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RESUMO 

O mercado imobiliário é um de principais setores da macroeconomia brasileira, influenciando, diretamente, 
os índices de inflação e taxas de juros. Entretanto, ainda que o setor seja de reconhecível importância, a 
realidade que experimentamos é traduzida pela falta de incentivo e de crédito disponível à produção, 
agravada pela imposição de burocracias quase intransponíveis e altíssimos custos atribuídos aos veículos 
de investimento, que acabam tornando o investimento no setor elitizado e de baixa atratividade. 
Por outro lado, vivenciamos atualmente uma revolução baseada na tecnologia blockchain que, em linhas 
gerais, constitui-se por uma base de dados distribuída e descentralizada, semelhante a um livro-razão, 
vinculado a uma rede peer-to-peer, eliminando, portanto, a necessidade a interferência de intermediários. 
Assim, a blockchain assegura aos seus adeptos transparência, imutabilidade, simplificação, agilidade e 
economia em seus processos, enquanto, especificamente ao mercado imobiliário, a blockchain pode 
representar uma promessa interessante para a simplificação e alcance de novos recursos. 
Portanto, o presente artigo terá por objetivo a avaliação de uma captação de recursos para desenvolvimento 
de um empreendimento de base imobiliária, sendo que, para tanto, será concebida a modelagem de um 
protótipo de edifício comercial destinado à locação para a formatação do financiamento à produção por 
meio de uma security token offering, a qual será vinculada a condições auto executáveis de smart contracts 
e com retornos decorrentes da renda gerada pela exploração do ativo. Serão consideradas todas as etapas e 
custos necessários para a estruturação da oferta do criptoativo ao mercado, desde a elaboração de seu 
whitepaper até a análise da qualidade do investimento, tanto em relação ao investidor quanto ao 
empreendedor imobiliário.  
Com isso, pretende-se avaliar a viabilidade e otimização da estrutura de funding utilizando a tecnologia 
blockchain, bem como averiguar da aceitação desta modalidade de investimento pelo público alvo, por 
meio de uma pesquisa direcionada.  
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Fundraising for a commercial real estate development for rental 
through blockchain technology: Tokenization and Smart Contracts. 

ABSTRACT  

 
Real estate market is one of the most important sectors of Brazilian macroeconomy, directly influencing 
inflation rate and interest rates. However, although this sector can be considerable importance, we notice 
lack of incentive and credit available to production, aggravated by almost insurmountable bureaucracies 
and very high costs attributed to investment vehicles, which end up making investment in elitist real estate 
market and low attractiveness. 
On the other hand, we are currently experiencing a revolution based on blockchain technology, which, in 
general, is constituted by a distributed and decentralized database, similar to a ledger paper, linked to a 
peer-to-peer network, and, because of this, reducing interference from intermediaries. Blockchain also 
ensures transparency, immutability, simplicity, agility and economy in the processes, while, specifically to 
the real estate market, may represent an interesting promise of simplification and finding new resources. 
Therefore, the objective of this article is to evaluate a fundraising for development of a real estate-based 
enterprise, by the design of a prototype of a commercial building for leasing within financing using a 
security token offering, which will be linked to auto executable conditions of smart contracts and with 
payback generated by exploration of such active. All steps and costs will be considered likely structuring 
the offer of the cryptoassets to market, from the preparation of its whitepaper to the analysis of the quality 
of the investment, both in relation to the investor and the real estate entrepreneur. 
By these means, we seek to evaluate the feasibility and optimization of the funding structure using 
blockchain technology, as well as to investigate the acceptance of this modality of investment by the target 
public, through directed research. 
 
 

Key-words: Blockchain, Real Estate for Rental, Analysis of the Investment Structure, Funding, Smart 
Contracts.  
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1. INTRODUÇÃO 
 

Refletindo o ciclo econômico vivenciado pelo país na última década, o mercado da 
construção civil seguiu na onda do crescimento, especialmente a partir do ano de 2009 quando, 
beneficiado pelo conjunto de medidas adotadas pelo governo da época , chegou a representar 20% 
da cadeira produtiva do Brasil, gerando cerca de 177.185 novos postos e trabalho.  

A estrutura de funding adotada pelo setor à época se concentrava, essencialmente, nos 
financiamentos à produção concedidos pelas instituições financeiras, tendo em vista que, segundo 
informações da Associação Brasileira das Entidades de Crédito Imobiliário e Poupança 
(“ABECIP”), favorecia-se da economia em pleno crescimento, com a expansão do crédito 
imobiliária atingindo, em 2013, o valor recorde R$ 109,2 bilhões.  

No entanto, na mesma proporção em que houve o aceleramento do mercado imobiliário 
decorrente do crescimento econômico, houve o desaceleramento do setor diante do 
enfraquecimento da economia nacional. Assim, o cenário anterior de fartura de crédito imobiliário 
e alta demanda, foi invertido à baixa oferta e alta dos juros, e o resultado foi que, em 2015, o preço 
dos imóveis, que chegou a apurar uma valorização anual acima da casa dos 20%, teve queda real, 
vez que sua valorização ficou abaixo da inflação registrada.  

Como reflexo inevitável, houve uma retração na liberação de novos créditos imobiliários, 
tanto à produção quanto ao consumidor final, afetando as empresas do setor, diretamente, com 
uma redução significativa no lançamento de novos produtos, bem como, indiretamente, com o 
início da movimentação da crise dos distratos, que gera impactos negativos até os dias atuais. 
 Quando analisamos a oferta de crédito destinado aos empreendimentos de base imobiliária, 
como no estudo de caso ora proposto, onde a oferta de crédito é ainda mais restrita considerando 
a escassez de recursos e a ausência de subsídios, a situação é ainda mais alarmante.  

