
10ª Conferência Internacional da LARES 
Setembro 15‐17, 2010                São Paulo, Brasil 

 

BUILT TO SUIT, 
DIREITO REAL DE SUPERFÍCIE e SALE AND LEASEBACK, 

UMA ANÁLISE COMPARATIVA 
 

Cristiane Bueno de Camargo1, Carlos Eduardo Poli Sisti2, Rogéria Cristina Ferreira3  

1 Programa de Cursos de Extensão da Escola Politécnica da Universidade de São Paulo EPUSP, 
  Rua Joaquim Severino, 126. Jd. Cupecê, São Paulo - SP, Brasil; cbc_cris@yahoo.com.br 
2 Programa de Cursos de Extensão da EPUSP;carlosp@bracor.com.br 
3 Programa de Cursos de Extensão da EPUSP;rogeria.cristina@terra.com.br  

RESUMO  

As modalidades de negócio denominadas “Built-to-Suit”, “Direito Real de Superfície” e “Sale and 
Leaseback” têm ganhado espaço no mercado imobiliário, apresentando significativo aumento no volume 
de negócios realizados. 
 O objeto da presente pesquisa é o estudo dos aspectos técnicos, jurídicos e financeiros que envolvem 
estas modalidades de negócio e a realização de uma análise comparativa buscando identificar e 
compreender os motivos que têm levado estas modalidades a alcançar estabilidade ou obter ascensão, 
independente das oscilações enfrentadas pelo mercado imobiliário. 
A pesquisa foi elaborada por meio do levantamento histórico de cada modalidade, do estudo da evolução 
dos aspectos técnicos e legais que as caracterizam e da análise de situações positivas e adversas 
enfrentadas por empreendedores, investidores e empresas envolvidas em empreendimentos e contratos 
firmados nestes modelos de negócio. Buscou-se também identificar as principais diferenças e os aspectos 
comuns entre as três modalidades, para compreender qual o modelo mais adequado em cada tipo de 
situação e que melhor atenda aos interesses apresentados pelas partes envolvidas no negócio. 
A comparação entre antigos contratos e contratos firmados em períodos mais recentes permitiu 
compreender a evolução dos aspectos jurídicos que envolvem estes modelos de negócio. A inexistência 
de legislação específica para amparar tais contratos é um dos grandes fatores de risco destes negócios. No 
entanto, o mercado e o direito imobiliário já reconhecem tais situações atípicas de contrato. 
Apesar dos riscos envolvidos, vantagens tais como a preservação do capital inicial (antes imobilizado 
com a aquisição de terrenos), a possibilidade de alavancagem do negócio próprio com a utilização dos 
recursos antes imobilizados em bens imóveis e a possibilidade da realização de contratos “integrando” 
duas modalidades de negócio, otimizando assim os interesses dos agentes envolvidos, vêm gerando um 
crescimento significativo no volume de negócios realizados nestas modalidades, sendo tais resultados 
objeto da discussão e análise deste trabalho. 
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 ABSTRACT 

 “Built-to-Suit”, “Brazilian Surface Leasehold” and “Sale and Leaseback” alternatives have taken a 
growing stake of the Real Estate Market and represent a relatively big proportion of business transactions. 
The purpose of this study is to analyze the technical, legal and financial aspects that are involved in these 
three business forms and to make a comparative analysis among them in order to identify and understand 
the main reasons that have led these categories to grow, in spite of the “ups and downs” that the Real 
Estate Market has faced.  
 The research was based on historical analysis related to each modality, the study of the evolution of the 
technical and legal aspects which characterize them and the analysis of positive and negative situations 
faced by entrepreneurs, investors and companies involved in ventures and contracts regarding these types 
of businesses. The research also focused on identifying the main differences among the three modalities, 
with the purpose of understanding which form is most suitable to each situation and which one best serves 
the interests of the parties involved. 
The comparison between older and more recent contracts enabled us to understand the evolution of the 
legal aspects involved in these business models. Lack of specific legislation concerning these kinds of 
contracts is a major risk factor involved. In spite of this, both the market and the property law already 
recognize such contract forms. 
Even though there are risks involved, advantages like capital preservation (otherwise immobilized by land 
acquisition), business leveraging through the use of funds that would not be available in other situations 
and the possibility of making business deals based on the integration of two different business modalities 
- thus serving the interests of the parties involved - have provided significant growth in the volume of 
business made through these three modalities, whose findings are discussed and analyzed in this paper.  
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1. INTRODUÇÃO 

Nos últimos anos presenciamos uma oscilação significativa no panorama econômico global, 
cujas oscilações refletiram severamente no mercado imobiliário. No entanto, estudos revelaram 
que, tanto face a um panorama econômico mais estável e aquecido, como frente a um cenário de 
crise econômica, alguns modelos específicos de negócio no mercado imobiliário, não 
apresentaram redução no volume de negócios realizados, ou ainda apresentaram algum 
crescimento, caminhando no contra-fluxo da desaceleração do setor.  

