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1. Generalidades sobre project finance  

Project Finance pode ser literalmente traduzido para o idioma português como 
financiamento de projeto, mas isto não é suficiente para que alguém não familiarizado 
com o uso dessas denominações compreenda a dimensão e a complexidade desse tipo 
de estrutura de negócio. É conveniente apresentar os aspectos gerais do financiamento 
de projeto para que possa ser melhor aproveitado por aqueles que desejam adaptá-lo aos 
empreendimentos de turismo e de lazer. Desde logo deve-se esclarecer que neste 
trabalho foram usadas muitas denominações em inglês porque, de modo geral, a 
tecnologia das estruturas negociais de financiamento de projetos provém de países que 
adotam o sistema jurídico da Common Law, em que há mais liberdade criativa de novas 
estruturas contratuais. Na medida do possível, o vocabulário alienígena será traduzido 
para o português. 

A palavra project, na denominação project finance, refere-se a uma unidade de 
produção de bens (produtos ou serviços), também chamada planta, que, para ser 
construída, operada e mantida, exige grandes investimentos e longo prazo de maturação. 
É o caso, por exemplo, da construção, operação e manutenção de usinas energéticas 
(hidroelétricas, eólicas, nucleares), vias de transporte (rodovias, ferrovias, canais), 
portos e aeroportos, sistemas de distribuição de energia (eletricidade, gasodutos, 
oleodutos), sistemas de coleta, tratamento e distribuição de água e esgotos, prospecção e 
extração de petróleo e minérios, fábricas de grande porte nas áreas petroquímica e 
metalúrgica. De fato, plantas ou projetos como esses demandam enormes capitais cuja 
maturidade de investimento frequentemente supera o prazo de vinte anos. Por essa 
razão, investidores privados isolados nem sempre dispõem dos recursos necessários 
para financiar por tanto tempo um projeto. Além disso, há inúmeros riscos inerentes à 
implantação, operação e manutenção de um projeto, de modo que investidores privados 
isolados não se sentem à vontade para assumir tantos riscos por prazos muito longos. 
Por esses e outros motivos, tornou-se necessário que o financiamento de certos projetos 
adotasse estruturas negociais diferenciadas. Por exemplo, certos investidores poderiam 
estar dispostos a aportar imediatamente capital para financiar o projeto por prazo 
máximo de cinco anos mediante taxas de juros mais altas (porque estarão assumindo 
riscos maiores) e, por outro lado, alguns investidores gostariam de fazer seus aportes de 
capital somente daqui a cinco anos e concordariam com taxas de juros mais baixas por 
estarem expostos a riscos menores; certos investidores podem estar dispostos a correr 
riscos específicos que outros não desejam aceitar em relação ao projeto; determinados 
equipamentos ou fases do projeto poderiam receber financiamento internacional, 
enquanto que outras etapas não teriam essa possibilidade; alguns financiadores do 



projeto podem estar mais interessados nas obras de construção e outros podem ter seu 
foco na produção ou distribuição dos produtos e serviços gerados pelo projeto. Enfim, 
considerada a complexidade de um projeto, diferentes investidores têm distintos 
interesses no empreendimento. Muitas vezes acontece de investidores terem interesses 
opostos num mesmo projeto. As estruturas de project finance foram desenvolvidas para 
conciliar, coordenar e vincular os interesses dos diversos investidores à realização de 
um objetivo comum, a saber, a implantação, operação e manutenção do projeto. Essas 
estruturas, quando bem planejadas, segregam os riscos e benefícios do projeto e os 
distribuem entre os diferentes participantes e investidores conforme seus respectivos 
interesses, de modo que todos fiquem confortáveis com os riscos que aceitam correr 
para obter os benefícios específicos que esperam do projeto. 

Nos países em que existe suficiente poupança interna disponível para investimento em 
empreendimentos de longo prazo de maturação, é comum que o próprio setor privado 
nacional se disponha a financiar projetos, seja em parceria com o Estado seja de modo 
independente. Todavia, em países subdesenvolvidos ou em desenvolvimento aquela 
poupança interna praticamente não existe ou é insuficiente para o financiamento de 
projetos. Por isto, nestes países, as estruturas de project finance foram inicialmente 
adotadas pelo Estado para a realização das grandes obras públicas de infra-estrutura em 
parceria com investidores internacionais, sendo pequena ou inexpressiva a participação 
dos investidores privados locais. A insuficiência de poupança interna, acima referida, 
obriga o Estado a assumir a responsabilidade pela realização de certos projetos 
necessários ao seu desenvolvimento. O Estado financia esses projetos com parte de sua 
arrecadação tributária e, mais frequentemente, com a captação de empréstimos internos 
ou internacionais. Os investidores internacionais são atraídos pelas taxas de juros 
superiores àquelas que poderiam receber em seus próprios países ou noutros 
investimentos globais. Como os investimentos em project finance estão direcionados à 
atividade produtiva e, portanto, para um verdadeiro aumento de riqueza, são preferíveis 
aos investimentos meramente especulativos, pois estes apenas aproveitam distorções 
transitórias dos mercados globais e não resultam em aumento de riqueza real. Essas são 
as principais razões pelas quais as estruturas de project finance foram e são muito 
frequentemente usadas em países subdesenvolvidos ou em desenvolvimento como 
modalidade de investimento para capitais internacionais. Em geral, esses investidores 
não obteriam nos seus próprios países, ou em operações especulativas globais, a mesma 
rentabilidade real para os capitais que investem em project finance internacional. 

Finalmente, para completar essa rápida apresentação dos aspectos gerais da estrutura de 
project finance, é preciso esclarecer no que ela se diferencia das estruturas tradicionais 
de financiamento corporativo (chamadas corporate finance). As estruturas de corporate 
finance pressupõem que: (i) já existe e está em operação uma unidade produtiva de bens 
e serviços (planta em operação); (ii) tal planta em operação tem um histórico de 
resultados operacionais passados por tempo suficiente – em geral, ao menos um ano - 
que permita projetar quais seriam, em tese, seus possíveis resultados futuros, 
considerado certo contexto; (iii) a média dos resultados operacionais históricos da 
planta em operação apresentem nítida tendência de lucratividade; (iv) em vista da 
tendência lucrativa da planta em operação, esta poderia receber empréstimos para 
expansão de suas atividades e pagá-los com parte dos lucros esperados; e (v) as 
operações de corporate finance costumam ser garantidas por terceiros garantidores, cujo 
patrimônio fica exposto à eventual execução por parte do mutuante e que, em geral, são 
devedores solidários das obrigações assumidas pela planta em operação. Em resumo, as 