É possível extrair da análise das informações publicadas pelo Banco Central do Brasil, que 
os financiamentos de imóveis comerciais reduziram cerca de 70% (setenta por cento) entre os anos 
de 2014 e 2017, em contrapartida, durante o mesmo período, o Relatório de Mercado elaborado 
pela empresa de consultoria imobiliária NAI Brazil apurou uma elevação de mais de 300% 
(trezentos por cento) na absorção líquida de escritórios corporativos no estado de São Paulo. 

Nessa conjuntura, o momento que o mercado imobiliário brasileiro se encontra é de 
remodelagem para a busca de novos meios para captação de recursos, surgindo, como alternativa, 
a aplicação ds modalidades viabilizadas pelo surgimento de novas tecnologias, dentre eles, a 
tokenização de ativos reais em ativos digitais por meio da emissão de criptoativos, conferindo aos 
titulares os rendimentos obtidos pela parte que lhes cabe no investimento. 

Desta forma, busca-se ao final deste artigo, por meio do estudo de um caso proposto de 
empreendimento de base imobiliária e da estruturação de uma captação de recursos através da 
emissão de tokens representativos dos ativos reais, alcançar os eventuais benefícios da 
implementação destas novas tecnologias e os desafios enfrentados diante da ausência de 
regulamentação específica. 
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2. CONCEITOS INICIAIS  
 
2.1. Empreendimento de Base Imobiliária (“EBI”) 

 
O empreendimento de base imobiliária refere-se à edificação destinada à exploração do ativo 

por meio de atividade de natureza imobiliária, tal como a locação, e, diferentemente do 
empreendimento imobiliário, o retorno dos investimentos realizados para sua implantação estão 
associados aos resultados de sua exploração em caráter contínuo1. 

Os empreendimentos de base imobiliária são desenvolvidos em diferentes ciclos, que assim 
se caracterizam2: 

(i) Ciclo de Formatação: período de estruturação do projeto; 
(ii) Ciclo de Implantação: fase de construção e equipamento do empreendimento;  
(iii) Ciclo de Operação: período de exploração dos ativos originados; 
(iv) Período de Exaustão: momento de reciclagem do empreendimento para manutenção do 

desempenho de exploração. 
 
Desta forma, verifica-se que as duas primeiras fases, quais sejam, ciclo de formatação e 

implantação, concentram os investimentos necessários para desenvolvimento do empreendimento 
de base imobiliária, enquanto as duas fases finais, ciclo de operação e período de exaustão, dizem 
respeito à exploração e, por consequência, retorno dos investimentos realizados. 

 
2.2. Blockchain 
 
2.2.1. Surgimento da Tecnologia 
 

A palavra “criptografia” deriva de duas outras palavras de origem grega, kryptos (κρυπτος) 
e grafía (γραφία), podendo ser traduzida como uma “escrita enigmática”, sendo, atualmente, 
“considerada como a ciência e a arte de escrever mensagens em forma cifrada ou em código”3 e 
tornando-se a principal arma da luta política travada pelos Cypherpunks, um grupo de ativistas 
surgido nos anos 80, que defende o direito à liberdade, privacidade e anonimato, especialmente 
nas redes digitais. 

O grupo se formou através de uma lista de e-mails trocada entre hackers que tinham o mesmo 
propósito de defesa dos direitos civis, surgindo a primeira divulgação pública relevante dos ideais 
dos Cypherpunks com a publicação do texto “A Cypherpunk’s Manifesto”, escrito por Eric 
Hughes4 em 9 de março de 19935. No texto divulgado, o autor e principal articulador do 
movimento busca difundir os ideais ciber-anarcocapitalista6 do grupo, que se concentram, 
essencialmente, em três pilares: (i) redução do poder do Estado sobre as relações individuais, (ii) 
desenvolvimento de um sistema que assegure a privacidade através da criptografia das 

 
1 ROCHA LIMA Jr., João da; MONETTI, Eliane; ALENCAR, Claudio Tavares de. Real Estate - Fundamentos Para 
Análise de Investimentos. Rio de Janeiro: Elsevier, 2011. 
2 Idem. 
3 Disponível em: https://cartilha.cert.br/criptografia/. Acesso em 07 jul. 2019. 
4 Disponível em: https://www.activism.net/cypherpunk/manifesto.html. Acesso em 06 jul. 2019. 
5 Destacamos que esse foi o primeiro texto utilizando-se da denominação “cypherpunk”, no entanto, verifica-se a 
existência de textos anteriormente publicados que se convergem com a manifestação de Eric Hughes como, por 
exemplo, o texto “The Crypto Anarchist Manifesto” publicado por Tim May em 1992. 
6 A filosofia dos anarcocapitalistas se baseia em ideais ultraliberalistas e de livre mercado, ou seja, pretende o fim do 
Estado e a soberania das relações individuais que seriam autorreguladas. Diferentemente da ideologia puramente 
anarquista, os anarcocapitalistas defendem a existência da propriedade privada e a exploração dos diferentes tipos de 
capital que seriam de origem, exclusivamente, privada. Assim, os anarcocapitalistas defendem a autonomia e eficácia 
dos Contratos, a liberdade e autorregulação irrestrita do mercado e a extinção da figura do Estado. 
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informações e (iii) colaboração entre os integrantes para o alcance do bem comum, conforme se 
compreende dos trechos destacados abaixo: 

 
We cannot expect governments, corporations, or other large, faceless organizations to 
grant us privacy out of their beneficence. It is to their advantage to speak of us, and we 
should expect that they will speak. To try to prevent their speech is to fight against the 
realities of information. Information does not just want to be free, it longs to be free. 
(...) 
We must defend our own privacy if we expect to have any. We must come together and 
create systems which allow anonymous transactions to take place. People have been 
defending their own privacy for centuries with whispers, darkness, envelopes, closed 
doors, secret handshakes, and couriers. The technologies of the past did not allow for 
strong privacy, but electronic technologies do. 
 

