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Fundos Imobiliários 
 

Larissa Nappo, CNPI 

DESCRIÇÃO – Este Manual de FIIs (Fundos de Investimento Imobiliário) busca ser um 

material de apoio e consulta do entendimento dos FIIs. 

CONTEÚDO – O Manual de FIIs está dividido principalmente em três partes: 

 O que são FIIs? – Descrevemos o produto de investimento FIIs, abordando tanto as 

principais características, como informações sobre mercado primário e secundário, 

e por fim passamos mais detalhes sobre as três principais classificações de FIIs 

(Fundos de Renda, Fundos de Desenvolvimento e Fundos de Ativos Financeiros); 

 Perguntas e Respostas – Levantamos e respondemos as principais dúvidas a 

respeito dos FIIs; 

 Glossário. 
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O que são Fundos Imobiliários (FIIs)? 
  

Os FIIs são fundos de investimentos constituídos sob a forma de condomínio fechado, que não admitem resgate 

de cotas (diferente de fundos de multimercado, por exemplo), e têm como objetivo principal investir diretamente 

(via desenvolvimento ou aquisição de imóveis, para renda ou ganho de capital) ou indiretamente (via ativos 

financeiros imobiliários ou cotas de outros fundos imobiliários) no mercado imobiliário. Os ativos imobiliários 

investidos podem ser de diversos segmentos, como lajes corporativas, shoppings, renda urbana, galpões 

logísticos, empreendimentos residenciais, hospitais, dentre outros, e podem também ser ativos financeiros 

imobiliários, como certificados de recebíveis imobiliários (CRIs), letras de crédito imobiliário (LCIs), entre outros. 

 

Principais Características / Vantagens dos FIIs 

◼ Menor ticket médio por operação, menor custo transacional e mercado secundário de maior liquidez, se 

comparado com o investimento direto em imóveis;  

◼ Gestão profissional obtendo menores custos e tempo despendido no processo de administração de 

imóveis; 

◼ Melhor diversificação, tanto de segmentos quanto de locatários, mitigando o risco final do investimento; 

◼ Investidores pessoas físicas são isentas do imposto de renda sobre os rendimentos, desde que o fundo 

atenda certas condições (ser listado na B3, ter, no mínimo, 50 cotistas e o cotista não podendo ter mais 

que 10% das cotas de um único fundo). Já o ganho de capital é tributado em 20% sobre o lucro líquido;  

◼ Investidores tem acesso a praticamente a totalidade do lucro do fundo, dado que o fundo tem obrigação 

de distribuir pelo menos 95% do lucro líquido do semestre, e a prática do mercado é fazer a distribuição 

mensal dos rendimentos para os cotistas. 
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Mercado Atual   

 

A indústria brasileira de FIIs tem sido beneficiada por um cenário favorável para o seu desenvolvimento a partir 

da redução dos juros reais e da necessidade de diversificação dos portfólios. Com o crescimento do número 

de FIIs listados e a maior diversidade de tipos de projetos/ativos, a indústria vem registrando expansão tanto 

nas ofertas primárias quanto nos volumes negociados no mercado secundário. Atualmente, já são mais de 300 

fundos listados na B3 (vs. 190 em 2018), o volume médio diário das  cotas negociadas já superou os R$ 200 

milhões (vs. R$ 45 milhões em 2018) e o número de investidores já ultrapassa a marca de 1,1 milhão (vs. 208 

mil em 2018).   

  

Mercado Primário – Ofertas Públicas Mercado Secundário - FIIs Listados Volume Médio Diário - Nº de investidores 

 

  

Fonte: Boletim do Mercado Imobiliário – B3 – Dez/20   

Mercado Primário   

 

Para um fundo novo, o primeiro passo é o IPO (Initial Public Offering), ou Oferta Pública Inicial. Este é o 

momento no qual o fundo faz a primeira emissão e começa a ter as cotas negociadas na B3. A oferta 

subsequente a um IPO, é chamada de follow on, quando um FII que já tem as cotas negociadas na B3, faz 

uma nova emissão para captar recursos adicionais para novas aquisições ou outras necessidades.  