operações de corporate finance se baseiam nos resultados médios passados de uma 
planta em operação para, então, projetar os possíveis resultados futuros com os quais a 
unidade produtiva pagaria os empréstimos que deseja tomar e que são, quase sempre, 
garantidos por terceiros. A planta em operação, portanto, apresenta riscos inerentes à 
sua atividade passada e também os riscos associados à sua atividade futura. Sua 
capacidade de pagamento de empréstimos novos é analisada em função de todos esses 
riscos e das garantias que pode constituir para pagar suas obrigações perante o 
financiador. Por fim, a planta em operação não está segregada de outras atividades dos 
seus empreendedores e nem adota certos mecanismos de segurança operacional e 
administrativa indispensáveis em financiamento de projetos. As estruturas negociais de 
project finance adotam premissas bem diferentes. Necessariamente o projeto será 
desenvolvido por meio de uma pessoa jurídica criada especificamente para realizar seus 
objetivos. Essa pessoa jurídica em geral adota a forma de uma sociedade por cotas de 
responsabilidade limitada ou de sociedade anônima (aberta ou fechada). Em seu 
contrato social ou estatuto há cláusulas especiais que adiante serão referidas em seus 
aspectos mais importantes. Tal sociedade deve ser recém constituída e será utilizada 
exclusivamente para o projeto. Por isto, é comum que a literatura especializada se refira 
a essa entidade com denominações como sociedade veículo (vehicle entity), sociedade 
de propósito específico (special purpose company), sociedade de objeto exclusivo 
(exclusive purpose company) e outras semelhantes. Em qualquer desses casos, a idéia 
central é que a sociedade é constituída exclusivamente para viabilizar a consecução do 
projeto e, mais que isto, para que todos os riscos e benefícios inerentes ao projeto 
fiquem contidos nessa entidade ou, noutros termos, para que o projeto como um todo 
permaneça segregado das demais atividades, riscos e possíveis benefícios relacionados 
com os seus participantes e investidores. A sociedade veículo do projeto, portanto, não 
tem passado: ela nasce em determinado momento de realização do projeto e 
desenvolve atividades exclusivamente vinculadas ao mesmo projeto. Por isto, não está 
exposta a qualquer risco de atividades passadas. Além disso, durante todo o tempo de 
duração do projeto, a sociedade veículo do projeto permanecerá isolada dos riscos 
decorrentes de atividades passadas, presentes ou futuras de seus participantes ou dos 
investidores no projeto. Logo, expõe-se apenas aos riscos intrínsecos do próprio 
projeto. Como a sociedade veículo do projeto não tem passado, é óbvio que não 
apresenta um histórico de resultados operacionais passados com base no qual se possa 
fazer estimativas a respeito de seus possíveis resultados operacionais futuros. Não é 
possível, então, que tome empréstimos cujo pagamento esteja atrelado à continuidade de 
seus resultados operacionais históricos, pois eles não existem. É o financiamento que 
permitirá a implantação, operação e manutenção do projeto. É por causa desse 
financiamento que, no futuro, a sociedade veículo do projeto apresentará resultados 
(positivos ou negativos). A estrutura negocial de project finance pressupõe que o 
financiamento será concedido exclusivamente em função dos resultados futuros 
esperados com a operação do projeto. Ao entrar em operação, a sociedade veículo do 
projeto fornecerá produtos ou serviços ao mercado e passará a ter créditos a receber. Na 
literatura especializada esses créditos a receber são denominados receivables e, no 
Brasil, passaram a ser designados recebíveis. O pagamento dos empréstimos tomados 
pela sociedade veículo do projeto dependerá exclusivamente dos recebíveis que ela 
gerar em decorrência de suas atividades. Os financiadores do projeto, em geral, não 
terão qualquer outra garantia de pagamento dos empréstimos que fizerem à sociedade 
veículo do projeto a não ser: (i) a possibilidade de geração de recebíveis quando o 
projeto entrar em operação; (ii) as garantias reais constituídas sobre os bens e receitas 
da própria sociedade veículo do projeto. O normal, portanto, é que não haja terceiros 



garantidores das obrigações assumidas pela sociedade veículo do projeto. A literatura 
especializada denomina esse modelo de non recourse project finance para acentuar que 
tanto os membros da sociedade veículo do projeto como terceiros não prestam garantias 
de pagamento aos financiadores do projeto. É certo que os interessados, se quiserem, 
podem prever garantias adicionais, pessoais ou reais, porém não é essa a situação 
normal nas estruturas negociais de project finance. Se previstas e constituídas tais 
garantias adicionais, diz-se que há um enhancement garantee package (ou seja, um 
pacote de garantias fortalecido, melhorado). Em síntese, o financiamento do projeto é 
feito para que a sociedade veículo do projeto seja implantada, entre em operação no 
futuro e produza resultados operacionais positivos (recebíveis) com os quais seja 
possível, no longo prazo, pagar o financiamento concedido pelos investidores. 

A estrutura negocial de project finance foi e continua a ser usada preponderantemente 
para grandes projetos. O planejamento e a execução dessa estrutura negocial exige o 
trabalho conjunto de muitos consultores de diferentes campos de conhecimento, a 
intervenção de bancos de investimento e o cumprimento de inúmeras formalidades 
legais. Alguns projetos podem ter duzentos ou mais contratos relacionados entre si e 
coordenados para que, no seu conjunto, tornem viável a implantação, operação e 
manutenção de uma planta. Trata-se de tecnologia de negócio bastante complexa e cara 
e, por isso, na maioria das vezes é inacessível para empreendedores que querem 
desenvolver empreendimentos de pequeno e médio porte. Entretanto, é perfeitamente 
possível simplificar alguns aspectos desse modelo e, com criatividade, adaptar a 
estrutura negocial de project finance para pequenos e médios projetos. No âmbito dos 
empreendimentos de turismo e de lazer, as estruturas de project finance podem ser 
usadas para financiar a construção (para venda ou locação) e a operação de edifícios 
comerciais para lazer em geral, resorts, hotéis, flats, shopping centers, cinemas, parques 
temáticos, teatros, etc. O que realmente importa é seguir os princípios gerais que 
orientam o financiamento de projetos e adaptá-los a cada empreendimento específico. 