No entanto, foi apenas no início dos anos 2000, talvez por ironia do destino ou por ironia 
proposital, coincidindo com a pior crise financeira mundial que, conforme vimos, foi resultado da 
ganância das instituições financeiras por altos ganhos em detrimento da economia mundial, em 
novembro de 2008 surgiu em um grupo de discussão sobre criptografia o artigo “Bitcoin: a peer-
to-peer eletronic cash system”, assinado por Satoshi Nakamoto. 

Esse artigo é considerado o whitepaper do Bitcoin, ou seja, o documento inicial por meio do 
qual se aprofunda em determinado problema, trazendo suas causas, conceitos e a solução proposta. 
Segundo seu criador, Satoshi Nakamoto, o Bitcoin consiste em um “sistema peer-to-peer de 
dinheiro eletrônico”, ou seja, um meio de pagamento eletrônico que propõe a substituição dos 
intermediários de confiança por uma prova criptográfica originada em uma rede distribuída e 
descentralizada. 

A ideia central da proposta era a existência de dinheiro eletrônico que permitisse pagamentos 
online enviados diretamente entre as pessoas, sem passar por uma instituição financeira, cuja 
autenticidade seria confirmada por meio de uma rede distribuída contando com um sistema de 
criptografia assimétrica. Ou seja, era claramente uma medida contra o sistema financeiro que 
estava total descrédito pela população, pois propunha a existência de um sistema de pagamento 
absolutamente independente e descentralizado, inclusive, dos próprios Governos, baseando-se na 
tecnologia da criptografia e na honestidade da maioria dos participantes da rede. 

Assim, em 03 de janeiro de 2009 tivemos a mineração do primeiro bloco de Bitcoin, que 
ficou conhecido como Genesis Block, contendo as primeiras 50 criptomoedas e uma mensagem 
criptografada por seu minerador, o próprio Satoshi Nakamoto: “The Time 03/01/2019 Chancellor 
on brink of second bailout for banks”, que faz referência à manchete do jornal The Times do 
mesmo dia, que divulgava uma suposta intenção do Chanceler britânico em realizar um segundo 
resgate financeiro para os bancos e instituições financeiras afetadas pela crise – o que confirma 
que o surgimento do Bitcoin e da tecnologia do Blockchain foi, efetivamente, uma resposta ao 
abuso das instituições financeiras e à permissiva e condescendência dos Governos em relação aos 
atos irresponsáveis que culminaram na crise econômica mundial. 

Segundo Don Tapscott, importante economista canadense, a tecnologia criada por Satoshi 
Nakamoto representa a segunda era da internet, classificada por ele como uma “internet de 
valores”, já que vem solucionar o problema de credibilidade nas transações e confiança entre as 
partes que, até então, era resolvido através de intermediários. Em outras palavras, Tapscott aposta 
que a Blockchain proporcionaria a quebra de fronteiras das relações comerciais, explorando as 
vantagens da transnacionalidade e neutralidade que os ciberespaços nos trazem, possibilitando, 
assim, a criação de uma economia compartilhada e, efetivamente, global.7 
 

 
7 Disponível em: https://epocanegocios.globo.com/Tecnologia/noticia/2018/05/blockchain-e-maior-invencao-da-
historia-da-computacao-diz-don-tapscott.html. Acesso em 04 de agosto de 2019. 
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2.2.2. Como a tecnologia se desenvolve 
 

Inicialmente, esclarecemos que a tecnologia Blockchain, utilizada para a concepção do 
Bitcoin, consiste em um compilado de outras tecnologias que já existiam à época, mas que foram 
combinadas com a finalidade de solucionar todos os impasses relacionados à criação de uma 
moeda eletrônica e descentralizada. 
 Assim, em breve resumo, a Blockchain consiste em um banco de dados distribuído (peer-
to-peer) em que todos os peers - ou nós - compartilham entre si as informações de uma cadeia de 
blocos e a responsabilidade pela validação das transações que passarão a integrar esta cadeia. 
Assim, por meio de um algoritmo de consenso pré-determinado, as operações realizadas e 
criptografadas assimetricamente são confirmadas e incluídas em um bloco representado por um 
código hash que, combinado ao código hash do bloco anterior, dará origem a um terceiro código 
hash que, este sim, será registrado dando sequência à cadeia de blocos que, portanto, funciona 
como um livro-razão digital distribuído e descentralizado. 
 Trazendo esse conceito à prática do Bitcoin, Don e Alex Tapscott resumiram: 
 