As modalidades de negócio que apresentaram tais características são: 
• Built to Suit 
• Direito Real de Superfície  
• Sale and Lease-Back 

Por meio de pesquisa aprofundada das características de cada modalidade, realizou-se uma 
análise comparativa entre estes modelos de negócio, objetivando identificar os diferenciais e 
motivos que asseguraram estabilidade e /ou ascensão destas modalidades, mesmo mediante 
flutuações no panorama econômico e seus reflexos no mercado imobiliário. 

2. BUILT TO SUIT 

2.1. Conceito e Características 

Baseado no conceito de “construção sob medida”, ou seja, desenvolvimento e execução de um 
empreendimento com características e parâmetros específicos para atender um usuário pré-
definido, o contrato “built to suit”, também chamado de “locação built to suit” é uma operação 
na qual a contratada adquire o terreno indicado pela contratante, realiza projeto e obra conforme 
exigências estabelecidas pela contratante, e cede a ela o uso do imóvel, por determinado período 
de tempo, tendo como contrapartida o recebimento dos aluguéis pelo prazo estabelecido em 
contrato. Este prazo geralmente varia em torno de 10 a 15 anos, a fim de viabilizar o 
investimento da contratada, garantindo retorno na medida em que permitirá a amortização dos 
investimentos, e ao mesmo tempo, assegurar a utilização do imóvel por um período de tempo 
que interesse à contratante. 

O built to suit pode ser caracterizado como uma modalidade de locação a media que é marcado 
por elementos jurídicos que constituem a relação locatícia, onde uma das partes concede à outra 
o uso de “coisa não fungível”1, mediante uma remuneração. Ao mesmo tempo há características 
nesta modalidade que a particulariza, tornando-a distinta das locações “típicas” amplamente 
conhecidas. 

Dentre as características particulares desta modalidade estão: o fato do imóvel objeto da relação 
entre locador e locatário não estar construído no momento da assinatura do contrato; a 
arbitrariedade do locatário sobre o empreendimento a ser construído, podendo estabelecer todos 
os parâmetros para o investidor/locador planejar, projetar e construir o empreendimento 
especialmente para atender às suas necessidades e particularidades de seu ramo de atuação. 

                                           
1 Expressão utilizada no direito imobiliário. Fungível: o que pode ser substituído por outros do mesmo gênero, 
qualidade e quantidade (ex.: saco de arroz, carro etc.); ou infungível não pode se substituído por outros do mesmo 
gênero, qualidade e quantidade (ex.: imóveis, quadro de pintor famoso) 
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Uma vez que o imóvel, objeto da transação, ainda não está construído, esta modalidade possui 
uma estrutura contratual diferente das locações em geral, requerendo portanto, determinações 
distintas para regular dois momentos do negócio: 

Primeiro a fase que envolve a compra do terreno, o desenvolvimento do projeto e a construção 
do imóvel, cuja etapa é regida pelo Direito Civil. O segundo momento, a partir da entrega do 
imóvel à locatária, quando a locação verdadeiramente se inicia. 

Cabe salientar que a celebração da locação é fator condicionante para a realização global do 
negócio, sendo então celebrada desde a primeira fase do negócio, com condições suspensivas nos 
termos do art. 118 do Código Civil que estabelece que o contrato somente se tornará plenamente 
eficaz quando da consumação cumulativa dos seguintes eventos, independentemente da 
respectiva cronologia:  

a) aprovação pelos órgãos governamentais competentes dos projetos de construção do 
imóvel objeto da locação;  

b) execução da edificação conforme projeto definido e aprovado pela locatária e sob 
responsabilidade e a custo da locadora;  

c) obtenção do certificado de ocupação (Habite-se) da edificação a ser locada. 