 

2. Princípios fundamentais de project finance  

A estrutura de project finance é útil para a implantação, operação e manutenção de 
projetos que demandem grandes investimentos de capital e apresentem prazo de 
maturação longo. Não há critérios objetivos para determinar o que se deve considerar 
ser projeto de grande investimento ou de longa maturação. Os dados históricos revelam 
que o project finance teve origem na realização de grandes obras públicas de infra-
estrutura, com prazos de maturação superiores a dez anos. Entretanto, devem ser 
consideradas as circunstâncias específicas de cada caso. Qualquer empreendimento, por 
menor ou mais modesto que seja, apresenta diversos riscos e exige determinados 
investimentos. Uma pequena oficina de costura poderá ser um empreendimento de 
grande monta para alguém que, com suas poucas economias, pretenda sobreviver com a 
exploração desse negócio. Portanto, se por um lado é certo que historicamente a 
estrutura de project finance é destinada para empreendimentos como hidrelétricas, 
plataformas de petróleo, rodovias, ferrovias, portos, aeroportos e grandes 
estabelecimentos fabris; por outro lado nada impede que também seja usado para 
empreendimentos mais modestos, com as adaptações que cada caso exigir. Em qualquer 
desses casos, a estrutura de project finance tem por objetivo fundamental tornar mais 
seguro e eficiente o projeto, viabilizando seu financiamento e pagamento de 



empréstimos com os recebíveis que gerar. Para esse fim, alguns princípios devem ser 
observados.  

2.1. Princípio da repartição de riscos do projeto  

Qualquer iniciativa empresarial requer planejamento e estudo de viabilidade mas, no 
caso do financiamento de projetos, essa análise é essencial porque os riscos e possíveis 
benefícios do empreendimento serão distribuídos diferentemente entre os diversos 
participantes e investidores e, além disso, permanecerão segregados e abrigados na 
sociedade veículo do projeto. Identificar, delimitar e distribuir os diferentes riscos do 
projeto entre os seus diversos interessados não é tarefa simples. Em qualquer caso, 
alguns grupos de riscos não podem deixar de ser considerados. 

Há o chamado risco soberano (sovereign risk), ou “risco país”. Essa modalidade de 
risco apresenta muitos desdobramentos. Para os fins deste trabalho, interessam dois 
aspectos. Em primeiro lugar, o risco soberano diz respeito à capacidade do país de 
honrar pontualmente suas obrigações tanto no âmbito nacional como no internacional. 
O Estado contrai obrigações e precisa pagá-las. Se não o fizer, perde ou diminui sua 
credibilidade perante investidores que estariam dispostos a lhe fazer empréstimos. Fala-
se, então, que “aumenta o risco país”, no sentido de que a comunidade econômica passa 
a duvidar da capacidade do país de fazer seus pagamentos de modo normal. Em 
segundo lugar, o risco soberano também diz respeito aos critérios que o Estado adota 
para exercer sua soberania. Nos limites de seu território, em relação ao seu povo e aos 
bens contidos nesse território, o Estado tem poder soberano, isto é, não reconhece acima 
de si mesmo qualquer outro poder a que esteja sujeito ou deva obedecer, a não ser que 
previamente aceite o poder concorrente ou superior. Por exemplo, no chamado Estado 
de Direito, o Estado voluntariamente se submete às leis que vier a editar. O Estado 
exerce sua soberania com base em certos critérios que divulga de modo claro. Assim, as 
pessoas em geral podem conhecer esses critérios e orientar suas próprias ações de 
acordo com eles. Se um Estado adota o modo de produção capitalista, as pessoas 
procuram se comportar de acordo com esse sistema econômico; se o Estado reconhece a 
independência e autonomia do Poder Judiciário, as pessoas igualmente tendem a confiar 
nesse Poder para a solução de litígios; e assim por diante. Entretanto, pode acontecer 
que o Estado, de maneira repentina, altere os critérios com base nos quais exerce seu 
poder soberano: o Estado passa a confiscar a propriedade privada, ou passa a tolher a 
independência e autonomia do Poder Judiciário. Nessas circunstâncias, as pessoas 
perdem ou diminuem a confiança no referido Estado. Os investidores nacionais e 
internacionais temem realizar investimentos nesse país, pois consideram que o risco 
desses investimentos não pode ser adequadamente dimensionado em razão da 
instabilidade do Estado no exercício da soberania. O planejamento de um projeto não 
pode ignorar os riscos soberanos do país em que será implantado. Por outro lado, há o 
risco político, que igualmente tem incontáveis desdobramentos. Diversos grupos 
políticos podem estar ou entrar em grave conflito na disputa pelo poder estatal. A 
tendência é a de acomodação de interesses mediante concessões recíprocas feitas pelos 
grupos em conflito. Contudo, é possível que esses conflitos se agravem a tal ponto que 
provoquem instabilidade institucional no país. Essa instabilidade resulta geralmente em 
grande insegurança social e econômica. As pessoas passam a ser mais cautelosas nos 
seus empreendimentos; os investidores se retraem e a atividade econômica decresce. 
Consequentemente, a análise cuidadosa dos riscos políticos é imprescindível para o 
planejamento de um projeto. Também precisa ser analisado o risco sistêmico a que se 