A cada dez minutos, como o batimento cardíaco da rede Bitcoin, todas as transações 
realizadas são verificadas, liberadas e armazenadas em um bloco que está ligado ao bloco 
anterior, criando assim uma corrente. Cada bloco deve se referir ao anterior para ser 
válido. Essa estrutura marca permanentemente o momento e armazena as trocas de valor, 
impedindo que qualquer pessoa altere o livro-razão. Se quisesse roubar um Bitcoin, você 
terá de reescrever toda a história da moeda no Blockchain em plena luz do dia. Isso é 
praticamente impossível. Assim, o Blockchain é um livro-razão distribuído que 
representa um consenso de cada operação que já ocorreu na rede. É como uma World 
Wide Web de informação, é a World Wide Ledger de valor – um livro-razão disseminado 
que todos podem baixar e executar em seus computadores pessoais.8 

 
 Assim, as tecnologias combinadas por Satoshi Nakamoto garantem às transações (i) 
transparência, diante da distribuição dos dados entre os nós; (ii) imutabilidade, uma vez incluído 
na cadeia não é mais possível promover alterações no bloco; (iii) validação das operações pela 
própria rede, eliminando a necessidade de um terceiro de confiança; (iv) autenticidade das partes, 
em razão da criptografia assimétrica, cada usuário possui uma chave privada única que pode ser 
confirmada pela rede por meio da chave pública. 
 William Mougayar determina três definições à Blockchain: uma técnica, uma de modelo de 
negócio e uma legal: 

Tecnicamente, o blockchain é um banco de dados de back-end que mantém um registro 
distribuído que pode ser inspecionado abertamente. 
Em modelos de negócios, o blockchain valida transações, valores, ativos entre pares, sem 
a assistência de intermediários. 
Legalmente falando, o blockchain valida as transações, substituindo entidades 
anteriormente confiáveis.9 
 

 Assim, diante de todos os benefícios resultantes da sistemática construída pela Blockchain, 
é possível atestar que, 
 

[O] fato de observarmos uma tecnologia não competitiva – já que cada nó tem o mesmo 
valor e função, embora não tenham a mesma capacidade de processamento – que evolui 
de forma orgânica e fornece segurança técnica (e uma maior segurança quanto à 
veracidade das informações ali distribuídas) sem a necessidade de uma autoridade central; 

 
8 TAPSCOTT, Don; TAPSCOTT, Alex. Blockchain Revolution: como a tecnologia por trás do Bitcoin está mudando 
o dinheiro, os negócios e o mundo. Tradução Colaborativa. São Paulo: SENAI-SP Editora, 2016. 
9 MOUGAYAR, William. Blockchain para negócios: promessa, prática e aplicação da nova tecnologia da internet. 
Rio de Janeiro: Alta Books, 2017. 
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acabou por alçar o blockchain a um patamar de pequeno milagre humano, capaz de 
agilizar um mundo de transações burocráticas e custosas. 10 

 
2.2.3. Aplicações utilizadas ao Estudo de Caso 
 

Não obstante o enfoque dado por Satoshi Nakamoto, a tecnologia por ele desenvolvida hoje 
é vista como um legado, sendo promovida a uma das protagonistas da quarta revolução industrial, 
também conhecida como Revolução 4.0.11 

Dentre os problemas que a Blockchain promete resolver, destacam-se: 
 
a) Redução de custos e simplificação dos processos; 
b) Imutabilidade e transparência nas transações; 
c) Redução ou, até mesmo, dispensa dos intermediários de confiança; 
d) Automação das etapas relacionadas a uma transação, gerando mais segurança e 

equilíbrio entre as partes. 
 

Segundo um levantamento realizado pela AutonomoUS, empresa que realiza pesquisas nos 
mercados financeiros da Europa, Estados Unidos e China, os gastos anuais com back-office 
(compensação e liquidação de operações, custódia, armazenamento de dados para referência e 
relatórios) somam o montante de US$ 54 bilhões, sendo que 30% destes custos, ou seja, cerca de 
US$ 16 bilhões, poderão ser economizados até o ano de 2021 utilizando a tecnologia Blockchain 
em substituição a esses intermediários. 
 Especificamente quanto aos 9 maiores bancos de investimento12, a AutonomoUS estima que 
o aumento de capital totaliza US$ 30 bilhões, sendo US$ 28 bilhões em redução de custos e U$ 2 
bilhões de capital liberado da reserva de segurança, considerando a provável redução do risco de 
crédito. 

No caso ora proposto, não abordaremos todas as funcionalidades atribuídas à Blockchain, 
concentraremos esforços em apenas duas delas, quais sejam, Criptoativos, mais especificamente 
Security Token, e os chamados Smart Contracts. 
 
a) Criptoativos 
 

Conforme definição trazida pela Comissão de Valores Mobiliários13, “criptoativos são ativos 
virtuais, protegidos por criptografia, presentes exclusivamente em registros digitais, cujas 
operações são executadas e armazenadas em uma rede de computadores”. 

São diversas as classificações atribuídas aos criptoativos, contudo, o que todos têm em 
comum é a preponderância da função relacionada ao “token” emitido. Segundo a Organização para 
Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE)14, os criptoativos podem ser distribuídos em 
3 grandes grupos: 

 

 
10 PINHEIRO, Patrícia Peck; WEBER, Sandra Tomazi; OLIVEIRA NETO, Antônio Alves de. Fundamentos dos 
Negócios e Contratos Digitais. São Paulo: Thomson Reuters, 2019. 
11 Neste sentido, esclarecemos que a quarta revolução industrial vem sendo definida como Indústria 4.0, no entanto, 
entendemos que a revolução em questão não se limita às fronteiras industriais e pode ser vista como uma disrupção 
da economia em sentido macro, abrangendo, igualmente, todos os demais setores envolvidos. 
12 Goldman Sachs, Morgan Stanley, Citigroup, Bank of America, JP Morgan Chase, Deutsche Bank, Credit Suisse, 
Barclays e UBS. 
13 Disponível em: 
https://www.investidor.gov.br/portaldoinvestidor/export/sites/portaldoinvestidor/publicacao/Alertas/alerta_CVM_C
RIPTOATIVOS_10052018.pdf. Acesso em 12 de agosto de 2019. 
14 Disponível em: www.oecd.org/finance/blockchain. Acesso em 12 de Agosto de 2019. 
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(i) Payment Tokens: são as conhecidas criptomoedas e têm a função de meio de 
pagamento, podendo atuar em substituição às moedas em circulação. 

