
conceito de propriedades fracionadas 
começa a ganhar força no Brasil. O 
sistema, que existe nos Estados Unidos 

há mais de 20 anos, é um pouco diferente do 
time share, ou uso compartilhado de bens, que 
já está disponível no País há pelo menos uma 
década. Nesse modelo, sócios dividem bens de 
luxo, como carros, barcos e aeronaves, en
quanto durar o contrato, que geralmente leva 
de um a seis anos. Na nova modalidade de 
negócio, imóveis, iates, carros e jatos podem 
ser adquiridos por até um décimo do preço 
original, desde que repartidos entre vários 
proprietários. Cada comprador é dono de uma 
cota do bem total e tem direito a usufruir de sua 
propriedade durante determinado período do mês 
OU do ano, como num rodízio. A maior vantagem 
é tornar acessíveis à classe média alta confor
tos como um vôo de helicóptero, uma casa na 
paradisíaca praia de Itacaré, na Bahia, ou 
passeios nos desejados modelos de máquinas 
da Ferrari, Maserati, Bugatti e Bentley. 

Desde 2010 pelo menos cinco empresas 
decidiram investir nesse filão aqui no Brasil. 
O fortalecimento da economia brasileira e o 
sucesso dessa modalidade de propriedade 
compartilhada na Europa e no Oriente Médio 
foram os motivos que fizeram a empresa Pri 
me Fraction Club entrar nesse ramo. No início 
de 2011, a companhia começou a oferecer o 
gerenciamento de quatro categorias de bens: 
jatos, helicópteros, barcos e carros. "A pro
priedade fracionada é uma opção de investi
mento para aqueles que têm muito patrimô
nio, mas poucas oportunidades de desfrutá-
lo", diz Walterson Carvajal Jr., um dos cinco 
sócios. Pensando na demanda de executivos 
que desejam ter um barco de passeio, mas 

contam com pouco tempo para 
navegar, a família Schürmann, 
conhecida por suas expedições 
marítimas, também cr iou um 
modelo de compra compartilhada 
de veleiros. "O brasileiro ainda é 
muito apegado à propriedade 
particular, mas creio que esse es
tilo de negócio tem todas as chan
ces de se fortalecer no País a 
longo prazo", afirma David Schür
mann, sócio-diretor da Schür
mann Yatchs. 

A mesma opinião tem Alejan
dra Moreno, diretor da RCI, 



 

empresa de intercâmbio de via
gens que disponibiliza casas compar
tilhadas em destinos paradisíacos, 
com até 12 proprietários. "Aos pou
cos as vantagens do sistema de frações 
vão superar o receio inicial dos con

sumidores", diz Moreno: O 
advogado Ivo Galli, 62 anos, é 
um dos que já desfrutam das 
conveniências da propriedade 
fracionada. Ele comprou 
uma parte de uma mansão 
no condomínio Itacaré Pa
radise, na Bahia, por R$ 183 
mil . Gostou tanto que ad

quiriu mais uma fração do imóvel. 
"Tenho todo o conforto de uma casa 
particular, mas com serviço de hotel 
Cinco-estrelas", diz Galli. "E, além da 
comodidade, fico tranquilo por saber 
que meu dinheiro não está parado 
num único bem." 

Para quem não tem interesse em 
adquirir um barco, carro, aeronave 
ou casa de luxo, mas mesmo assim 
deseja desfrutar desses benefícios, o 
sistema de time share continua sen
do a melhor opção. A companhia 
Sky Club in ic iou suas atividades 
oferecendo o aluguel partilhado de 
helicópteros na cidade de São Paulo 

a custos mais baixos do que a lo
cação tradicional. Um voo 

entre o aeroporto 
de Guarulhos e 

um centro finan
ceiro na avenida Jus

celino Kubitschek, 
por exemplo, custa em 

média R$ 1.380. Já o 
sócio do Sky Club paga 

menos de um quarto 
disso, cerca de R$ 272, d i 

vidindo a aeronave com 
mais três pessoas. 
Para compara

ção, uma corrida 
de táxi no mesmo 

trajeto não sai por 
menos de R$ 112. O 

corte no preço, 
aliado ao bene
fício de poder 

usar o bem sempre que quiser, atraiu 
o engenheiro Waldemir Lucentini, 
63 anos. "Antes eu gastava muito 
mais e perdia oportunidades, pois 
tinha de adequar minha agenda ao 
horário dos voos", diz Lucentini. 
"Agora utilizo o helicóptero quando 
realmente preciso e não me importo 
nem um pouco de dividi - lo com 
outros sócios." 

Focada no sistema de uso compar
tilhado, a empresa Four Private Group, 
como o nome já indica, possibilita que 
quatro clientes, conhecidos ou não, 
dividam o direito de utilização de 
artigos durante dois anos, no caso dos 

carros, e seis anos, no caso dos barcos 
e aviões. Na modalidade automotiva, 
as cotas começam em R$ 289 mi l e 
garantem aos participantes o uso de 
uma Ferrari F430 Spider, uma Mer
cedes SL63 I W C , um Corvette Gran 
Sport e um M i n i Cooper Cabrio, 
revezados a cada semana (leia qua
dro). "Nossos clientes desfrutam da 
mesma liberdade que teriam se o 
ativo fosse deles, aliada ao benefício 
de não se preocuparem com a des
valorização", diz Ricardo Jardim, 
C E O da Four Private. Um alívio 
para aqueles que possuem muito 
capital, mas não desejam arcar com 
os custos (nem as dores de cabeça) 
de manter esses bens. 
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