expõe o projeto. Trata-se aqui dos riscos inerentes ao sistema econômico como um todo. 
É preciso ponderar sobre o sistema econômico adotado pelo país em questão 
(capitalista, comunista, socialista, híbrido); sobre o modelo econômico implantado, 
sobre a diversificação ou não da economia, sobre o grau de dependência da economia 
nacional em relação aos mercados internacionais, sobre o volume da poupança interna, 
sobre as possíveis sinergias e complementaridades entre os diversos setores 
econômicos, sobre medidores de desenvolvimento econômico-social, etc. De fato, o 
projeto estará inserido num sistema econômico e é preciso examinar em que medida 
poderá ter dificuldades ou facilidades por causa desse sistema. Há ainda o chamado 
risco de mercado. O projeto desenvolverá sua atividade de produção e fornecimento de 
produtos ou serviços num mercado específico que, obviamente, apresenta riscos 
também específicos. Por exemplo, um projeto de fornecimento de energia elétrica 
depende da demanda desse insumo pelos demais setores econômicos. Se estes 
diminuírem sua demanda global, o projeto perderá faturamento e terá que suportar os 
custos fixos inerentes à produção dessa energia. Não menos importantes são os riscos 
legais do projeto. Os riscos legais são concernentes ao reconhecimento, pelo sistema 
jurídico do país considerado, de que o projeto é lícito, desenvolve atividade econômica 
com relevante função social e tem estrutura contratual e obrigacional suscetível de ser 
executada judicialmente, se preciso. Numa palavra, o projeto deve ser considerado legal 
e executável (legal and enforceable), de maneira que os interessados tenham certeza de 
que seus direitos serão satisfeitos tal como previsto nos contratos e títulos obrigacionais. 
Em países subdesenvolvidos ou em desenvolvimento, a ineficiência do sistema legal e 
judiciário muitas vezes causa frustrações e crises de confiabilidade. Por isto, é 
muitíssimo comum que as estruturas de project finance tendam a buscar a via da 
arbitragem, quase sempre em jurisdição internacional, para solucionar eventuais litígios 
relacionados ao projeto. Tem-se que examinar, evidentemente, o risco do próprio 
projeto. Os riscos do projeto referem-se à adequada organização empresarial para a 
realização dos objetivos do empreendimento. Abrangem a estrutura financeira do 
projeto, a qualificação e capacitação técnica de seus recursos humanos, sua estrutura 
administrativa, seu risco de crédito e possibilidade de honrar suas obrigações de modo 
normal, eficiência e adequação de sua estrutura física e equipamentos, seu grau de 
obsolescência tecnológica, etc. Esses riscos obviamente não são os únicos e não 
esgotam os aspectos a serem considerados num bom planejamento de projeto. 
Conforme o contexto de cada projeto, há centenas de aspectos que precisam ser 
analisados e correlacionados, entre os quais os mais relevantes são: (i) a finalidade 
específica do projeto; (ii) a localização da planta; as limitações de ocupação e uso do 
solo (urbano ou não), especialmente no que se refere às normas de edificação e 
preservação ambiental; (iii) o custo dos imóveis e demais equipamentos a serem usados 
no projeto; (iv) a existência ou não de equipamentos públicos necessários à construção e 
manutenção da planta; (v) a existência ou não, no entorno do empreendimento, de 
outras atividades econômicas que possam gerar sinergias, complementaridades ou 
concorrência para o projeto; (vi) as vias de acesso, sua qualidade e o sistema de 
transportes disponível e sua regularidade, pois esse conjunto de aspectos influencia 
preço de aquisição ou de locação da área de instalação do projeto, a maior ou menor 
facilidade de captação de mão-de-obra qualificada, o custo dos insumos necessários à 
implantação e operação do empreendimento e também as estratégias de distribuição dos 
produtos e serviços do projeto; (vii) a infra-estrutura energética existente no local de 
instalação do empreendimento para assegurar o abastecimento regular e suficiente de 
energia (elétrica ou de outra espécie) necessária à operação do projeto; (viii) a 
possibilidade de uso e o custo de fontes de energia alternativas e renováveis, não 



poluentes, que contribuam para diminuir os custos operacionais da planta; (ix) a 
necessidade de obtenção de prévia licença governamental para uso de fontes alternativas 
de energia; (x) os impactos ambientais causados pelo projeto, pois podem gerar custos e 
responsabilidades para o empreendimento; (xi) a existência de rede de coleta de esgotos 
e de fornecimento de água potável necessária à implantação e operação do 
empreendimento; (xii) a possibilidade de captação e tratamento alternativo de água para 
o projeto; (xiii) a eventual exigência legal de tratamento prévio dos efluentes que o 
projeto lançará no ambiente; (xiv) a existência de serviço público ou privado de coleta 
regular de resíduos sólidos gerados pela planta e as normas para seu tratamento, 
reciclagem e utilização secundária; (xv) a existência, disponibilidade e regularidade de 
serviços públicos e/ou privados de telecomunicações passíveis de utilização pelo 
projeto; (xvi) a existência, grau de eficiência e custos do sistema de segurança pública 
ou privada do local de instalação do projeto; (xvi) o grau de coordenação das iniciativas 
públicas e privadas de fomento à atividade empresarial a ser desenvolvida pelo projeto, 
a fim de examinar se os governos federal, estadual e municipal têm planos estratégicos e 
se desenvolvem políticas de apoio na localidade em que o empreendimento quer se 
instalar; (xvii) existência ou não de programas de incentivos fiscais para a instalação do 
projeto na localidade considerada (isenção de tributos, parcelamento de tributos, 
adiamento de pagamento de tributos, compensações tributárias); (xviii) existência ou 
não de linhas de financiamento para a implantação de projeto oferecidas pelo governo, 
por si mesmo ou por meio de suas entidades de administração descentralizada; (xix) 
existência e viabilidade de obtenção de linhas de financiamento, nacionais ou 
internacionais, privadas ou de organismos de fomento, para implantação, operação e 
manutenção do projeto; (xx) as características da economia do país e do local de 
instalação da planta, especialmente no que diz respeito à sua diversificação, escala de 
mercado, maior ou menor inserção na dinâmica econômica global e estabilidade; (xxi) 
nível cultural e educacional geral da população local e a possibilidade ou não de 
aproveitá-la, capacitá-la e mantê-la para trabalhar no projeto; (xxii) dados estatísticos 
referentes ao setor econômico, país e região em que o projeto estará inserido; (xxiii) 
identificação dos possíveis mercados consumidores dos produtos e serviços a serem 
fornecidos pelo projeto; (xix) identificação de possíveis parceiros estratégicos do 
projeto; (xxv) definição das características técnicas e organizacionais do projeto; (xxvi) 
estabilidade política e institucional do país em que o projeto será instalado e entrará em 
operação. 

2.2. Princípio da segregação do projeto  

É imprescindível que o projeto, desde sua origem, permaneça segregado dos demais 
interesses e negócios de seus participantes e financiadores. Tal segregação é feita com a 
criação de uma sociedade de propósito específico. Essa sociedade veículo do projeto 
tem personalidade jurídica e patrimônio próprio, que devem permanecer inconfundíveis 
com as personalidades e patrimônios de cada um dos participantes do projeto durante 
toda a existência deste. Noutros termos, os direitos, obrigações e deveres da sociedade 
veículo não se misturam com os de seus participantes e financiadores. Credores desses 
participantes e financiadores não poderão atacar o acervo patrimonial da sociedade 
veículo e, por outro lado, os credores do projeto não poderão atacar os patrimônios dos 
aludidos participantes e financiadores. A sociedade veículo é criada para realizar 
objetivos muito específicos e, por isto, todo o seu acervo patrimonial está afetado para 
essas finalidades. Afetar bens significa, nos limites permitidos pela lei, vinculá-los a 
determinados objetivos e impedir que sejam destinados a fins diversos. Por exemplo, o 