Importante destacar que por distribuírem quase todo o resultado aos investidores (mínimo de 95%), um FII 

dificilmente consegue ter um crescimento orgânico. A solução é emitir novas cotas para obter recursos para 

comprar mais ativos e crescer.  

Em toda oferta pública de distribuição nos termos da Instrução CVM nº 400, os administradores disponibilizam 

aos interessados o prospecto, principal documento da oferta, que inclui informações sobre a política de 

investimentos, a descrição dos imóveis, fatores de risco, estudo de viabilidade etc. 

Alguns FIIs só podem realizar novas emissões caso estas sejam aprovadas pela assembleia de cotistas 

(quórum de maioria dos presentes conforme legislação em vigor), enquanto outros tantos não precisam de 

aprovação já tendo um capital previamente autorizado (montante em reais pré-definido) sendo mandatório 

oferecer aos cotistas atuais do fundo o direto de subscrição conforme legislação em vigor e tudo dependendo 

do regulamento de cada FII. Em relação a dinâmica dos preços das novas emissões posteriores ao IPO, o 

valor da cota usualmente para ter atratividade deve vir acima do valor patrimonial já considerando todos os 

custos inerentes à oferta incorridos aos participantes, mas abaixo do valor da cota negociado no mercado 

secundário (periodicamente o valor patrimonial de um FII é reavaliado por uma consultoria imobiliária 

independente especializada), podendo então no anúncio da oferta da nova emissão influenciar no desempenho 

das cotas.  

No caso de haver capital previamente autorizado o ofertante pode ou não permitir aos atuais cotistas 

negociarem o referido direito a seus exclusivos critérios, sendo essa negociação usualmente atrativa se o valor 

da cota no mercado secundário estiver maior do que o valor da cota da nova emissão já considerando todos 

os custos inerentes à oferta incorridos aos participantes se forem alocados. 

Para investir no mercado primário o investidor arcará com Custos da Distribuição, que envolvem certas 

comissões e despesas, como: Taxa de Registro na CVM, Taxa de Registro e de Distribuição na B3, Taxa de 

Registro na Anbima, Assessorias Legais, Comissão de Estruturação/Colocação de Cotas, dentre outros. Neste 

caso, sempre importante notar se o dividend yield que consta no prospecto (vide em anexo estudo de 

viabilidade) está líquido destes custos da oferta. 

  

3 9 
26 

21 23 29 
38 45 

130 

216 

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

 Volume Médio Diário (R$ Mi)  Nº de Investidores



 

 

Manual de Fundos Imobiliários (FIIs) – 25 de fevereiro de 2021 

Itaú BBA 

4 Não Corporativo 

 

Mercado Secundário   

 

Após o processo de Oferta Pública, onde as cotas já foram lançadas no mercado primário por seus agentes 

emissores e compradas pelos investidores, as negociações de compra e venda dos ativos passam a ser feitas 

no mercado secundário.  

Assim como as empresas de capital aberto (por exemplo Petrobras - PETR4 e Vale - VALE3), as cotas dos 

FIIs são negociadas na B3 e sofrem oscilações de preços diariamente. O investidor de FIIs precisa estar ciente 

das possíveis alterações de preços das cotas no mercado secundário podendo ser afetadas por diversos 

fatores, como patamar da taxa básica de juros, momento do mercado em geral e/ou no mercado imobiliário. 

Os rendimentos também podem oscilar: taxa de vacância, taxa de inadimplência, reajustes nos contratos 

de aluguel, recebimento de multa rescisória, despesas não recorrentes, emissões de novas cotas, são alguns 

fatores que podem influenciar nos rendimentos a serem distribuídos para o cotista final e consequentemente 

também podem afetar a dinâmica de preços no mercado secundário.  

Importante destacar que os FIIs têm uma correlação negativa significativa com a curva de juros. 

Historicamente, o dividend yield dos FIIs caminha da mesma maneira que o cupom da NTN-B, uma vez que 

tanto os FIIs e as NTN-B são fluxos de caixa de longo prazo indexados à inflação. No entanto, os FIIs são 

precificados com um prêmio em relação às NTN-B (aproximadamente 3%), por conta do maior risco 

envolvimento no investimento (risco de vacância, inadimplência dos locatários, despesas não recorrentes, 

dentre outros). 