(ii) Utility Tokens: são restritos à plataforma a qual foram emitidos e representam o 
direito ao acesso a um bem ou serviço oferecido. 

(iii) Security Tokens: são vinculados à um ativo real e possuem características de um 
contrato de investimento, ou seja, garantem aos seus titulares algum tipo de retorno 
financeiro sobre o valor investido para aquisição do Token. 

 
b) Smart Contracts 
 

O termo Smart Contracts15 foi utilizado pela primeira vez pelo jurista e criptógrafo Nick 
Szabo em seu artigo “The idea of Smart Contracts” 16 publicado em 1997, e defendia a 
representação de cláusulas contratuais em algoritmos baseados na função “IF/THEN”, ou seja, se 
verificada alguma condição pré-estabelecida, então é acionada alguma reação a ela vinculada. 

O exemplo mais utilizado para ilustrar um Smart Contract diz respeito ao funcionamento de 
uma máquina de refrigerantes (inclusive, esse foi o exemplo utilizado por Nick Szabo). Assim, ao 
selecionar o produto e introduzir o valor a ele atribuído, automaticamente a máquina opera a 
liberação para o usuário, sem a necessidade de qualquer intermediário para executar o comando 
esperado. 

Desta forma, qualquer disposição contratual que possa ser reproduzida por meio de um 
algoritmo, ou seja, uma sequência finita e determinada de comandos, poderá ser convertida em um 
Smart Contract. A título exemplificativo, uma cláusula de pagamento: 

 
Figura 1: Fluxograma de uma Cláusula de Inadimplência. 

 
 

 A grande vantagem dos Smart Contracts é a possibilidade de automatizar algumas condições 
pré-estabelecidas contratualmente, sem a necessidade de qualquer interferência, seja das partes, 
seja de terceiros. Com isso, é possível solucionar as incertezas e desconfianças entre as partes 
contratantes ou, ao menos, mitigar o risco e reduzir os custos de um eventual inadimplemento, 
problemáticas comuns no modelo atual de contrato. 
 Em outras palavras,  
 

Esse jogo desequilibrado de prevenções e reações (ao qual o mundo analógico está 
limitado) pode encarecer relações contratuais simplesmente por traduzir comportamento 
humano em risco e risco em um panteão de cláusulas-padrão voltadas a adivinhar 
cenários.  
(...) 

 
15 Manifestamos nossa discordância quanto a nomenclatura utilizada para caracterizar esse tipo de funcionalidade, já 
que os “Smart Contracts” não representam contratos propriamente ditos, mas apenas reproduzem algumas condições 
contratuais específicas, bem como não possuem qualquer estrutura inteligente, já que são desenvolvidos por meio de 
um código de programação com comandos dotados de gatilhos específicos e com ações restritas pelos usuários. 
16 Disponível em: https://nakamotoinstitute.org/the-idea-of-smart-contracts/. Acesso em 12 de agosto de 2019. 
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O Smart Contract em seu conceito mais puro vem otimizar e tornar o cenário observável 
mais objetivo, o que naturalmente dilui o risco do negócio jurídico formado.17 

 
No entanto, alertamos que, ao introduzir um Smart Contract em uma estrutura Blockchain, 

devemos considerar a imutabilidade de suas condições e irreversibilidade das transações. Há quem 
entenda esse contraponto como um atrativo, tendo em vista a certeza de exequibilidade do quanto 
avençado, e há quem veja como um óbice à propagação do formato automatizado, especialmente 
nas contratações que envolvam partes vulneráveis como, por exemplo, relações consumeristas.  
 
2.3. Financiamento Bancário  

 
Financiamento bancário consiste na liberação de recursos por uma instituição bancária 

condicionada a uma destinação específica por parte do tomador que, no caso estudado, refere-se à 
conclusão da obra relativa ao empreendimento. 

Este tipo de financiamento, comumente conhecido como “plano empresário”, conta com 
garantia hipotecária constituída sobre o terreno onde será erigido o empreendimento e possui 
remuneração atrelada a uma taxa de juros pré-definida que será capitalizada ao longo das obras, 
sendo o saldo devedor apurado amortizado por meio de um dos sistemas mais utilizados, SAC ou 
PRICE, a depender da contratação. 

 
2.4. Fundo de Investimento Imobiliário 
 

Os Fundos de Investimentos Imobiliários (FII) foram regulados no Brasil através da Lei nº 
8.668/1993, sendo definidos como uma “comunhão de recursos captados por meio do Sistema de 
Distribuição de Valores Mobiliários”, a ser “constituído sob a forma de condomínio fechado”18, 
ficando restrito ao investimento direto em imóveis, bem como em ativos mobiliários que tenham 
lastro em alguma atividade imobiliária, conforme rol disposto na Instrução CVM nº 472/08. 