dinheiro existente numa conta de FGTS pertence ao trabalhador, integra seu patrimônio. 
Todavia, esse dinheiro está afetado para certos fins, (nesse caso, especificados por lei) e 
o trabalhador só pode usá-lo para tais fins. Da mesma forma, os bens componentes do 
patrimônio da sociedade de propósito específico estão vinculados à realização do 
projeto. Em termos mais precisos, a mencionada afetação desses bens caracteriza 
modalidade de propriedade limitada e fiduciária, pois a sociedade veículo é titular dos 
bens (direitos e obrigações), mas só pode usá-los para realizar o projeto. Evidentemente, 
a sociedade de propósito específico não pode ser usada para a prática de condutas 
ilícitas, fraudulentas. Se isto ocorrer, pode ser aplicada a doutrina da desconsideração da 
personalidade jurídica em relação à sociedade (disregard of legal entity doctrine), de 
modo que os credores dela poderão atacar o patrimônio dos sócios envolvidos na fraude 
ou, também, os credores desses sócios poderão atacar o patrimônio da sociedade 
beneficiária da operação fraudulenta. Por essas razões, é preciso adotar cautelas para 
que a sociedade de propósito específico que realizará o projeto não fique vulnerável à 
aplicação da disregard of legal entity doctrine. Doutrina e jurisprudência identificaram 
os requisitos essenciais para a aplicação da referida teoria, a saber: (1º) é preciso que 
exista uma pessoa jurídica constituída nos termos da lei; (2º) é necessário que a dita 
pessoa jurídica tenha patrimônio próprio para cumprir seus objetivos; (3º) é preciso que 
exista um controlador da pessoa jurídica, quer seja um único controlador quer seja um 
bloco de controle; (4º) deve ficar provado que o controlador usou a pessoa jurídica 
como seu alter ego para prejudicar terceiro ou violar a lei, realizando por meio da 
sociedade condutas que, se fossem realizadas diretamente pelo controlador, seriam 
consideradas ilegais; (5º) é necessário que o desvio de conduta da pessoa jurídica tenha 
resultado em transferência fraudulenta de bens, seja porque o controlador subtraiu bens 
do patrimônio da sociedade e os transferiu para seu próprio patrimônio, ou para o de 
terceiro, com a intenção de frustrar os credores da sociedade; seja porque o controlador 
subtraiu bens do seu próprio patrimônio e os abrigou na sociedade com propósito de 
frustrar os credores dele, controlador; e, finalmente, (6º) é preciso que a declaração 
judicial de desconsideração da personalidade jurídica da sociedade especifique quais são 
os limites de tal desconsideração, que é sempre casuística e limitada. É importante 
ressaltar que não basta a constatação de um ou de alguns dos requisitos indicados. É 
preciso que todos estejam preenchidos para que seja legítima a aplicação da disregard 
of legal entity doctrine. Por isto, a sociedade veículo do projeto necessariamente deve 
apresentar algumas características que impedem: (i) a existência de controlador que 
possa usá-la como seu alter ego para fins ilícitos; (ii) o desvio de finalidade ou de bens 
da sociedade veículo do projeto. Estes pontos merecem alguns esclarecimentos. 

A sociedade veículo do projeto não pode estar à mercê de um controlador ou bloco de 
controle isolado. Isto impedirá que fique vulnerável à aplicação da disregard of legal 
entity doctrine, a não ser que todos os seus membros, em conjunto, usem-na de modo 
fraudulento. Há vários meios para impedir que a sociedade veículo do projeto esteja sob 
controle de um de seus membros ou de bloco de controle isolado, mas dois desses meios 
interessam de perto à presente análise. Tanto a lei de sociedades anônimas quanto o 
Código Civil de 2002 permitem a criação de ação ou cota social (conforme o tipo 
societário) com direitos e prerrogativas especiais. São as chamadas golden shares ou 
golden equities. Entre esses direitos e prerrogativas podem estar: (a) o direito de veto a 
respeito de certas deliberações; e (b) o direito de votar em separado matérias 
específicas. Portanto, em primeiro lugar, o ato constitutivo da sociedade veículo do 
projeto deve criar ações, ou cotas, com os dois aludidos direitos ou prerrogativas 
especiais. Assim, mesmo que o membro “A” seja minoritário na sociedade, terá direito 



de vetar deliberações do bloco de controladores, ou poderá votar separadamente sobre 
certas matérias. Por outro lado, também é possível que o ato constitutivo da sociedade 
veículo do projeto simplesmente relacione certas matérias para as quais se exigirá 
deliberações unânimes; outras matérias para as quais haverá direito de veto por parte de 
determinados membros, a ser exercido dentro de certo prazo; e, finalmente, matérias 
que não poderão ser modificadas durante a vida do projeto (as chamadas cláusulas 
pétreas da sociedade). Nesse contexto, por exemplo, um agente fiduciário dos 
financiadores do projeto pode ser titular de uma única golden share e, com ela, vetar 
decisões prejudiciais ao projeto, tais como mudança da denominação, ou dos objetivos 
ou dos administradores da sociedade; alteração da estrutura de capital ou do limite 
máximo de endividamento do projeto; alienação de ativos; alteração no pacote de 
garantias do projeto; substituição de equipamentos do projeto. Obviamente, o exercício 
do direito de voto, ou do direito de veto, deve ser responsável e sempre no interesse da 
sociedade. 

Igualmente há muitos meios para impedir o desvio de finalidade ou de bens da 
sociedade veículo do projeto. Este assunto será melhor desenvolvido no item 2.5 
adiante. Por enquanto é suficiente mencionar que tanto o recebimento dos créditos como 
o pagamento das obrigações da sociedade veículo do projeto são confiados a um 
terceiro neutro, que administrará o fluxo de caixa do empreendimento. 

2.3. Princípio da auto-sustentabilidade do projeto  

O planejamento do projeto exige o uso racional das diversas fontes de financiamento 
disponíveis. Independentemente de essas fontes de financiamento serem nacionais ou 
internacionais, é importante que sejam prudentemente dimensionadas e alocadas 
conforme as diferentes fases e riscos do projeto. A estrutura do financiamento de um 
projeto específico será definida em função da análise e atribuição de pesos (ou seja, 
atribuição de maior ou menor importância) a inúmeros aspectos do empreendimento e, 
em especial, à idoneidade e capacidade do empreendedor para efetivamente realizar o 
projeto. Esse empreendedor precisa ter capacidade econômica, administrativa, 
tributária, profissional e técnica para conduzir as diversas fases do projeto, colocá-lo em 
operação e gerar recebíveis com os quais o financiamento será pago no prazo previsto. 
Um dos elementos essenciais mais importantes das estruturas de project finance é 
exatamente este: a estruturação do pacote de financiamento tem como premissa que os 
empréstimos serão pagos com os recebíveis que vierem a ser gerados durante a vida 
operacional do projeto. Em geral, concede-se ao projeto um prazo de carência a partir 
do momento em que entrar em operação e, ao final desse prazo, os recebíveis serão 
parcialmente usados para pagamento das parcelas do financiamento concedido. Embora 
todo project finance também contemple a constituição de um pacote de garantias, 
sempre sobre bens do acervo patrimonial da sociedade veículo, os financiadores sabem 
que o pagamento de seus respectivos créditos deve ser feito conforme o fluxo de 
recebíveis gerados pelo projeto. Assim, na medida em que o projeto efetivamente gere 
tais recebíveis, diz-se que é auto-sustentável. 