A correlação negativa é devido ao fluxo de caixa de um FII ser altamente previsível, já que os investidores, 

ajustando o prêmio de risco, comparam o dividend yield dos FIIs com os rendimentos de ativos de renda fixa. 

Em um cenário de alta das taxas de juros, os FIIs se tornam menos atraentes em comparação aos títulos 

públicos, e seu valor de mercado poderá mostrar desvalorização. O menor valor de mercado impacta o dividend 

yield e o prêmio de risco retorna ao seu nível anterior. 

  

Comportamento Div Yield FIIs vs NTN-B 2035   

 

  

Fonte: Economática   
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Tipos de Fundos Imobiliários   

 

Antes de entrarmos nos tipos atuais de FIIs, importante destacar que podemos ter dois tipos de Gestão: Ativa 

e Passiva. Atualmente, os fundos mais representativos do mercado são os FIIs de Gestão Ativa.  

Um FII de Gestão Ativa pode oferecer retornos melhores, considerando que o gestor pode trabalhar em uma 

reciclagem inteligente do portfólio, aproveitar oportunidades de aquisição, spreads de locação nas renovações 

de contratos, dentre outras atividades. Os gestores de gestão ativa podem realizar parcerias ou sociedades 

com operadores do mercado imobiliário adquirindo participações minoritárias ou de controle. Em alguns casos, 

gestores já possuem uma história anterior ao lançamento do seu primeiro FII listado, já tendo um track-record 

em diferentes ciclos imobiliários, já são proprietários de ativos imobiliárias e podem fazer a venda destes ativos 

para dentro de um novo FII, nestes casos é importante destacar que  os cotistas precisam aprovar o conflito 

de interesse, para que os ativos sejam transferidos de uma coligada da gestora para o fundo gerido por ela.  

A Gestão Passiva são fundos que especificam em seus regulamentos o imóvel ou o conjunto de imóveis que 

irão compor sua carteira de investimento, ou, aqueles que têm por objetivo acompanhar um benchmark do 

setor. 

Os FIIs são classificados de acordo com seu portfólio que podemos resumir em 3 principais classificações 

Fundos de Renda, Fundos de Desenvolvimento e Fundos de Ativos Financeiros.  

1. Os Fundos de Renda são a maioria no mercado brasileiro atual. Possuem as propriedades e podem 

operá-las diretamente ou através de terceiros, de maneira a obter receitas de aluguéis. Sua estratégia é a 

de adquirir propriedades prontas para serem alugadas.  No geral possuem um portfólio de ativos com 

diversos locatários e se especializam em investir em propriedades dentro de um mesmo setor da 

economia. 

Os fundos de renda de aluguel podem ser considerados conservadores por focarem no recebimento de 

aluguéis formalizados por contratos de longo prazo, anualmente corrigidos pela inflação e com baixo risco 

de reinvestimento. Por outro lado, esses fundos têm menor potencial de crescimento de sua renda futura, 

uma vez que os FIIs fazem a distribuição de seus rendimentos aos cotistas em detrimento do investimento 

em novos projetos. 

  

Existem dois principais tipos de contratos:  

Contratos Típicos: Contratos Atípicos: 

 

Conta com prazo de duração médio de três a cinco anos. Os aluguéis são 

reajustados anualmente com base em algum índice de inflação e permitem 

uma revisional do valor do aluguel pelo locador ou pelo locatário, depois do 

terceiro ano, que dependerá das condições do mercado no momento. Caso 

o contrato não seja cumprido até o vencimento, tem multa rescisória 

(geralmente 3 meses). O fato de não ser uma penalidade muito alta para 

quem rompe o contrato implica numa possível troca de inquilinos com maior 

frequência, o que torna ainda maior a importância de avaliar a capacidade do 

imóvel ser locado novamente em boas condições 

Têm prazo de duração mais longo geralmente de dez a quinze anos, são 

também reajustados anualmente com base em algum índice de inflação e 

têm, como principais diferenças dos contratos típicos, a multa rescisória, 

que, em boa parte dos casos, equivale ao valor total dos aluguéis 

remanescentes e a não previsão de revisionais ao longo contrato. 