Outro fator precede a celebração do contrato é a avaliação da estabilidade financeira do locatário, 
realizada pelo locador. Essa é uma questão de grande importância para a locadora, tendo em 
vista que imóvel em questão é construído totalmente “sob medida” para o promissário locador, 
podendo não ser adequado às necessidades de outra empresa. Eventual necessidade de adequação 
da edificação para a ocupação por outra empresa poderá significar alto grau de investimento.  

Um dos riscos enfrentados pelo locador é a possibilidade do locatário deixar o imóvel dentro de 
um curto período de tempo. Para mitigar este risco o contrato prevê um prazo mínimo de 
permanência do locatário, baseado no custo do desenvolvimento do projeto e realização da 
construção, de forma que o locador obtenha os recursos investidos, por meio das parcelas de 
aluguel obtidas no prazo de permanência estabelecido. 

Para assegurar o cumprimento do prazo mínio de permanência por parte do locatário, caso este 
rescinda o contrato, são previstas multas, que geralmente correspondem ao total do valor devido 
referente às de parcelas aluguel a vencer. Esta é a característica que difere tal multa em relação a 
multas aplicadas em caso de infrações à contratos típicos de locação. 

2.2. Agentes Envolvidos e Etapas do Negócio 

Os agentes envolvidos em um negócio built to suit, são basicamente: locatário e locador. 

O locatário é a figura da empresa que busca ocupar um imóvel que atenda todas as necessidades 
e exigências requeridas por sua atividade, desde localização até detalhes específicos de projeto 
de arquitetura e instalações da edificação. Este busca um investidor/empreendedor que tenha 
interesse em investir na compra do terreno e na construção da edificação específica, a fim de 
locar o referido imóvel para esta empresa. 

O locador pode ser um fundo imobiliário, uma instituição financeira ou ainda uma construtora 
e/ou incorporadora, que tem como parte de seus negócios o investimento em empreendimentos 
de base imobiliária. 

Neste modelo de negócio, o locador/investidor é responsável pela compra do terreno, pela 
elaboração/gerenciamento de todos os projetos referentes à edificação a ser construída e pela 
construção propriamente dita, podendo ser ele mesmo o construtor ou contratar e gerenciar os 
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trabalhos da empresa construtora. Deverá ainda entregar o imóvel à locatária totalmente apto à 
ocupação, inclusive com todas as licenças de uso, passando então a receber o aluguel pactuado. 

Existe a possibilidade de o locador obter a antecipação do seu retorno, através de um processo de 
securitização. Neste processo, o locador cede seus recebíveis à uma companhia de securitização, 
a qual emitirá Certificados de Recebíveis Imobiliários – CRIs. Estes CRIs, colocados no 
mercado, serão adquiridos por investidores, que passarão a deter o direito sobre o recebimento 
dos aluguéis. O capital levantado com a venda dos CRIs, retorna ao locador/investidor, 
antecipando assim o seu retorno. A Fig. 1 ilustra o acima exposto. 
 

Figura 1: Etapas do Built to Suit 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.3. Vantagens do Modelo de Negócio 

Para o locatário uma das principais vantagens é a certeza de instalar-se em um imóvel que irá 
atendê-lo em todas as instâncias, uma vez ter sido projetado conforme suas exigências. Este fator 
traz grandes benefícios do ponto de vista operacional, pois não há necessidade de investimentos 
financeiros e de tempo em reformas, adaptações ou na realização de uma construção específica. 
Esta condição, preserva ainda a empresa da dificuldade de encontrar um imóvel de grande porte 
que atenda suas necessidades, tarefa trabalhosa e necessária no caso de locações típicas. 

3. DIREITO REAL DE SUPERFÍCIE 

3.1. Conceito, Histórico e Características 

“é o direito real autônomo, temporário ou perpétuo, de fazer e manter construção ou plantação 
sobre ou sob terreno alheio; é a propriedade - separada do solo – dessa construção ou plantação, 
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bem como é a propriedade decorrente da aquisição feita ao dono do solo de construção ou 
plantação nele já existente.”2 

O direito de superfície teve sua origem no Direito Romano, sendo consolidado no direito 
Justiniano, caracterizava como um arrendamento perpétuo ou de longo prazo e foi originalmente 
criado para permitir o plantio em terras públicas. Em um segundo momento, transformou-se em 
direito de cunho obrigacional entre particulares, onde o superficiário guardava ação pessoal 
contra o proprietário da terra por ele usada. 