2.4. Princípio do non recourse project finance  

O princípio do non recourse project finance é decorrência lógica dos princípios da 
repartição de riscos e da auto-sustentabilidade do projeto. Como foi dito, as estruturas 
de project finance alocam riscos e benefícios diferentes para participantes e investidores 



que tenham interesses distintos no projeto. Natural, portanto, que também haja diferente 
distribuição de riscos entre o empreendedor do projeto e os seus financiadores. É 
comum que o empreendedor aporte ao projeto entre 10% e 20% do seu custo total. Por 
várias razões, em princípio é irrelevante que esse aporte seja constituído por capital do 
próprio empreendedor ou por recursos que ele tenha obtido junto a terceiros 
(denominados financiadores indiretos do projeto) porque, na hierarquia de pagamento 
das dívidas do projeto, essas dívidas ocupam as últimas posições. Mesmo assim, devem 
ser bem analisados os riscos de crédito do empreendedor perante tais terceiros. Esse 
aporte de capital pelo empreendedor é evidência de que ele acredita no projeto e de que 
está comprometido em realizá-lo tal como foi planejado. O remanescente do custo total 
projeto (ou seja, entre 80% e 90%) será financiado por um ou mais investidores. 
Raramente há um único financiador. É muito mais freqüente que diferentes 
financiadores realizem empréstimos conforme as diferentes fases do projeto, em função 
de distintos riscos que se disponham a assumir e de acordo com os prazos em que 
pretendam recuperar o capital investido com seus acréscimos. Havendo dois ou mais 
financiadores, costuma-se dizer que o projeto é realizado com um sindicated loan, ou 
seja, um pacote de financiamento de que participam vários investidores. Por meio de 
diferentes modelos de estruturação de financiamentos são distribuídos os riscos do 
projeto entre o empreendedor e os financiadores. Em qualquer caso, os financiadores 
confiam no princípio da auto-sustentação do projeto. Desejam que o pagamento de seus 
respectivos créditos seja realizado com o fluxo de recebíveis gerados pelo projeto ou, no 
pior dos cenários, que o patrimônio da sociedade veículo do projeto seja a garantia 
daqueles pagamentos. Nesse contexto, como regra geral, o empreendedor e terceiros não 
oferecem aos financiadores qualquer garantia, real ou pessoal, de pagamento do 
financiamento. Este é o significado prático do princípio do non recourse project 
finance. Por isto mesmo, os financiadores costumam exigir que o pacote de garantias 
constituídas sobre o acervo patrimonial da sociedade veículo do projeto (chamado de 
security package) seja adequado, suficiente, de fácil liquidação e execução e, tanto 
quanto possível, com riscos jurídicos mínimos ou inexistentes. Além disso, preferem 
que seja viável a execução extrajudicial dessas garantias à primeira solicitação (first 
demand garantee). Por esses motivos, é muito freqüente o uso das denominadas 
garantias autônomas ou abstratas em estruturas negociais de project finance. Há uma 
última observação importante: definida a distribuição de riscos entre os interessados no 
projeto, não é mais possível alterá-la em favor de um deles sem concordância formal 
dos demais. Por força da chamada pari passu ranking clause, qualquer garantia 
adicional outorgada a um dos financiadores dá ao outros direito de exigir igual 
enhancement (melhoria, reforço) de garantia. Se todos exigirem essas garantias 
adicionais, provavelmente o projeto se tornará inviável e sua falência será decretada. 
Logo, a pari passu ranking clause é importantíssimo instrumento que impede alteração 
da correlação de interesses entre o empreendedor e os financiadores do projeto. 

2.5. Princípio de segurança administrativa do projeto  

O acervo patrimonial afetado ao projeto não pode ter destinação diversa da realização 
do próprio projeto. Por isto, inúmeros instrumentos de segurança e de fiscalização 
administrativa precisam ser adotados. Não é possível examiná-los nos limites deste 
trabalho. Contudo, é imprescindível apresentar um dos principais sistemas de segurança 
administrativa do projeto, mesmo que apenas nos seus aspectos mais relevantes. 



Na maior parte das vezes, em qualquer sistema jurídico, é o devedor quem tem o 
controle sobre o objeto a ser pago ao seu credor. Há uma categoria geral de obrigações 
(em Direito chamadas obrigações pessoais), o credor, na verdade, é credor do 
comportamento do devedor. Este precisa cumprir a conduta devida ao credor (dar, fazer 
ou não fazer) e esta conduta recai sobre certo objeto. O credor tem interesse nesse 
objeto, mas precisa que o devedor pratique sobre tal bem aquela conduta devida, de tal 
modo que, então, o objeto passe para o controle do próprio credor. Esse modelo de 
relação obrigacional dá ao devedor o poder de não cumprir sua obrigação. Claro que o 
sistema jurídico prevê meios coativos e coercitivos para compelir o devedor a pagar o 
que deve, mas isto demanda tempo, envolve custos e muitos riscos. Pode não ser 
solução satisfatória para o credor frustrado. Para eliminar ou diminuir esses problemas, 
foram desenvolvidas técnicas mais adequadas de pagamento de obrigações. Uma delas é 
manter o objeto devido em poder de um terceiro desinteressado que, mediante simples 
solicitação do credor e desde que preenchidos certos requisitos, realizará o pagamento 
necessário ao credor da obrigação considerada. Esse terceiro não é parte da relação 
obrigacional existente entre credor e devedor; também não é garantidor da obrigação do 
devedor. Simplesmente mantém consigo o objeto devido para entregá-lo ao credor, 
como se o próprio devedor o fizesse. Para melhor compreender essa situação, o credor 
pode ser designado como “A, o devedor como “B” e o terceiro pagador como “C”. O 
sujeito “C” não é parte na relação obrigacional estabelecida entre “A e “B”, que aqui se 
designa como Relação nº 1 e, portanto, não tem direitos e obrigações decorrentes 
daquela relação. Por outro lado, “B” e “C” estabelecem entre si uma outra relação 
obrigacional, aqui chamada Relação nº 2, em que definem em que condições “C” reterá 
consigo um determinado bem e o entregará a um sujeito “A” (que é credor de “B” na 
Relação nº 1). “A” não é parte da Relação nº 2 e, por conseguinte, não tem direitos e 
obrigações dela decorrentes. Por fim, “A” e “C” celebram entre si uma outra relação 
obrigacional, denominada aqui como Relação nº 3, em que disciplinam as condições 
em que “C” entregará a “A” um determinado bem que, na verdade, é o bem que “B” 
deve ao sujeito “A” por força da Relação nº 1. Todavia, “B” não participa da Relação nº 
3 e não tem direitos e obrigações oriundos dela. Isto significa que “B” não pode impedir 
que “C” entregue o referido bem para “A” nas condições previstas na Relação nº 2. 
Além disso, “B” não pode retomar o bem que deixou com “C” por força da Relação nº 
2. De outro lado, “A” somente pode exigir que “C” lhe entregue o objeto aludido se 
preencher as condições definidas na Relação nº 3. Forma-se assim um sistema triangular 
de relações obrigacionais autônomas, mas coordenadas de tal modo que “C” nada mais 
tem a fazer senão entregar o objeto devido a “A (credor) quando este preencher os 
requisitos para esse fim, sem que “B” (devedor) possa impedir tal pagamento (porque 
“B” é terceiro em face da Relação nº 3). Em síntese, “C” passou a ter função de agente 
pagador desinteressado em face da Relação nº 1 (formada entre “A” e “B”). “C” é o que 
se denomina escrow agent, que se pode traduzir como agente fiduciário de pagamento. 
O bem que “C” retém consigo deve estar em seu patrimônio como bem afetado ao 
pagamento em favor de “A”. Isto impedirá que credores de “C” ataquem esse bem em 
caso de eventuais cobranças dirigidas a esse sujeito. 