Portanto, nestes casos podemos ver um aumento linear e constante nos 

valores dos aluguéis durante sua vigência, o que pode fazer com que, no 

vencimento, o preço de locação esteja fora da realidade se comparado com 

imóveis semelhantes na mesma localização. 

Tipos de Contratos Atípicos: Contratos atípicos podem ser vistos em 

operações Built to suilt, que é a construção de um imóvel exclusivamente 

para aquela locação, Sale and leaseback, que consiste na venda de um 

imóvel anteriormente ocupado por uma empresa e locado pra ela mesma, 

ou Buy to Lease, onde o imóvel é comprado para atender ao locatário.   

  



 

 

Manual de Fundos Imobiliários (FIIs) – 25 de fevereiro de 2021 

Itaú BBA 

6 Não Corporativo 

O desempenho de um FII de renda dependerá do preço de aquisição que o fundo pagará pelo imóvel e da 

capacidade da geração de renda por esse imóvel ao longo do tempo. A renda distribuída por um imóvel 

pode variar dependendo de fatores como: variações na taxa de vacância, inadimplência dos locatários, 

alterações do valor do aluguel, tais movimentações podem se materializar em situações de 

aumento/diminuição de oferta de empreendimentos na região em que o fundo mantém seu imóvel, melhora ou 

deterioração da região ou reversão de ciclo econômico que afete a geração de caixa dos inquilinos. 

Dentre os critérios para se analisar um FII de renda de aluguel importante considerar:  

1. Localização: é um importante fator na determinação do preço do aluguel e da viabilidade de renovar 

contratos / ter uma vacância baixa. É preciso analisar se há riscos de adição de ofertas de novas 

propriedades na região do imóvel e se o preço dos contratos de aluguel do fundo está alinhado com a 

média da região; 

2. Qualidade: existência de certificações, gastos de energia, segurança e tecnologia são fatores importantes 

para serem analisados em relação a qualidade de um imóvel; 

3. Análise de crédito dos inquilinos: Rating de crédito conferido por alguma agência especializada, 

avaliação dos riscos inerentes ao setor de atuação, disponibilidade de liquidez, nível de alavancagem, etc;  

4. Taxa de Vacância: É essencial analisar o histórico da taxa de vacância da região onde o empreendimento 

se situa, este dado é divulgado trimestralmente por consultorias imobiliários independentes, como por 

exemplo Cushman & Wakefiel, Binswanger Brazil, dentre outros; 

5. Gestão do Fundo: Fundamental entender se o gestor está alinhado com o atual momento do mercado 

imobiliário, mostrando uma eficiência na alocação dos recursos. Analisar se o gestor já possui um track 

record no setor tendo um portfólio próprio ou se possui parcerias ou sociedades importantes com 

operadores do mercado imobiliário. Embora resultados do passado não representem nenhuma garantia 

em termos de operações futuras, eles servem como bons indicadores. Clareza na comunicação com o 

mercado, através de relatórios gerencias, apresentações trimestrais, etc; 

6. Concentração de risco / inquilino: importante analisar a diversificação da receita do fundo por imóvel e 

locatário. Um FII com um único ativo e locatário tem um risco direcional uma vez que se o inquilino 

desocupar o imóvel, ou inadimplir o aluguel a rentabilidade no período tenderá a zero.  

Como exemplos de setores no mercado dos FIIs na categoria de fundos de renda temos: 

 Lajes Corporativas / Escritórios: Os principais vetores para este tipo de ativo são a criação de empregos, 

crescimento econômico e localização. Os FIIs que detém um portfólio diversificado tendem a possuir uma 

quantidade maior de inquilinos e estão menos vulneráveis a grandes taxas de vacância e inadimplência. 

O segmento vem passando por um processo de transformação que pode mudar o perfil dos escritórios 

que temos visto até então, o conceito de “open space” já predomina ao redor do mundo. Neste formato, 

temos espaços abertos e integrados que incentivam a transparência e a produtividade. Outro ponto 

importante neste setor é a questão da adoção do home office, neste quesito podemos listar alguns prós 

(aumento de produtividade, ganho de tempo por conta do deslocamento) e contras (maior dificuldade para 

o processo de inovação, falta de infraestrutura, dificuldade de consolidar a cultura da empresa) e 

acreditamos que o novo normal provavelmente estará no meio do caminho, para atender as demandas 

tanto do empregador como dos funcionários. O fato é que em um ambiente de crescimento econômico 

esperamos que a demanda por escritórios deva continuar independente do home office.  