No Brasil, o conceito de direito real de superfície existiu desde os tempos de colônia e foi com o 
tempo sofrendo modificações e ganhando legislação específica, sendo revogado em 1.824. A 
matéria do Direito Real de Superfície foi novamente inclusa no direito brasileiro, no rol dos 
direitos reais, a partir do Novo Código Civil (Lei 10.406/2002) e pela regulação do instituto, 
através do Estatuto da Cidade (Lei 10.257/2001), sendo que o Código Civil rege as regras para a 
ocupação dos solos urbanos e rurais, enquanto o Estatuto da Cidade as regras para os solos 
urbanos havendo algumas diferenças, entre estas duas leis, na forma de conceituar determinados 
aspectos do direito de real de superfície. 

A relação superficiária se dá entre o proprietário do solo, como concedente, e o superficiário 
como concessionário, onde o primeiro concede ao último, o direito de construir ou plantar na 
superfície de terreno de sua propriedade 

Para melhor compreender as diretrizes que regem esta relação, e as divergências existentes o 
Estatuto da Cidade e o Código Civil, realizou-se uma breve comparação entre as principais 
determinações. 

Conforme o Estatuto da Cidade o proprietário poderá conceder o uso da superfície de seu 
terreno, por tempo determinado ou indeterminado, mediante escritura pública registrada em 
cartório, podendo esta concessão ser gratuita ou onerosa, e abrangendo o solo, subsolo ou espaço 
aéreo. A extinção do contrato deve ser averbada no cartório de registro de imóveis, sendo que 
uma vez extinto, o proprietário recuperará o domínio do terreno, e das benfeitorias introduzidas 
no imóvel, independentemente de indenização, exceto se previsto em contrato. Caso a concessão 
ocorra por prazo indeterminado, tal extinção somente se dará se houver descumprimento de 
obrigações ou desvio de destinação do uso pelo superficiário. 
Ainda conforme o Estatuto da Cidade, o direito de superfície pode ser transferido a terceiros, e 
em caso de morte do superficiário seus direitos transmitem-se a seus herdeiros. O superficiário 
deve responder integralmente pelo encargos e tributos que incidirem sobre a propriedade 
superficiária, além de arcar, proporcionalmente, com os encargos e tributos sobre a área objeto 
da concessão do direito de superfície. 

O Código Civil também estabelece que a concessão do direito de superfície seja feita por meio 
de escritura pública, no entanto exige que a concessão seja feita por tempo determinado, além de 
não permitir o uso do subsolo, salvo se for inerente ao objeto da concessão. 

3.2. Agentes Envolvidos e Etapas do Negócio 

O direito real de superfície envolve três agentes: proprietário, superficiário e locatário. 

O proprietário é o dono e detentor da posse do terreno, e que se decide por ceder tal imóvel, no 
todo ou parcialmente, para um terceiro, para uso, construção ou exploração. Como contrapartida, 
poderá receber um pactuado em contrato, cuja periodicidade dos recebimentos poderá ser 

                                           
2 (PEREIRA LIRA, apud ROCHA, Marco Túlio de Carvalho. Direito de Superfície – A superfície no Projeto do 
Código Civil Brasileiro. s/p.) 
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mensal, anual e/ou vinculado ou não à receita a ser gerada pelo uso superfície. A concessão deve 
ser feita por livre e espontânea vontade, sendo que nem mesmo o poder público pode obrigar o 
proprietário a realizar tal concessão. 

O superficiário é o empreendedor ou investidor, que visa obter retornos através da exploração ou 
uso do imóvel em questão. Por meio deste contrato, o superficiário poderá realizar uma 
construção destinada à locação, de onde obterá retornos ou simplesmente estabelecer uma 
atividade de exploração que lhe trará renda. 

O locatário pode ser pessoa física ou jurídica, que locará o imóvel edificado. Este poderá ser 
simplesmente um locatário desvinculado do negócio ou ser o próprio proprietário do imóvel. 
Nesta última situação, necessitando o proprietário fazer uso de uma edificação em seu próprio 
terreno, este pode ceder o uso da superfície para que um empreendedor realize a construção que, 
uma vez edificada, será locada ao proprietário. Neste caso, é comum a realização em conjunto de 
dois tipos de contratos: o direito real de superfície e o built to suit, uma vez que o proprietário 
pode solicitar que a edificação seja realizada conforme parâmetros e necessidades por ele 
estabelecidas e assegurando sua permanência como locatário pelo prazo acordado entre as partes. 

