevistas 
feitas pessoalmente. 

Segundo Amit, uma família necessita de pelo menos 100 milhões de dólares em ativos para 
que se justifique a criação de uma SFO, já que o custo de um empreendimento desses, via de 
regra, é de cerca de 3 milhões de dólares ao ano. Indivíduos e outros grupos de famílias 
geralmente formam entidades semelhantes conhecidas como Consultorias Múltiplas (ou MFOs, 
sigla em inglês para Multifamily Offices), hoje na casa de alguns milhares, segundo Amit. 

Fortunas que passam de uma geração para a outra 

As consultorias de investimentos familiares remontam ao major domus (chefe da casa) romano 
e ao major-domo (administrador principal) medieval. As SFOs atuais surgiram em meados do 
século 19 com a criação dos bancos e instituições fiduciárias particulares para atender às 
famílias que enriqueciam com a Revolução Industrial. De acordo com a pesquisa, as SFOs 
atualmente são também dirigidas por empresas familiares. 

Entre os participantes da pesquisa feita pela GFA, 58% continuam envolvidos na administração 
de suas empresas, ao passo que 77% declararam ter participação majoritária em holdings 
fundadas por eles. Contudo, o nível de envolvimento nas empresas varia muito dependendo da 
região em questão. Somente 40% das famílias americanas da mostra participam dos negócios 
da família, ante 70% na Europa e 89% em outras partes do mundo. 

A SFO média da mostra da Wharton atende a 13 famílias do mesmo grupo familiar num total 
de 40 membros e duas a três gerações. A SFO de porte mediano atende a quatro famílias e a 
oito membros, de acordo com a pesquisa. O principal objetivo de uma SFO, de acordo com 
57% dos entrevistados, consiste na administração da fortuna da família de uma geração para 
a outra. Em segundo lugar, de acordo com 39% dos entrevistados, vem a consolidação do 
planejamento contábil, fiscal e imobiliário. 

Com base nas entrevistas feitas, a pesquisa da GFA constatou que outras razões freqüentes 
para a criação de uma SFO são a liberdade de escolha profissional dos membros das famílias; 
gestão eficaz da fortuna familiar; administração estável, controlada e escalável dos ativos; 
formação de funcionários confiáveis e leais, além da gestão mais em conta de toda a 
documentação. 

Stuart J. Rabin, co-fundador, presidente e CEO da Jacobson Family Investments (JFI), 
administra a carteira de investimentos da família Jacobson, fundadora de uma grande empresa 
de distribuição de ferramentas e suprimentos industriais, a MSC Industrial Supply Co., de Long 
Island. Ele também administra uma empresa semelhante, a Nine Thirty Capital, que gerencia 
as carteiras de investimentos de outro grupo de famílias. 

A JFI e a Nine Thirty Capital dedicam-se especificamente aos investimentos e, segundo Rabin, 
outras SFOs parecem estar seguindo nessa mesma direção. As companhias de investimentos 
familiares oferecem proteção contra conflitos de interesses e asseguram a primazia dos 
interesses das famílias, diz ele. Uma outra consultoria de investimentos “talvez se preocupe 
com outras coisas. Poderá ser uma empresa que presta serviços mediante honorários ou uma 
grande instituição interessada na venda de produtos próprios. A família então poderá se 
perguntar: ‘Será que essa empresa está, de fato, interessada no que é melhor para nós?’ 



Quando a família cria uma empresa própria de investimentos, ela é sua única cliente. Não há 
conflitos. A família faz tudo o que julga ser melhor para os seus interesses”. 

O relatório mostra que as SFOs não têm por hábito gerir diretamente os fundos familiares, 
acrescenta Amit. Em vez disso, elas traçam uma estratégia e trabalham junto a bancos e 
outros gestores de investimentos com o objetivo de salvaguardar e fazer crescer a carteira da 
família. “As SFOs servem de complemento aos bancos porque boa parte do que precisa ser 
feito é terceirizado para eles. Os bancos são parceiros, e não concorrentes.” 