 Galpões Logísticos: Os determinantes centrais para este segmento são a localização, infra-estrutura e 

a atividade econômica. A logística está relacionada com a distribuição de produtos e com a proximidade 

das rodovias.  

Com o crescimento do mercado digital, temos visto empresas do segmento de e-commerce, 

atacado/varejo e logística, começarem a buscar empreendimentos de maior qualidade, mais eficientes e 

mais próximos as capitais para atender o grande volume de compras online. 

Importante destacar que o ciclo de construção de um galpão logístico se comparado com outros 

empreendimentos comerciais como por exemplo Lajes Corporativas, é mais curto devido a maior 

simplicidade do projeto de engenharia. Consequentemente, costumamos ver menores descasamentos 

entre a demanda e oferta destes ativos e sem grandes oscilações de preços de aluguel. 
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 Shopping Centers: Os principais indutores para este tipo de ativo são os gastos dos consumidores, 

localização, mix de lojas, opções de lazer e alimentação. Importante destacar que um Shopping center 

possui por si só uma base pulverizada de locatários permitindo uma diversificação do risco. Importante 

destacar que fatores que afetem o funcionamento do varejo (por exemplo lock-down e/ou restrições ao 

horário de funcionamento) afetam diretamente os retornos desse segmento. 

 Renda Urbana: Fundos deste segmento contam com imóveis localizados em áreas urbanas, em regiões 

de alto fluxo de pessoas e, preferencialmente, em grandes centros. Há diversos subsetores que podem 

ser explorados, como por exemplo: varejo alimentar, instituições de ensino, rede de varejo, laboratórios 

médicos, dentre outros. Os principais pontos chave para este setor são: localização, saúde financeira do 

locatário, posicionamento no setor de atuação, relevância do ativo para a empresa, tendências de 

expansão regional, posição geográfica relativa aos fornecedores e clientes, padrão construtivo e 

tecnológico, dentre outros.   

 Renda Residencial: O saldo do déficit habitacional sempre foi historicamente alto no Brasil. Atualmente, 

não existem muitos FIIs residenciais no mercado local, porém com a taxa de rentabilidade de aluguel 

superando a taxa do CDI este segmento pode aumentar daqui para frente. Há grandes expectativas de 

que com o cenário atual juntamente a um novo padrão de consumo das gerações mais jovens são fatores 

que tendem a aquecer a demanda por aluguel residencial. Os principais pontos chave na escolha destes 

ativos são: boa localização, dentro dos principais centros urbanos com grande densidade; próximos de 

transporte público, centros comerciais, universidades; ativos líquidos com alta atratividade para os 

locatários administrados por empresas especializadas possibilitando diferentes estratégias de locação 

(como por exemplo Short  / Long- Stay, locações de curta e longa permanência).  

2. Os Fundos de Desenvolvimento são menos recorrentes até o momento no mercado brasileiro, no 

geral estes fundos contam com uma relação risco/retorno maior que as outras classes de FIIs. São 

caracterizados pela sua participação em uma ou mais fases do processo de incorporação de um 

empreendimento. A estratégia pode ser variada, podendo após o desenvolvimento manter a propriedade 

e se tornar um fundo de renda ou até o desinvestimento do ativo. O processo de incorporação de um 

imóvel pode ser resumido em três principais etapas: i) aquisição de terreno juntamente com aprovação e 

registro do projeto, ii) execução da construção e iii) aluguel ou venda do imóvel a um preço previamente 

projetado.  

 

3. Os Fundos de Ativos Financeiros também conhecidos como fundo de papel, um dos segmentos 

mais representativos do mercado de FIIs brasileiros, são fundos que investem em ativos imobiliários 

financeiros, principalmente em Certificados de Recebíveis Imobiliários (CRIs), mas também em outros 

ativos como Letras de Crédito Imobiliário (LCI) ou Letras Hipotecárias (LH), bem como em outros fundos 

imobiliários ou ações de outras empresas do setor imobiliário. 