Assim como no built to suit, sendo este também um negócio onde os retornos do empreendedor 
ocorrerão a partir de pagamentos de parcelas de aluguel ou receita da exploração da superfície, o 
empreendedor poderá antecipar os retornos através do sistema de securitização. 

A Fig. 02 demonstra as etapas da realização deste modelo de negócio. 

 
Figura 2: Etapas do Direito Real de Superfície 

 

 

 

 

 

 

3.3. Vantagens do Modelo de Negócio 

Sob o ponto de vista do empreendedor, uma das principais vantagens apresentadas por esta 
modalidade, é a preservação do capital, que em outras situações, seria utilizado para aquisição do 
terreno. Isto pode ser tornar ainda mais interessante se for pactuado entre as partes que a 
remuneração do proprietário do terreno esteja vinculada ao início da receita gerada pelo negócio 
a ser implantado sobre o terreno. 

Nas situações em que o locatário será o proprietário, este tem a vantagem de não ter que realizar 
investimentos em construções para seu uso, tendo a possibilidade de que a construção seja feita 
“sob medida” para suas necessidades e ao fim do contrato, terá agregado a edificação ao seu 
patrimônio. 
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4. SALE AND LEASE-BACK 

4.1. Conceito e Histórico 

Conceitualmente o “sale and lease-back” consiste na realização de um negócio onde o investidor 
compra um imóvel, e o aluga ao antigo proprietário a partir do momento da compra e venda. Este 
compromisso é estabelecido através da celebração de dois contratos distintos: o contrato de 
compra e venda e o contrato de locação, podendo este último ter variações como opção de 
recompra ao final da locação, previsão de prorrogação por igual período ou previsão de compra 
durante a vigência do contrato. 

Através desta operação, investidor e locatário (antigo proprietário) estabelecem uma relação de 
parceria que assegura ao investidor o retorno de seu investimento através dos recebíveis de um 
contrato de locação de longo prazo e assegura ao locatário total controle de suas operações. 
Possibilita ainda ao vendedor (antigo proprietário) levantar recursos de forma imediata, para 
investimento no seu “core business”, alavancando assim o seu negócio 

Apresentando-se como uma das vertentes do “Leasing” tradicional, vale-se de parâmetros 
estabelecidos pela Lei 6.099/74, que dispõe sobre o tratamento tributário das operações de 
arrendamento mercantil sendo que a referida lei considera arrendamento mercantil a operações 
realizadas entre pessoas jurídicas, que tenham por objeto o arrendamento de bens adquiridos a 
terceiros pela arrendadora, para fins de uso próprio da arrendatária. No entanto esta lei passou 
por alterações, estabelecidas pela lei 7.123/83, a qual passou a permitir a participação de pessoas 
físicas no contrato 

O “sale and lease-back” diferencia-se do leasing pelo fato de o “fornecedor” ou “vendedor” ser o 
próprio locatário ou arrendatário. No Leasing, uma instituição financeira ou investidor, adquire 
um bem de um fornecedor, para arrendá-lo a um terceiro que será o arrendatário. 

O Leasing tradicional surgiu na antiguidade, onde as pessoas pagavam ao Estado uma quantia 
fixada em moeda, além de uma renda com percentual de juros, pelo direito de exploração sobre 
as minas de produção. No direito Contemporâneo, este conceito surgiu por volta de 1921, nos 
EUA, sendo que o modelo tradicional como conhecemos hoje, se deve principalmente ao norte 
americano David Boothe Jr.. Boothe, que firmou um contrato com um banco, onde o banco 
adquiriria o maquinário necessário para os negócios de David e o cederia em locação. O êxito se 
sua empreitada foi tamanho que em 1952, juntamente com o Bank of América, ele fundou a 
“U.S. Leasing Corporation”. A partir da década de 60 passou a ganhar mercado mundial, 
firmando-se no Brasil, com o advento da companhia de leasing “Rent a Maq,” embora a 
legislação pertinente só tenha se efetivado em 1974.  

Analisando histórico mais recente e específico do sale and lease back, para empresas que sempre 
trabalharam com financiamento próprio, principalmente em momentos de instabilidade no 
cenário econômico, ter sede própria representava sinal de solidez e lastro financeiro, aumentando 
o capital social da empresa e servindo como garantia para possíveis financiamentos. 

No entanto, em função das vantagens apresentadas pelo “sale and lease-back”, quando 
comparado à manter sede própria ou ainda a estabelecer um típico contrato de locação, muitas 
empresas passaram a adotar este modelo de negócio, resultando em um incremento no volume de 
negócios realizados nesta modalidade. 