A estrutura de pagamentos acima descrita de modo sumário é essencial para a segurança 
administrativa de um projeto sério. Tão logo o empreendedor formalize contratos por 
meio dos quais certos recursos sejam destinados ao projeto, tais recursos permanecerão 
depositados numa conta bancária centralizada, denominada collection account, mantida 
em banco de notória solvência. Qualquer valor relacionado com o projeto será 
depositado e mantido nessa conta de coleta: o capital próprio do empreendedor, todos 



os empréstimos feitos para desenvolver o projeto, indenizações securitárias, receitas 
diversas, etc. O empreendedor somente poderá fazer saques dessa conta de coleta 
observando certo procedimento que pode ser resumido como segue. Periodicamente, o 
empreendedor apresenta um relatório discriminando e solicitando os saques que precisa 
fazer e a destinação de cada valor sacado. Esse relatório e cada solicitação de saque são 
examinados por um agente independente, geralmente um agente fiduciário designado 
em comum pelos financiadores do projeto. As solicitações de saque previamente 
aprovadas pelo agente fiduciário são, a seguir, encaminhadas ao banco em que a conta 
de coleta é mantida. Preenchidos todos os requisitos estabelecidos nos contratos dessa 
operação, o banco (como terceiro desinteressado das relações contratuais ou 
obrigacionais estabelecidas entre o empreendedor e os financiadores) passa a realizar os 
pagamentos diretamente a cada credor do projeto, conforme as solicitações de saque 
aprovadas. O banco é, pois, um escrow agent e concentra na conta de coleta todos os 
recebimentos e pagamentos de interesse do projeto. Quando a sociedade veículo do 
projeto tiver sido constituída, passará a ser a titular da aludida conta de coleta e, então, 
substituirá o empreendedor no procedimento acima descrito. Isto quer dizer que o 
empreendedor e, depois, a sociedade veículo do projeto, não manterão sob seu controle 
os recursos destinados ao projeto. Logo, não existe a possibilidade de desviarem um 
centavo sequer desses recursos, que serão integralmente destinados ao projeto e na 
medida em que este progrida. É muito comum que os contratos que disciplinam esse 
procedimento estabeleçam classes e hierarquias de pagamentos. Por exemplo: 1º) 
devem ser pagas as despesas operacionais do projeto, tal como definidas nos 
respectivos contratos; 2º) somente depois de pagas as despesas da classe anterior será 
autorizado o pagamento das despesas de manutenção do projeto, também definidas 
nos contratos; 3º) a seguir, satisfeitas as obrigações precedentes, são pagas as despesas 
de seguros necessários ao projeto; 4°) na seqüência, decorrido o prazo de carência e 
somente após a realização dos pagamentos já mencionados, inicia-se o pagamento das 
parcelas dos diversos empréstimos tomados pelo projeto, conforme a prioridade 
contratualmente estabelecida entre os diferentes financiadores. Se o prazo de carência 
ainda não tiver expirado, é comum que se faça provisões de valores que, aplicados no 
mercado financeiro por certo tempo, possam ser resgatados com seus rendimentos para 
pagamento das primeiras parcelas de financiamentos quando estas forem exigíveis. 
Essas provisões, em geral, ficam aplicadas numa conta de garantia que recebe o nome 
de escrow account; e, finalmente, 5º) satisfeitas as obrigações anteriores, é possível 
distribuir lucros ou dividendos aos participantes da sociedade veículo do projeto. Essa 
estrutura de pagamentos impede o desvio de bens de interesse do projeto e também 
impede que os empreendedores recebam lucros ou dividendos antes de terem sido pagas 
todas as demais obrigações vinculadas ao projeto. Dada a segurança desse sistema, 
diminui ou é eliminado o risco de inadimplemento do empreendedor ou da sociedade 
veículo do projeto em face dos financiadores. Desde que o projeto consiga gerar os 
recebíveis planejados, os financiadores serão pagos normalmente, pois também esses 
recebíveis serão depositados na conta de coleta. Empreendedores desejosos de ter 
controle direto dos recursos do projeto não gostam esse modelo de negócios. Um 
fluxograma simplificado dessa estrutura é apresentado ao final deste trabalho. 

 

 

 



3. Project finance em empreendimentos turísticos e de lazer  

Foi dito que, originalmente, as estruturas negociais de project finance foram 
desenvolvidas para a implantação, expansão e modernização de plantas de infra-
estrutura. Nesse contexto, o project finance tinha como objeto empreendimentos como a 
construção e operação de ferrovias, rodovias, portos, aquedutos, gasodutos, plataformas 
de prospecção e exploração de combustíveis, redes de fornecimento de água e coleta de 
esgotos, fornecimento de energia elétrica, redes de telecomunicações, extração e 
beneficiamento de minérios, etc. Com o passar do tempo, as estruturas tradicionais de 
project finance foram simplificadas para serem adaptadas a empreendimentos de 
pequeno e médio porte. 