Nesta modalidade de funding, necessariamente, o imóvel passa à propriedade do FII, 
perdendo o empreendedor integralmente a gerência sobre o ativo, passando a figurar, em alguns 
casos, como mero quotista subordinado, fazendo jus à distribuição dos resultados no limite de sua 
participação e observadas as condições impostas por sua condição de subordinação. 

Assim, os rendimentos auferidos pelo FII e distribuídos entre seus quotistas serão resultantes 
da exploração do ativo, descontadas as despesas decorrentes da estrutura operacional obrigatória 
de um FII, bem como aquelas relativas à própria atividade exploratória. 

 
  

 
17 PINHEIRO, Patrícia Peck; WEBER, Sandra Tomazi; OLIVEIRA NETO, Antônio Alves de. Fundamentos dos 
Negócios e Contratos Digitais. São Paulo: Thomson Reuters, 2019. 
18 BRASIL, Lei nº 8.668 de 25 de junho de 1993. Disponível em: 
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L8668.htm. Acesso em: 12 de agosto de 2019. 
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3. ESTUDO DE CASO 
 
3.1. Caracterização do Empreendimento 
 

Para fins de estudo de caso utilizaremos o protótipo de um empreendimento de base 
imobiliária constituído de 10 (dez) lajes corporativas, a ser desenvolvido conforme as seguintes 
métricas e prazos relacionados aos ciclos específicos: 

 
Tabela 1: Configuração do empreendimento proposto. 

 ÁREA [m²] VALORES [R$/m²] 

1 Terreno 1.500 3.500 

2 Área Equivalente 9.500 2.255 

 
 

Tabela 2: Prazos para implantação do empreendimento. 

 DURAÇÃO [meses] PERÍODO 

3 Ciclo de Formatação 6 [ 1 - 6 ] 

4 Ciclo de Implantação 30 [ 6 - 36 ] 

5 Ciclo de Operação - [ início mês 37 ] 

6 Ciclo de Exaustão 120 [ 157 ] 

 
Ainda, por tratar-se de empreendimento de base imobiliária, consideraremos, para fins de 

fundamentação para equacionamento das modalidades de investimento e respectivos retornos, os 
seguintes resultados operacionais dentro do Ciclo de Operação: 

 
 

Tabela 3: Balanço Operacional verificado no Ciclo de Operação. 

7 Preço de Locação R$ 110 

8 Área Bruta Locável 6000 m² 

9 RECEITA BRUTA ANUAL DAS LOCAÇÕES R$ 7.920.000 

10 Custos de Gestão e administração do EBI -10% (R$ 792.000) 

11 RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA R$ 7.033.752 

12 Reserva para o FRA -3,50% (249.480) 

13 RESULTADO OPERACIONAL DISPONÍVEL R$ 6.878.520 

  
Ressaltamos que, considerando que o caso ora proposto serve, apenas e tão somente, como 

base para a análise comparativa dos indicadores relativos às estruturas de funding que serão 
apresentadas logo abaixo, desconsideraremos eventuais estresses dentro do cenário referencial em 
relação ao empreendimento e seu ciclo de implantação, bem como ressaltamos que todos os valores 
apresentados encontram-se em moeda da base. 
 
 
3.2. Estruturas de funding propostas 
 

Para uma melhor visualização das estruturas de funding que serão objeto de análise, logo 
abaixo trazemos as características básicas que serão adotadas, especificamente: 
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 Valor do investimento; 
 Emissões; 
 Despesas para estruturação; 
 Despesas habituais; 
 Rentabilidade (durante e pós-obras); 
 Liquidação (se aplicável). 

 
3.2.1. Financiamento bancário 

 
Tabela 4: Despesas de estruturação do Financiamento Bancário. 

DESPESAS ESTRUTURAÇÃO 

Valor Contratado 15.000.000,00 

Estruturação 6.500,00 

Fee (1%) 150.000,00 

Registro – Garantia 24.550,00 

 

Tabela 5: Despesas habituais do Financiamento Bancário. 

DESPESAS HABITUAIS 

Encargos Contratuais 
 

Juros (a.a.) [%] 14% 

Atualização Monetária TR 
  

Seguro de Obra [R$] 200.000,00 
  

Custo Mensal (medições) [R$] 1.000,00 

 

Tabela 6: Liquidação do Financiamento Bancário. 

Liquidação 
 

Mês 6 meses após conclusão 

Amortização price 

Prazo 12 

 
 
3.2.2. Fundo de Investimento Imobiliário  
 

Tabela 7: Estrutura do Fundo de Investimento Imobiliário proposto. 

CLASSES DE COTAS 

Valor aporte sênior R$ 15.000.000,00 

Percentual 56% 

Rentabilidade durante obras (anual) 7,00% 

Valor aporte subordinada               R$ 11.750.000,00  

Percentual 44% 

Rentabilidade durante obras (anual) 0% 
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Tabela 8: Despesas de Estruturação do FII. 

DESPESAS DE ESTRUTURAÇÃO 

Compra do imóvel 
 

Terreno                       5.250.000,00  

Custos Transmissão [R$] 
 

ITBI                          157.500,00  

Escritura                            11.350,00  

Registro                            8.800,00  

Taxas Diversas  

ANBIMA (0,003536%)                                 950,00  

B3 (0,3%)                            80.250,00  

Estruturação - Administrador (0,5%)                          133.750,00  

Distribuição (2,5%)                          668.750,00  

 

Tabela 9: Despesas habituais do FII. 