 

Os CRIs são títulos emitidos por companhias securitizadoras com lastros imobiliários. O CRI é um 

instrumento de captação de recursos destinados a financiar transações do mercado imobiliário e é 

lastreado em créditos imobiliários, tais como: debêntures com destinação de recursos 

específica/imobiliária (risco final corporativo), financiamentos residenciais, comerciais ou para 

construções, contratos de aluguéis de longo prazo etc. 

 

O crescimento dos FIIs de Ativos Financeiros deu acesso as pessoas físicas a um produto antes restrito a 

investidores qualificados. Como vantagem deste tipo de FIIs podemos destacar a diversificação dos riscos 

através da compra de inúmeros títulos adquiridos para o portfólio indexados por diferentes taxas (inflação 

ou cdi).  

 

Importante ressaltar que há diversos tipos de CRIs com diferentes riscos de crédito, como: Corporativos, 

Multipropriedade, Incorporadora Loteamento, Incorporadora Residencial, pulverizado, etc.  

 

Ainda no segmento de fundos de papel, os FOFs – (Fundos de Fundos) tem ganhado notoriedade nos 

últimos tempos no mercado brasileiro, e hoje representam ~10% do índice IFIX. Os FOFs têm como 

objetivo principal auferir rendimentos e ganhos de capital na aquisição de cotas de outros FIIs. 
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Composição IFIX - Setor   

 

  

Fonte: B3, Anbima, Itaú BBA, CVM.   

 

Perguntas e Respostas   

 

Qual a diferença entre contratos típicos e atípicos? 
  

Os contratos típicos possuem prazo menor e clausulas de rescisão super flexíveis/não punitivas (usualmente 

3 meses de aluguéis). Os contratos atípicos são longos, são ajustados anualmente pelo indexador determinado, 

não tem revisionais ao longo contrato e as multas para rescisão podem chegar ao valor integral de todos os 

aluguéis não incorridos. 

  

Quais são os tipos de contratos atípicos? 
  

Contratos atípicos podem ser vistos em operações Built to suilt, que é a construção de um imóvel 

exclusivamente para aquela locação, Sale and leaseback, que consiste na venda de um imóvel anteriormente 

ocupado por uma empresa e locado pra ela mesma, ou Buy to Lease, onde o imóvel é comprado para atender 

ao locatário.   

  

É preferível ter um portfólio com contratos atípicos em comparação a um portfólio com contratos 

típicos? 

  

Depende, antes de tudo é importante entender as diferenças de cada um. Contratos atípicos asseguram uma 

renda mais estável uma vez que o locatário tem de cumprir o contrato até o seu fim no preço acordado ou então 

rescindi-lo com penalidade que, via de regra, traz compensação financeira ao locador pelo período de aluguel 

não cumprido. O contrato atípico trava portanto o valor de aluguel por longo prazo impedindo que o locador 

tenha de lidar com eventual redução do valor de locação e vacância (sujeito a risco de crédito do locatário). Por 

outro lado, em um eventual cenário positivo no qual os preços de locação dos ativos sobem, o locador estará 

com seus preços travados, diferente dos contratos típicos que conseguem refletir com mais rapidez as 

oscilações de mercado. É importante ainda avaliar se os valores de locação em eventual contrato atípico estão 

condizentes com os valores praticados em sua região e mercado de atuação de modo que o investidor tenha 

perspectiva de preservação do valor do ativo adquirido após o término do prazo contratual. Em última instância, 

além do contrato de locação, é sempre importante analisar o valor sendo pago pelo imóvel. 

  

O que é taxa de vacância? 
  

Taxa de vacância é a proporção entre a área não locada e a área bruta total disponível para locação do 

empreendimento (ABL). 

  

  

30%

25%

16%

10%

10%

4%

5%

Ativos Financeiros Logístico, Industrial e Varejo Escritórios Shoppings Fundo de Fundos Agência Bancária Outros



 

 

Manual de Fundos Imobiliários (FIIs) – 25 de fevereiro de 2021 

Itaú BBA 

9 Não Corporativo 

O que seria o “Cap rate”? 
  

