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Garantir a separação da gestão do patrimônio da família e os negócios da empresa vem se 
tornando uma estratégia vital para que as organizações modernas sejam bem-sucedidas, 
mantendo a eficiência e a atratividade aos olhos de clientes, fornecedores e investidores no 
mercado globalizado. Essa tendência vem ganhando cada vez mais espaço, inclusive no Brasil, 
como um nicho de mercado para a consultoria jurídico-empresarial, por meio da disseminação de 
um novo conceito de governança corporativa implementado por profissionais altamente 
capacitados que atuam nos chamados "family offices".  
 
Trata-se de uma atividade específica, cujos profissionais estão voltados para a gestão dos bens 
dos sócios separada da dos bens da pessoa jurídica. Além de realizar serviços relacionados com a 
sucessão dos membros da família controladora da empresa e com a divisão da herança, fazem 
consultoria atendendo as suas necessidades tributárias, jurídicas e administração financeira - 
dentro e fora do País - utilizando instrumentos legais, tais como off-shore, trust e trading, com a 
preocupação de reduzir a carga tributária pessoal e corporativa.  
 
Essa prática é utilizada com maior freqüência nos Estados Unidos, onde em 2001, na Flórida, 
durante a realização de um seminário para discutir o assunto, foi divulgada uma estatística 
segundo a qual cerca de três mil famílias norte-americanas estavam organizadas sob a estrutura 
de "family offices".  
 
O aparecimento dessas empresas é atribuído, em grande parte, à reestruturação produtiva, mais 
especificamente ao surgimento dos grandes conglomerados que emergiram da onda de fusões e 
aquisições, cujo processo de downsizing levou profissionais altamente especializados a autuar 
como consultor independente. Inicialmente, sua atuação resumiu-se em levar adiante o trabalho 
que já realizavam para os donos de instituições ou de empresas com as quais mantinham vínculo 
empregatício. Mas não demorou muito para que a atividade evoluísse para um mix bem mais 
amplo de serviços, obrigando os profissionais a buscarem parcerias e atuarem na forma de rede, 
se diferenciando cada vez mais dos bancos e corretoras de valores na área de administração 
financeira.  
 
No Brasil, onde os grandes grupos familiares estão descobrindo praticamente agora que podem 
contar com os "family offices" para serem mais eficientes, além de garantir credibilidade e 
competitividade, o trabalho de consultoria não é homogêneo. Enquanto alguns profissionais se 
dedicam apenas a administrar os recursos da família bem como o seu controle burocrático, 
impedindo, por exemplo, que seus membros utilizem recursos da companhia em proveito próprio, 
as consultorias mais organizadas vão bem mais além em sua atuação. Neste caso, o portfólio 
inclui várias modalidades de serviços. Entre elas destacam-se, por exemplo, as estratégias 
financeiras personalizadas, tais como alocação de ativos, seleção de administradores, controle de 
volatilidade e otimização de benchmark. Há também a execução das tradicionais alocações de 
ativos, além da assessoria focada em redes mundiais, tanto jurídicas quanto financeiras. Um dos 
objetivos, por exemplo, é identificar as melhores jurisdições para implementar instrumentos 
internacionais que tragam benefícios aos sócios.  
 
Em seu conceito mais amplo, portanto, os "family offices" oferecem pacotes de soluções jurídico-
empresariais que contemplam tanto as questões específicas relativas aos integrantes do corpo de 
sócios - conflitos entre os familiares, planos de sucessão, remuneração, distribuição de cargos, 
treinamento para herdeiros etc. - quanto a gestão de seus bens, sem qualquer tipo de 
interferência no dia-a-dia da empresa e de seus negócios, inclusive no que diz respeito à diretoria.  
 
A história empresarial vivida - dentro e fora do Brasil - tem demonstrado, por meio de inúmeros 
exemplos, que sem uma estrutura independente, sólida, ágil, eficiente e capacitada para lidar com 
questões cada vez mais complexas do ponto de vista do direito, é comum que os conflitos entre 



membros da família acabem se transformando em contenciosos que colocam em risco a 
sobrevivência de todos e da própria empresa.  
 
Portanto, além dos riscos inerentes à atividade empresarial propriamente dita, o empresário 
moderno deve estar atento, também, a questões de cunho emocionais surgidas no bojo das 
relações familiares. Quando elas implicam, por exemplo, disputa de poder entre herdeiros ou 
envolvem o uso da empresa em benefício de algum outro membro da família, podem contaminar 
a organização como um todo, influenciando, negativamente, as decisões sobre seus rumos e 
estratégia.  
 
O risco é tanto maior quanto mais a família cresce e se distancia do fundador. Para evitar o pior, é 
preciso que as lideranças empresariais familiares tenham clareza, discernimento, sobretudo, 
sejam pró-ativas na tomada de decisões contra quaisquer ameaças em relação à perenidade da 
empresa. Nestas circunstâncias, o "family office" é um antídoto contra a morte anunciada da 
organização. 
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