DESPESAS HABITUAIS 

Taxas Variáveis (% do PL a.a.)  

Administração e Gestão (0,5%)                            133.750,00  

Custos Fixos (R$ a.a.)  

Taxa de Auditoria                              40.000,00  

Taxa CVM (trimestral)                              92.160,00  

Taxa ANBIMA (bimestral)                              18.720,00  

Taxa B3                              30.800,00  
  

Seguro de Obra (3%)                            645.000,00 
 

                            

TOTAL (anual) 960.430,00 

 
 

3.2.3. Security Token Offering19 
 

Tabela 10: Despesas de estruturação do STO. 

DESPESAS ESTRUTURA 

Custos 
 

Estruturação 7.000,00 

Fee  2% 
 

 

 

 

 
19 Esclarecemos que diante da inexistência de plataforma estruturada no Brasil para absorver este tipo de captação, 
utilizamos como base os valores relativos à plataformas estrangeiras, em especial, a Blockchain App Factory e a 
Tokend.io. 
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Tabela 11: Despesas habituais do Security Token. 

DESPESAS HABITUAIS 

Manutenção 5.000,00 

TOTAL (42 meses) 210.000,00 

Seguro de Obra (3%)                           645.000,00  

 
 

Tabela 12: Estrutura do STO proposto. 

TRANCHES 

1ª Tranche 3.000.000,00 

Aporte (mês) 3 

Liquidação (mês) 45 

Juros (ao ano) 10% 

Prêmio (liquidação) 20% 

2ª Tranche 2.000.000,00 

Aporte (mês) 9 

Liquidação (mês) 51 

Juros (ao ano) 10% 

Prêmio (liquidação) 15% 

3ª Tranche 2.500.000,00 

Aporte (mês) 15 

Liquidação 57 

Juros (ao ano) 10% 

Prêmio (liquidação) 12% 

4ª Tranche 2.500.000,00 

Aporte (mês) 21 

Liquidação (mês) 63 

Juros (ao ano) 10% 

Prêmio (liquidação) 10% 

5ª Tranche 3.000.000,00 

Aporte (mês) 27 

Liquidação (mês) 69 

Juros (ao ano) 10% 

Prêmio (liquidação) 8% 

6ª Tranche 2.000.000,00 

Aporte (mês) 33 

Liquidação (mês) 75 

Juros (ao ano) 10% 

Prêmio (liquidação) 8% 

 
3.3. Indicadores considerados para análise 
 

Tendo em vista o protótipo desenhado, que se refere a um empreendimento de base 
imobiliária, ou seja, o retorno dos investimentos tem origem no seu desempenho, serão 
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considerados os indicadores relacionados abaixo e suas respectivas equações, que têm a finalidade 
de fundamentar a análise dos resultados decorrentes das estruturas de funding propostas: 
 
 Exposição: Refere-se à exposição do fluxo de caixa do empreendedor para a viabilização do 

empreendimento pretendido, ou seja, equivale ao valor a ser investido pelo empreendedor 
considerando uma taxa de atratividade a ser arbitrada por ele próprio. 
Assim sendo, pode ser reduzida à seguinte equação20: 

 
 Taxa de Atratividade: Representa a expectativa mínima de remuneração pelo investimento 

realizado e, portanto, “se configura adicionando às taxas soberanas em cada economia um 
agregado para cobrir a percepção de risco setorial evidenciado pelas transações no mercado e 
outro agregado, como prêmio do risco, na proteção pretendida pelo investidor”. 
Isto posto, não é possível determinar uma equação que seja capaz de satisfazer todos as 
variantes envolvidas neste tipo de arbitragem, sendo possível, apenas, estabelecer alguns 
critérios preponderantes, tais como, o valor de oportunidade do investimento, o risco 
relacionado à exposição e a liquidez do investimento realizado. 
Para fins do caso ora proposto, serão consideradas as seguintes taxas de atratividade: 
 

Tabela 13: Taxa de Atratividade 

TAXA DE ATRATIVIDADE 
 

Investidor 
 

1,5 x CDI (6%) 9,0% 

Empreendedor 
 

3 x CDI (6%) 18,0% 

 
 Taxa Interna de Retorno: Refere-se a uma taxa de desconto arbitrada que é capaz de satisfazer 

uma equação de equivalência entre os valores investidos e os retornos obtidos ao final. Pode 
servir para fins de classificação entre diferentes ofertas de investimento ao ser comparada à 
Taxa de Atratividade atribuída pelo empreendedor, devendo a TIR, obrigatoriamente, ser 
maior que a TAT, para que o investimento seja considerado viável.  
 

 Valor Presente Líquido: Apresenta como resultado o valor presente do fluxo de caixa gerado 
por um determinado investimento descontado à taxa de atratividade imposta pelo 
empreendedor. Assim, é possível inferir que a qualidade do investimento pode ser 
caracterizada pela resultante desta função matemática, classificando as ofertas de forma 
decrescente por seus VPLs. 
Portanto, a equação a ser considerada para obtenção do VPL será o fluxo de caixa descontado 
à Taxa de Atratividade e, posteriormente, subtraído o investimento realizado. 

 
  

 
20 GABRIEL, Luís André Garrido. Seleção de funding para empreendimentos do tipo build-to-suit com base em 
critérios de risco e retorno. Revista de Finanças Aplicadas, v. 1, n. 1, p. 1-21, 2013. 
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4. RESULTADOS 
 

Assim, considerando os indicadores explicitados no capítulo acima extraídos com base nos 
modelos de funding propostos aplicados ao caso simulado, buscou-se comparar os resultados 
obtidos, traçando parâmetros de qualidade considerando as visões do empreendedor e do 
investidor. 
 