Dados de pesquisas realizadas no mercado europeu revelaram um aumento no volume do sale 
and lease-back em vários segmentos de mercado principalmente no setor bancário, resultando ao 
final de 2008, em aproximadamente 600 negócios realizados, somando todos os segmentos. 
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Exemplos de tais transações no setor bancário europeu são a venda de imóveis do Banco 
Santander, a venda de imóveis da Caixa Galícia e a venda de vários edifícios em Madrid e 
Barcelona pelo Banco Popular, num negócio que alcançou os 127 milhões. de euros.  

No Brasil, dados levantados em 2007 e 2008, revelaram o crescimento do sale and lease-back a 
partir de dois fatores distintos: 

Com o aquecimento da economia e grande disponibilidade de crédito, a análise de crédito passou 
a ter maior foco na liquidez das empresas, levando muitas empresas a transformarem bens 
imóveis em capital líquido; 

A partir do agravamento da crise econômica mundial (2008), diversas empresas precisaram 
levantar capital de forma ágil e menos onerosa possível, tornando-se esta modalidade de negócio 
uma boa alternativa. Com isto, esta modalidade, antes adotada principalmente por grandes 
empresas e indústrias, passou a ser amplamente utilizada por empresas de pequeno porte. 

A venda do imóvel do Hospital Nossa Senhora de Lourdes, no Jabaquara, onde está instalado o 
hospital, é um exemplo do acima exposto. Com a realização deste negócio, o hospital levantou 
capital para quitar dívidas existentes realizar os investimentos necessários em tecnologia e 
expansão. 

4.2. Particularidades do Contrato 

Por meio do “sale and lease-back” se estabelece entre as partes um contrato de locação de longo 
prazo, geralmente entre 10 a 20 anos, de forma a garantir ao investidor (comprador/locador) o 
retorno previsto sobre o investimento realizado, sendo o valor da aquisição base de cálculo para 
o valor da locação. 

Este contrato não se enquadra nos parâmetros da pela lei nº 8.245/91, que dispõe sobre locações 
dos imóveis urbanos. No entanto, é visto pelo direito imobiliário como um contrato atípico, 
irretratável e irrevogável, e deve estar lastreado na equação financeira estabelecida para a 
realização do negócio, na plena consciência e transparência entre as partes quanto aos interesses 
e condições dos envolvidos. Em caso de litígio e/ou desrespeito às cláusulas contratuais, a justiça 
baseia-se firmemente na equação financeira e nos interesses pré-estabelecidos. 

Tendo em vista a equação financeira que determina o negócio e o fato deste não ser regido pela 
lei 8.245/91, o contrato não prevê revisão do valor do aluguel a parâmetros de mercado. Sendo 
ainda um contrato irretratável e irrevogável, em caso de rescisão antecipada por parte do 
locatário, é prevista indenização a favor do locador, garantindo o recebimento de todas as 
mensalidades de locação a vencer. 

Considerando o longo prazo do contrato e sua vulnerabilidade frente a oscilações no cenário 
político econômico, uma vez que situações negativas poderão gerar instabilidade ou ainda 
incapacidade do locatário honrar o contrato, o investidor poderá exigir garantias como carta 
fiança ou garantias fidejussórias, a fim de assegurar o recebimento das parcelas de aluguel.  

O locador poderá antecipar os recebíveis referentes aos aluguéis, através do sistema de 
securitização, onde, por intermédio de uma companhia securitizadora, os recebíveis são 
transformados em Certificados de Recebíveis Imobiliários – “CRIs” e vendidos a investidores. 

4.3. Agentes Envolvidos 

O sale and lease-back é marcado pela presença básica de dois agentes: empreendedor e locatário. 
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O empreendedor é o agente que dispõe de capital para a aquisição do imóvel e que tem interesses 
em obter retornos, baseados em uma taxa de retorno pré-estabelecida, compatível com o risco a 
ser absorvido. Tal retorno se dará através do recebimento das parcelas de aluguel a serem 
pactuadas no contrato de locação. 

O locatário é, antes de tudo, o proprietário do imóvel, que o venderá a fim de levantar recursos, e 
permanecerá no imóvel como locatário, conforme contrato de locação. Como ocupante do 
imóvel, será responsável pelo pagamento de todos os impostos e pela conservação do bem. 

