
COMPARTILHAR PARA 
APROVEITAR UMA 

EXPERIÊNCIA DO SEU  
ESTILO, DO SEU JEITO.



UMA SOLUÇÃO 
QUE TRAZ MUITO 
MAIS LIBERDADE

 

QUEM SOMOS
A iShare é uma empresa de 

compartilhamento e administração de 

bens de luxo – fractional ownership –, 

com um perfil único no mercado.

TENDÊNCIA
Seguimos uma forte tendência em 

priorizar o uso compartilhado e a 

otimização de bens, no lugar de possuir 

uma propriedade exclusiva.

ATIVOS DE LUXO
Temos acesso a ativos exclusivos em 

vários segmentos no Brasil e no 

mundo, principalmente imóveis, barcos 

e aeronaves, novos ou seminovos.
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PARA VOCÊ
O compartilhamento pode envolver um 

ativo existente de um proprietário ou 

um novo a ser adquirido por um grupo 

de compradores de perfis compatíveis, 

conduzidos pela iShare.

SERVIÇOS
Oferecemos aos nossos associados uma 

solução customizada e integrada, 

cuidando sempre da estruturação da 

operação de compartilhamento, bem 

como dos serviços vinculados à 

manutenção e ao uso, inclusive, de 

concierge.

DIFERENCIAL
Enquanto os associados desfrutam e 

vivenciam uma melhor experiência de 

uso, com um ótimo custo-benefício e 

muita tranquilidade, a iShare assume a 

total administração dos serviços 

seguindo as orientações dos associados.

PARA VOCÊ
O compartilhamento pode envolver um 

ativo existente de um proprietário ou 

um novo a ser adquirido por um grupo 

de compradores de perfis compatíveis, 

conduzidos pela iShare.

SERVIÇOS
Oferecemos aos nossos associados uma 

solução customizada e integrada, 

cuidando sempre da estruturação da 

operação de compartilhamento, bem 

como dos serviços vinculados à 

manutenção e ao uso, inclusive, de 

concierge.

DIFERENCIAL
Enquanto os associados desfrutam e 

vivenciam uma melhor experiência de 

uso, com um ótimo custo-benefício e 

muita tranquilidade, a iShare assume a 

total administração dos serviços 

seguindo as orientações dos associados.



 

A solução de propriedade 

compartilhada da iShare permite 

multiplicar a posse e o uso de bens 

de luxo.

O capital imobilizado e o custo de 

manutenção, no caso da propriedade 

exclusivå de um ativo, equivalem ao 

montante investido para a propriedade 

compartilhada de vários bens. A iShare 

possibilita um efeito multiplicador e 

viabiliza o uso de mais ativos com o 

mesmo investimento, ou do mesmo 

ativo com menos capital.
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MUITO MAIS 
POSSIBILIDADES, MUITO 
MAIS EXPERIÊNCIAS, 
MUITO MAIS 
APROVEITAMENTO DE 
CAPITAL.
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A ALAVANCAGEM
DO EFEITO MULTIPLICADOR







INFORMAÇÕES
E AGENDAMENTO
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laurent.sciama@ishare.net.br
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Intelligent Share
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Intelligent Share Assessoria e Serviços Ltda. 

(“Intelligent Share” ou “iShare”) atua como assessora e prestadora 

de serviços em soluções de compartilhamento de ativos. 

O material aqui apresentado é meramente ilustrativo e de caráter informativo, 

não vinculando às partes a qualquer relação contratual e/ou obrigacional. 

Contudo, Intelligent Share se compromete a empregar os melhores esforços 

para viabilizar a solução de compartilhamento do ativo escolhido, mas a sua 

formalização dependerá de diversos fatores alheios à vontade das partes.

Permanecerá a cargo do cliente potencial a validação do veículo jurídico 

adequado aos seus objetivos de compartilhamento, em acordo com a 

legislação vigente do país de domicílio do ativo, inexistindo qualquer 

responsabilidade da Intelligent Share nesse âmbito.
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