Cap Rate é a relação entre a renda anual que o imóvel gera e seu custo de aquisição. Ex.: um imóvel adquirido 

por R$ 100mil e que possui um aluguel anual de R$ 10mil possui um Cap Rate de 10%. 

  

O que seria o “Dividend Yield”? 
  

Dividend Yield é a relação entre os dividendos distribuídos de um FII e o preço da cota. Ex.: um fundo paga R$ 

0,50/cota mensalmente e o preço dele no mercado secundário está R$ 100/cota, portanto o dividend yield do 

fundo é de 0,5% a.m. ou 6,0% a.a. 

  

Como funciona o mecanismo de “Renda Garantida”? 
  

A Renda Garantida é um mecanismo através do qual o vendedor dos ativos garante uma renda mínima ao 

comprador por um período pré-determinado. Geralmente este mecanismo é usado quando o imóvel tem ainda 

uma vacância relevante de modo que o investidor não tenha de aguardar a ocupação do mesmo para obter o 

rendimento almejado. Existe o risco, porém do ativo não ser locado ou ser locado a preços mais baixos que o 

previsto até o término do período de renda garantida fazendo com que a renda do investidor caia após o período 

de Renda Garantida.  

Outro fator a ser considerado é a subordinação da taxa do gestor/consultor imobiliário por determinado período 

podendo caracterizar também em uma espécie de “Renda Garantida”. Nestes casos, o gestor por sua mera 

liberalidade renúncia por um período até a totalidade do valor da taxa de gestão, de forma a possibilitar que o 

fundo distribua dividendos aos cotistas em montante equivalente a um yield definido sob o valor da emissão. 

Neste caso, após o término do período a taxa da gestão / consultor será cobrada normalmente. 

  

Os FIIs possuem liquidez diária? 
  

Sim. As cotas dos FIIS são negociadas na B3 e a liquidação ocorre em dois dias úteis após a compra e a venda. 
  

O valor dos dividendos distribuídos pode se alterar no tempo? 
  

Sim, o FII distribui a rentabilidade dos ativos que o compõe. O valor distribuído pode diminuir em caso de maior 

vacância, inadimplemento, renegociação de alguns aluguéis ou renegociação dos contratos de aluguel. O valor 

distribuído também pode aumentar caso a vacância diminua, os contratos sofram um reajuste ou sejam 

renegociados por um valor maior. 

  

O que é o IFIX? 
  

O Índice de Fundos de Investimentos Imobiliários (IFIX) é um índice similar ao Ibovespa (IBOV) que representa 

uma cesta de fundos com objetivo de medir o desempenho do mercado e viabilizar comparações com outros 

ativos ou índices. Existem critérios de elegibilidade para que um FII faça parte do IFX, como a recorrência na 

sua negociação. 

  

Um FII tem data de vencimento pré-determinada? 
  

Em sua grande maioria o FII não tem prazo de vencimento pré-determinado. Mas em alguns casos o FII pode 

ter um propósito específico de investimento (FII de incorporação de imóveis residenciais, FII de 

desenvolvimento de galpões logísticos, etc) e o fluxo de caixa do fundo se assemelha ao retorno do seu 

investimento 

  

Qual a diferença de um fundo “mono-ativo” para um fundo “multi-ativo”? 
  

O fundo mono-ativo possui um único imóvel no seu portfolio, enquanto um fundo multi-ativo possui pelo menos 

dois imóveis no portfólio. Entretanto a diversificação dos fundos não depende apenas desse componente: um 

fundo com dois ou mais ativos pode ter o mesmo inquilino em todos eles. Enquanto um fundo mono-ativo pode 

ser uma torre comercial ou um shopping com vários inquilinos. 
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Quais são as taxas cobradas por um FII?   
  

Para o funcionamento de um FII, existem diversos custos envolvidos. As taxas cobradas pelos FIIs 

normalmente englobam: taxa de administração, gestão, controladoria e escrituração. Cada FII tem sua própria 

taxa e é cobrada pelo valor de mercado ou patrimônio líquido do FII.  

Em alguns FIIs, também é visto a cobrança da taxa de performance, desde que previsto em seu regulamento. 

Essa taxa é cobrada sobre uma parcela da rentabilidade do fundo que exceda a variação de um índice de 

desempenho previamente determinado, chamado de benchmark, e remunera o bom desempenho do fundo de 

investimento, caso o objetivo de superar o seu benchmark seja alcançado. 