5. ANÁLISE COMPARATIVA 

As Tab. 1 a 5 a seguir apresentam uma análise comparativa entre as principais vantagens, 
particularidades e riscos apresentados em cada modelo de negócio estudado nesta pesquisa. 

Tal análise objetiva compreender os principais fatores que cada agente envolvido no negócio 
deve aquilatar, para optar pelo modelo que melhor atenda suas condições e necessidades, ou 
ainda, decidir por outro modelo de negócio, diferente dos modelos aqui estudados. 

Ao enumerar e colocar lado a lado tais elementos, o que fica evidente é a existência de diversas 
características comuns dentre os referidos modelos de negócio. 

 
Tabela 1: Vantagens e Especificidades para o Locatário 

BBuuiilltt  ttoo  SSuuiitt   SSaallee aanndd LLeeaassee--BBaacckk DDiirreeiittoo  RReeaall  ddee  SSuuppeerrffíícciiee

Definição da localização do 
imóvel e do projeto;  

Levantamento de recursos 
imobilizados em imóveis;  

Não dispõe de alto investimento 
inicial – terreno;  

 
Liberação de capital para investimento no negócio específico;  

Pode prever início do pagamento do 
preço em função do início dos 
encaixes da receita;  

Captação de recursos com taxas mais atrativas do que linhas de 
crédito oferecidas por bancos;  

Pagamento pelo uso do terreno pode 
ser diluído em parcelas a longo prazo;  

 

Alavancagem de retornos;  Não há revisão do preço  valor 
fechado no momento da concessão;  

Liberação de caixa/reforço de capital de giro;   

Liquidez  substituição do ativo imobilizado por circulante; 

 Pagamento mensal ou em maior periodicidade (anual);  

Questões fiscais / tributárias:  
     aluguéis contabilizados como despesa  

 redução do IR; 
 aluguéis geram crédito para recolhimento de PIS/COFINS;  

Aspectos Operacionais: 
 Edificação planejada para a operação – não há despesas com 

adaptações;  
Captura de eventuais valorizações imobiliárias ou recuperação de 
depreciação contábil; 
Opção de compra do imóvel ao final do contrato;
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Tabela 2: Vantagens e Especificidades para o Locador 

BBuuiilltt  ttoo  SSuuiitt   SSaallee aanndd LLeeaassee--BBaacckk DDiirreeiittoo  RReeaall  ddee  SSuuppeerrffíícciiee 

Garantia de locação por prazo pré-determinado (longo prazo);  Contrato realizado por escritura pública, 
registrado no registro de imóveis;  

Valor pré-fixado de aluguel – não há revisão por parâmetros de 
mercado; 

Retorno sobre negócio sem investimento 
na aquisição do terreno;  

Garantias contra inadimplência:  
 Carta garantia 
 Seguro 
 Alienação Fiduciária 

Antecipação de recebíveis  
  transferência do direito de superfície  

  fase de formatação / implantação;  

Indenização por rescisão antecipada: 
• Investimentos não amortizados + lucros esperados =  aluguéis 

vincendos; 

Garantia sobre a construção realizada ao 
final da cessão – previsão de indenização;  

 

 

Tabela 3: Vantagens e Especificidades para o Proprietário – “DRS” 

DDiirreeiittoo RReeaall ddee SSuuppeerrffíícciiee 

Não dispõe do patrimônio de forma definitiva;  

Retornos sobre a superfície sem investimentos em construções ou atividades de exploração;  

Findo o contrato, poderá permanecer como proprietário da edificação construída sobre a área cessionada;  

Pode fazer uso da área não cessionada e da área não cessionada; 

Não há direito de renovação compulsória;  

Findo o prazo ou extinto por descumprimento de obrigações do superficiário – direito de ação processuária para 
recuperação da área cessionada (em caso de locação  ação de despejo);  

 
 
 

Tabela 4: Riscos Apresentados pelas Modalidades de Negócio ao Locatário 

BBuuiilltt  ttoo  SSuuiitt SSaallee aanndd LLeeaassee--BBaacckk DDiirreeiittoo  RReeaall  ddee  SSuuppeerrffíícciiee

 Incidência de Lucro Imobiliário no ato da venda;   

Inexistência de legislação específica;   

Pagamento de indenização por rescisão antecipada 
 negociar prazo compatível / descontos em função de rendimentos advindos 

de nova locação  

 

Impossibilidade/inflexibilidade de renegociação do valor do aluguel;  

Contrato de longo prazo – inflexibilidade para mudança;  