4.1. Fluxo de Caixa 
 

Inicialmente, apresentaremos os resultados obtidos dos fluxos de caixa resultantes dos 
retornos decorrentes das remunerações impostas a cada modalidade de funding, indicando, de igual 
forma, os fluxos de caixa descontados à taxa de atratividade arbitrada. 

 
 

Tabela 14: Fluxo de Caixa 

FLUXO DE CAIXA 
  [descontado] [total] 
Investidor 

 
  

FII 19.344.831  28.966.840  

Financiamento 19.302.665  20.218.853  
Token 

 
  

1ª Tranche 3.509.187  3.623.922  
2ª Tranche 2.265.496  2.315.948  
3ª Tranche 2.776.399  2.819.935  
4ª Tranche 2.739.418  2.769.935  

5ª Tranche 3.242.924  3.263.922  
6ª Tranche 2.161.950  2.175.948  

Empreendedor 
 

  
FII 14.665.220  30.214.060  
Financiamento 16.350.622  48.566.347  
Token 18.214.713  48.541.966  

 
 
Assim, da análise dos resultados, verifica-se que, sob a ótica do investidor, a opção mais 

atrativa refere-se ao fundo de investimento, enquanto, sob a ótica do empreendedor, refere-se ao 
fluxo de caixa descontado resultante da captação via Token. 
 
4.2. Taxa Interna de Retorno 
 

Conforme já esclarecido, a Taxa Interna de Retorno representa a taxa de desconto que resulta 
equivalência entre os valores investidos e os retornos realizados, devendo ser maior que a Taxa de 
Atratividade para que possa ser atestada a viabilidade do investimento. 

Conforme os resultados obtidos, todos os investimentos se mostraram viáveis sob a ótica do 
investidor, contudo, apenas a captação de recursos via Token se mostrou viável sob a ótica do 
empreendedor.  

Vejamos: 
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Tabela 15: Taxa Interna de Retorno 

TIR 
Investidor   

FII 9,6% 
Financiamento 14,0% 

Token   
1ª Tranche 14,8% 
2ª Tranche 13,6% 
3ª Tranche 12,9% 
4ª Tranche 12,4% 
5ª Tranche 11,9% 

6ª Tranche 11,9% 
Empreendedor   

FII 17,3% 
Financiamento 17,7% 
Token 19,7% 

 
 Vale dizer, ainda, que convém desconsiderar o financiamento bancário para fins de 
classificação do investimento realizado por terceiro ao projeto, isto porque, como sabemos, este 
tipo de investimento tem sua taxa de retorno imposta pela instituição bancária e não se converte 
em benefício de um investidor final. Desta forma, refletindo sobre as demais modalidades de 
funding, novamente, a opção de investimento via Token se mostra mais atrativa ao investidor final. 
 
4.3. Valor Presente Líquido 
 

Como vimos anteriormente, o valor presente líquido se presta à classificação entre as ofertas 
de investimentos apresentadas, caracterizando como de melhor qualidade àquela que apresente um 
maior VPL. 

 
Tabela 16: Valor Presente Líquido 

VPL 
Investidor   

FII 2.999.891  
Financiamento 4.302.665  
Token 1.695.373  

1ª Tranche 509.187  
2ª Tranche 265.496  
3ª Tranche 276.399  
4ª Tranche 239.418  
5ª Tranche 242.924  
6ª Tranche 161.950  

Empreendedor   
FII 27.771.511  
Financiamento 32.107.207  
Token 36.902.580  

 
Reforçamos, neste caso, a exclusão do funding via financiamento bancário para 

caracterização da qualidade sob a ótica do investidor, diante disso, entre as opções remanescentes, 
verifica-se maior atratividade no investimento via Fundo de Investimento Imobiliário. Todavia, 
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destaca-se que a diferença verificada decorre da perpetuidade das distribuições de receitas, tendo 
em vista a propriedade transmitida ao FII.  

De outro lado, sob a ótica do empreendedor, considerando a mesma situação de transmissão 
do empreendimento ao FII, a opção mais atrativa é obtida pela captação via Token. 
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5. CONCLUSÕES 
 

Assim, diante da análise dos indicadores considerados, foram observados os seguintes 
resultados: 
 

Tabela 17: Resultados consolidados. 
 

FLUXO DE CAIXA TIR VPL 
Investidor FII Token FII 
Empreendedor Token Token Token 

 
 De fato, se considerarmos a ótica do investidor, tendo em vista a condição de propriedade 
do empreendimento de base imobiliária, o fundo de investimento ainda se firma como a opção 
mais atrativa. Todavia, vale dizer que esse tipo de investimento se apresenta inacessível para parte 
da população, diante dos limites mínimos para investimento serem bem elevados e, caso fosse 
possível desprezar a propriedade e, consequentemente, a perpetuidade das receitas, talvez esse não 
fosse o investimento de maior relevância e, para confirmar, basta compararmos as taxas de retornos 
resultantes de cada investimento. 
 Por fim, sob a ótica do empreendedor, a captação de recursos via Token se confirmou como 
mais atrativa dentro de todos os aspectos analisados. Além disso, há que se dizer que a 
Tokenização garante ao empreendedor maleabilidade na formação do modelo de funding, devendo 
observar, apenas, a atratividade imposta pelo mercado de investimentos. 
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