De acordo com Dutton, a parceria com os bancos privados é uma tendência positiva entre as 
SFOs. O benefício mais importante daí decorrente é o acesso de melhor qualidade à tecnologia 
da informação. “Não é nada fácil para consultorias familiares autônomas investir na infra-
estrutura de TI necessária à geração de relatórios fiscais, orçamentários e de investimentos 
em tempo hábil e de forma abrangente para a tomada de decisões satisfatórias”, diz ela. 

Em média, o estudo constatou que as SFOs européias se mostram dispostas a terceirizar um 
volume menor de atividades relacionadas à gestão de riqueza, sobretudo em se tratando de 
atividades relacionadas a investimentos. Na Europa, 63% das SFOs realizam alocações no 
mercado interno, ao passo que, nas Américas, esse percentual é de 41%. Muitas SFOs 
oferecem também os chamados serviços de supervisão como, por exemplo, a administração 
das atividades domésticas, da frota de barcos e aviões, contratação de pessoal, gestão de 
pagamentos e assistência filantrópica. Além disso, as SFOs mantêm as famílias unidas e 
voltadas para os mesmos objetivos comuns, diz Amit, acrescentando que algumas oferecem o 
serviço de psicólogos. 

Práticas de governança e prestação de contas 

As estruturas corporativas das SFOs são o reflexo das famílias que as criaram. De acordo com 
o relatório, as consultorias familiares exigem práticas explícitas de governança que tornem os 
profissionais responsáveis por seus atos como, por exemplo, a observação de referenciais 
predeterminados, avaliações regulares com base em um conjunto de critérios e elaboração de 
relatórios transparentes de resultados. “A prestação de contas, aliada à objetividade, contribui 
para a formação de uma cultura de confiança, que é uma das principais razões de ser de uma 
consultoria familiar”, informa o relatório. Diversos membros da família como um todo 
participam da governança da consultoria familiar de uma ou de outra forma, seja 
informalmente, seja através de comissões de governança especialmente instituídas, diz a 
pesquisa. 

De acordo com Dutton, as tendências mais importantes no segmento de governança consistem 
na explicitação da missão da empresa e em acordos operacionais. “Tais tendências giram em 
torno de práticas objetivas de uma governança genuína baseada na visão compartilhada da 
razão de ser da consultoria familiar. O que a família quer de sua consultoria, e que 
compromissos financeiros e de tempo ela está disposta a fazer, e mais: que condições têm 
para tal, de maneira que a consultoria funcione de modo eficaz?” 

Praticamente metade dos entrevistados — 43% — escolheram um membro da família para 
chefiar sua SFO, enquanto 51% escolheram um profissional de fora do círculo familiar. Com 
base em uma análise mais detalhada, a pesquisa mostra que as famílias mais ricas recorriam 
com mais freqüência a pessoas de fora para gerir sua fortuna. Enquanto 55% das SFOs 
milionárias contavam com um membro da família na chefia da consultoria, somente 27% das 
SFOs bilionárias eram geridas por membros das famílias. 

 



Durante as entrevistas, a equipe de pesquisa da GFA constatou que algumas famílias 
escolhiam profissionais da própria empresa para chefiar a SFO, uma vez que eles já estavam 
familiarizados tanto com o negócio quanto com a família. Ao mesmo tempo, outras famílias 
evitavam especificamente a contratação de pessoal da empresa, já que seu objetivo era 
separar o dinheiro da família do dinheiro da empresa. “A governança é muito importante”, diz 
Amit. “O interessante é que quando comparamos as Américas com a Europa e o resto do 
mundo, as consultorias americanas são as que apresentam a governança mais frágil.” 

O estudo revelou também dados sobre a operação das SFOs. Nas Américas, o tamanho médio 
das consultorias é de 8,7 empregados ante 13,2 na Europa e 11,8 em outras localidades. Os 
pesquisadores dizem que o porte maior das SFOs européias se deve à maturidade da fortuna 
das famílias européias, onde o número de gerações e de membros das famílias com que se 
tem de lidar é mais numeroso. 