Eventual impossibilidade de renovação.  
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Tabela 5: Riscos Apresentados pelas Modalidades de Negócio ao Locador 

BBuuiilltt  ttoo  SSuuiitt   SSaallee  aanndd  LLeeaassee  BBaacckk DDiirreeiittoo  RReeaall  ddee  SSuuppeerrffíícciiee 

Inexistência de legislação específica pertinente ao modelo de negócio; 

Assegurar, no período de locação, o retorno dos investimentos realizados; locação mensal ou anual; 

Eventuais investimentos em reciclagem ao final do contrato; eventual impossibilidade de renovação do contrato; 

Demora para locação para outro ocupante; 

Rescisão antecipada provocada por: 
• Desapropriação 
• Sinistro 
• Infração Contratual 

6. SECURITIZAÇÃO 

Através da securitização o detentor dos recebíveis pode transformá-los em moeda líquida, 
vendendo-os à uma companhia securitizadora, que, com base na legislação pertinente institui o 
regime fiduciário sobre os mesmos. Utilizando-se do lastro do contrato de locação, a 
securitizadora vincula os recebíveis à emissão dos Certificados de Recebíveis Imobiliários CRIs., 
cujos certificados são lançados no mercado e adquiridos por investidores. Os recursos advindos 
da subscrição e integralização dos CRIs retornam ao detentor original dos recebíveis. 

A securitização imobiliária inclui dois tipos de ativos-lastro: 

• Crédito Imobiliário: os ativos são decorrentes de financiamento para a aquisição de 
imóveis residenciais ou comerciais; 

• Aluguel: os ativos provêm de contratos de locação típica ou atípica (como é o caso do 
built to suit e do sale and lease-back) e de constituição de direito real de superfície. 

As Fig. 3 e 4 abaixo demonstram esquematicamente o processo de securitização lastreados em 
recebíveis provenientes de contratos built to suit,  sale and lease-back e direito real de superfície. 

 
Figura 3:  Processo com base em contratos built to suit e sale and lease-back 
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Figura 4:  Processo com base em contratos de direito real de superfície 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SPE – Sociedade de Propósito Específico; FII – Fundo de Investimento Imobiliário 
Fonte: Anuário de securitização e financiamento imobiliário 2009 – Uqbar – empresa de 
conhecimento financeiro 

7. ANÁLISE CONCLUSIVA 

As vantagens apresentadas pelos modelos de negócio objeto desta pesquisa, em relação a 
contratos de locação típicos e em relação à preservação de sede própria, justificam o aumento 
significativo do número de empresas que vem adotando tais modalidades de negócio. A 
possibilidade de levantar rapidamente recursos imobilizados em bens imóveis, permitindo a 
alavancagem de seus negócios, fez com que, em momentos de crise de crédito, até mesmo 
empresas de menor porte optassem por tais modalidades. 

A inexistência de legislação específica para determinadas situações ainda é um fator de risco 
relevante no momento da decisão. No entanto, a existência de casos de ações ganhas, 
fundamentadas nas cláusulas contratuais e na equação financeira estabelecida previamente à 
realização do negócio, vem mostrando que o direito imobiliário já apresenta reconhecimento de 
tais situações atípicas de contrato. 

Vale ressaltar a possibilidade de se realizar dois modelos de negócio de forma integrada, 
otimizando o atendimento ao interesse dos agentes envolvidos. Esta situação pode ser 
exemplificada com o contrato realizado pela Bosch, na cidade de Americana.  

Com sua fábrica implantada em parte da propriedade e, necessitando da implantação de um 
centro de distribuição, a Bosch efetivou um contrato de cessão de direito real de superfície sobre 
parte não utilizada da propriedade. Sobre esta fração de terreno, a partir de um contrato de built 
to suit, foi construído o centro de distribuição com todos os parâmetros de projeto estabelecidos 
pela Bosch. 

Esta realização trouxe relevantes vantagens para ambas as partes. Para o investidor, o fato de não 
necessitar dispor de alto investimento inicial na aquisição do terreno é fator significativo na 
equação financeira. 

Para o proprietário-locatário, as vantagens estão em obter um centro de distribuição projetado e 
construído totalmente “sob medida” para atender suas necessidades, além de estar junto às 
instalações previamente existentes, o que do ponto de vista de logística e operacional é de 
significativa importância. Soma-se à estas vantagens o fato de se preservar patrimônio “terreno” 
uma vez que este retorna ao proprietário, ao final do contrato. 
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