Atualmente, há muitas linhas de crédito para financiamento de: (i) médio prazo, para 
micro e pequenos empreendimentos; (ii) médio e longo prazo, para médios e grandes 
empreendimentos. Essas linhas estão disponíveis para financiamento parcial ou total do 
empreendimento e apresentam prazos de carência adequados a cada tipo de projeto. As 
fontes de financiamento mais importantes são: (a) as instituições públicas de fomento, 
como o BNDES, bancos estaduais de desenvolvimento e caixas econômicas, fundos 
criados pelo Poder Público; (b) as instituições internacionais de fomento para 
desenvolvimento estratégico de setores de alta relevância sócio-econômica; (c) os 
mercados de capitais nacional e internacional; (d) os fundos de investimento com suas 
diferentes carteiras de negócios, especialmente os chamados investidores institucionais; 
(e) as instituições financeiras privadas, nacionais ou internacionais; (f) investidores 
privados de investimentos; e (g) consórcios empresariais. É claro que algumas dessas 
fontes de financiamento são acessíveis apenas para projetos de grande porte. Todavia, 
algumas dessas fontes de financiamento podem ser usadas no desenvolvimento de 
projetos de pequeno e médio porte. No caso específico dos empreendimentos de turismo 
e de lazer, o ambiente é muito favorável à utilização das estruturas negociais de project 
finance. Alguns casos podem ser mencionados como exemplos. Serão apresentados 
apenas em seus aspectos gerais e com a ressalva de que nem sempre adotaram todos os 
princípios de project finance. 

É cada vez mais freqüente que o financiamento de empreendimentos em geral seja feito, 
no todo ou em parte, com recursos fornecidos por fundos de investimentos, 
especialmente por meio de fundos de investimentos imobiliários. Além das normas 
legais gerais, os fundos de investimento são disciplinados por normas editadas pela 
Comissão de Valores Mobiliários (CVM). O fundo de investimento, em si mesmo, é 
entidade sem personalidade jurídica, mas tem patrimônio próprio administrado por 
entidade credenciada pela CVM. Esse patrimônio é formado, inicialmente, com recursos 
financeiros, ou com bens suscetíveis de avaliação econômica, que cada investidor aplica 
no fundo. O patrimônio do fundo é dividido em cotas e cada investidor passa a ser 
titular de certo número de cotas correspondentes ao montante de sua aplicação. O 
administrador do fundo administrará essa massa de recursos conforme as diretrizes 
fixadas no estatuto constitutivo do fundo, sempre observando as normas legais e 
regulamentares disciplinadoras desse tipo de negócio. No caso dos fundos imobiliários, 
o administrador investirá os recursos do fundo em negócios imobiliários que gerem 
rendimentos para o fundo. Periodicamente, o administrador apurará os resultados das 
carteiras de negócios do fundo e, se for o caso, distribuirá os rendimentos aos cotistas na 
proporção em que participem do patrimônio total. Nessas circunstâncias, o fundo de 
investimentos imobiliários pode diversificar sua carteira de negócios. Por exemplo, 



pode investir recursos na construção, para venda ou locação, de resorts, hotéis, flats, 
shopping centers e em empreendimentos de lazer como cinemas, parques temáticos, 
teatros e assim por diante. 

De fato, no setor turístico é crescente o uso de estruturas negociais de project finance. 
Especialmente para a construção de parques temáticos e de complexos hoteleiros de 
grande porte, como os resorts e hotéis de alto padrão, a modelagem de project finance 
tem se mostrado muito útil. Esses empreendimentos têm sido financiados por fundos de 
investimentos imobiliários, que adquirem cotas de participação nos parques temáticos 
ou que adquirem unidades habitacionais hoteleiras e frações ideais do empreendimento 
de hospedagem. Nesses casos, os recebíveis do projeto são as receitas operacionais do 
parque temático, ou as receitas operacionais do resort ou do hotel, isto é, as diárias de 
hospedagem e o preço de produtos e serviços comercializados junto aos hóspedes. 
Participando do empreendimento de turismo ou de lazer, o fundo de investimento 
receberá sua proporção de recebíveis em pagamento do financiamento que concedeu. 
Também outros empreendimentos de lazer podem ser financiados com a estrutura de 
project finance, pois geram recebíveis que sustentam o financiamento do projeto. 

O shopping center é sem dúvida um importante empreendimento imobiliário de lazer e, 
também, de turismo, porque faz parte da estrutura de hospitalidade de certa cidade. O 
empreendedor assume os riscos de construir e de colocar em operação o shopping. Seu 
objetivo é vender ou alugar as lojas. No caso de locação das lojas, cada lojista paga ao 
empreendedor um valor fixo de aluguel e, também, um valor variável, correspondente a 
um percentual sobre o faturamento bruto da loja. O empreendedor de um shopping 
center pode construí-lo com recursos próprios, porém é mais comum que busque 
financiamento em diversas fontes. Vários shopping centers foram construídos e 
passaram a operar comercialmente com financiamento total ou parcial de fundos de 
investimentos imobiliários. A estrutura do negócio, resumidamente, é a que segue. O 
fundo imobiliário capta recursos junto a investidores diversos e, com essa massa de 
recursos, compra lojas do shopping center. Desse modo, com o preço de compra das 
lojas, na verdade o fundo de investimento financia a construção total ou parcial do 
shopping center. Os cotistas do fundo de investimento não podem retirar os recursos 
que aportaram ao fundo antes de decorrido certo prazo de carência. Isto assegura que o 
fundo não seja obrigado a devolver recursos aos cotistas durante o prazo de carência e, 
portanto, possibilita que o fundo mantenha tais recursos investidos na construção do 
shopping center até que este entre em operação e passe a gerar rendimentos para o 
fundo. Tão logo o shopping entre em operação, o fundo de investimentos imobiliários, 
como proprietário de lojas, passa a receber dos seus lojistas aluguéis fixos e aluguéis 
variáveis. Estes são os recebíveis do projeto. Essas rendas locatícias serão 
oportunamente distribuídas entre os cotistas do fundo, na proporção de suas respectivas 
participações no negócio. Desse modo, por meio dos fundos de investimentos 
imobiliários, muitas pessoas podem agora investir em shopping centers, o que não lhes 
seria possível individualmente por não terem recursos suficientes. Obviamente, os 
fundos de investimentos adotam estruturas negociais de project finance, mesmo que 
parcialmente modificadas, para alcançarem o necessário grau de segurança nesses 
investimentos. São exemplos dessa estratégia o Shopping Páteo Higienópolis, o 
Shopping Riviera de São Lourenço, o Shopping Mall, no Rio de Janeiro, entre outros. 

Enfim, é perfeitamente possível adaptar as estruturas negociais de project finance a 
praticamente qualquer empreendimento de turismo ou de para torná-los mais seguros e 



eficientes. O empreendedor, seus consultores e financiadores precisam apenas ser 
atentos e criativos para que o project finance seja útil conforme as especificidades de 
cada empreendimento. 

 

4. Estrutura básica do project finance   
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