A pesquisa mostra ainda que os profissionais da área de investimentos estão dispostos a 
trabalhar para as SFOs em troca de uma remuneração menor do que a que receberiam em 
outro lugar em razão do ambiente de trabalho mais informal e flexível, observa Amit. 

Discrição necessária 

De acordo com Rabin, é preciso que haja discrição por parte dos funcionários das SFOs 
encarregados da gestão de fortunas de famílias cuja riqueza pode expô-las à curiosidade 
pública. “No entanto, tudo depende da natureza do negócio e da família”, observa, 
acrescentando que algumas famílias de grande visibilidade não se importam muito com a 
discrição, mas a maior parte, sim. Dutton é de opinião de que a discrição é parte importante 
do tipo de serviço prestado pelas SFOs. “É preciso tê-la sempre em mente quando se trabalha 
em uma consultoria familiar. “De modo geral, trata-se de algo bastante evidente. O desafio é 
maior no caso de certos ativos específicos —  como os de uma empresa privada ou de bens 
imóveis — que são compartilhados por diferentes membros da família.” 

O estudo da GFA faz as seguintes recomendações às famílias que trabalham com SFOs: 

Em primeiro lugar, a fixação de um propósito parece melhorar o desempenho de uma SFO. “As 
SFOs de bom desempenho costumam estar associadas a famílias com forte percepção de 
propósito no que se refere à sua fortuna. Isso fica muito claro quando a família investe não só 
os ativos que possui, como também seu entusiasmo na busca de algo que vá além da mera 
conservação da riqueza. São vários os objetivos possíveis, como os que se referem ao 
envolvimento em atividades empresariais e de negócios, causas que realmente valem a pena, 
atividades filantrópicas, fundações de pesquisas, mecenato ou desempenho de 
responsabilidades públicas”, informa o relatório. 

Em segundo lugar, o estudo recomenda que as famílias se esforcem para atingir o mais alto 
nível em todos os segmentos de sua SFO. Não há lugar para o nepotismo na consultoria 
familiar; no entanto, o relatório constatou que algumas famílias acabam comprometendo o 
profissionalismo de suas SFOs em virtude de controvérsia políticas familiares ou atitudes 
avarentas. A separação de funções parece melhorar o desempenho, informa o estudo. “O 
especialista em fundos de hedge que recebe uma remuneração elevada não deve perder 
tempo com a frota de carros da família, muito menos cabe a ele se preocupar com a lavagem 
a seco das roupas de seus membros”, informa o relatório. 

Um modelo que parece funcionar bem separa as empresas em diferentes áreas especializadas 
de gestão de ativos e de serviços de supervisão, além de uma fundação dedicada a atividades 
filantrópicas. 



Por fim, o relatório propõe às famílias que simplifiquem suas estruturas corporativas. Uma SFO 
pesquisada tinha sob sua gestão 200 holdings não ativas. Poucas SFOs trabalham com menos 
de 80. “Isto poderá criar problemas para os membros da família dispostos a supervisionar, 
quando não a dirigir, as decisões que considerem adequadas a SFO”, observa o relatório. 
“Muitos simplesmente não têm tempo para isso, tampouco têm interesse ou a especialização 
necessária para identificar a existência de pontos negativos em meio a uma montanha de 
detalhes.” 

Segundo Amit, a nova pesquisa é apenas o primeiro passo para uma melhor compreensão de 
como a riqueza da família é gerida. A GFA planeja continuar seus estudos e espera analisar o 
desempenho financeiro de famílias que recorrem a SFOs em oposição ao desempenho dos 
investimentos geridos por bancos privados ou por outros segmentos de profissionais do setor 
de investimentos. “A maior parte das empresas do mundo todo são, de fato, empresas 
familiares, e há vários aspectos específicos que tornam tais empresas incomparáveis, o que 
suscita dificuldades que nós, como professores que somos, devemos avaliar, como é o caso 
específico da sucessão e da governança”, diz Amit. “O vínculo entre a família e a empresa 
familiar merece maior atenção.” 
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