Lembrando que o valor que o cotista de um FII recebe mensalmente já é líquido das taxas cobradas. 

  

Como analisar a qualidade do gestor? 
  

Importante destacar que a qualidade e o histórico da gestão de um FII são elementos importantes para o 

sucesso de um fundo. No entanto, a análise deste quesito tem bastante subjetividade, mas podemos elencar 

alguns pontos de atenção para análise de um gestor: importante o gestor estar alinhado com o atual momento 

do mercado imobiliário, mostrando uma eficiência na alocação dos recursos; Embora resultados do passado 

não representem nenhuma garantia em termos de operações futuras, eles servem como bons indicadores; 

Clareza na comunicação com o mercado, através de relatórios gerencias, apresentações trimestrais, etc. 

Em alguns casos, gestores já possuem uma história anterior ao lançamento do seu primeiro FII listado, já tendo 

um track-record em diferentes ciclos imobiliários, já são proprietários de ativos imobiliários e podem fazer a 

venda destes ativos para dentro de um novo FII, nestes casos é importante destacar que  os cotistas precisam 

aprovar o conflito de interesse, para que os ativos sejam transferidos de uma coligada da gestora para o fundo 

gerido por ela. 

  

O que é uma Assembleia de Cotistas? 
  

Há dois tipos principais de Assembleia: i) Assembleia Geral Extraordinária (AGE) - Reunião eventual para 

aprovação de temas importantes relacionados ao fundo (como por exemplo: aprovação de uma nova emissão 

de cotas, alteração no regulamento do fundo) e ii) Assembleia Geral Ordinária (AGO) - Reunião anual 

obrigatória onde são aprovadas as contas de um fundo e outros assuntos pertinentes.  

As AGE normalmente são convocadas pelo administrador do fundo, no entanto, também podem ser 

convocadas diretamente por cotistas que detenham, no mínimo, 5% das cotas emitidas e titulares de, no 

mínimo, 3% das cotas emitidas podem solicitar a inclusão de pautas em AGO. 

  

Podem acontecer alterações no valor patrimonial de um FII? 
  

Sim, os FIIs devem reavaliar o valor de seus ativos imobiliários que tenham por objetivo obter renda pelo menos 

1 vez ao ano, portanto em épocas do ano o valor patrimonial pode não refletir a melhor realidade do fundo 

naquele momento. Os laudos de avaliação são feitos por empresas terceiras especializadas, seguindo as 

regras e práticas de mercado e em tese devem demonstrar por quanto os imóveis seriam negociados no 

mercado real. 

  

O que é P/VP? 
  

P/VP é a relação entre o preço da cota no mercado secundário sobre o valor da cota patrimonial. Sendo que 

quando o P/VP > 1, o fundo está negociando com um ágio sobre o seu valor patrimonial e quando o P/VP < 1, 

o fundo está negociando com deságio em relação ao seu valor patrimonial. 
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O que é Ciclo Imobiliário? 
  

O ciclo imobiliário pode ser dividido em quatro fases em um ciclo que se reinicia novamente de tempos em 

tempos. As quatro fases são: i) Expansão – preços em alta, poucos imóveis vagos; ii) Excesso de oferta – 

estabilização de preços, aumento da taxa de vacância; iii) Recessão – queda nos preços, forte alta na taxa de 

vacância; iv) Recuperação – retomada gradual, queda no número de imóveis vagos. 

  

O valor da cota da oferta corresponde ao valor patrimonial dos ativos? 
  

O valor da cota normalmente inclui os custos da emissão, e o valor dos ativos é baseado no laudo de avaliação 

feito para a oferta. No decorrer do tempo, dependendo da oscilação do preço da cota, ela pode representar 

mais ou menos que o valor patrimonial do portfólio do fundo. 

  

Qual é a diferença entre uma emissão primária e secundária? 
  

Em uma emissão primária, um FII está emitindo novas cotas e o dinheiro investido vai para o patrimônio do 

fundo via aquisição de novos imóveis, por exemplo. Já em uma emissão secundária, é basicamente a troca de 

cotistas, os cotistas antigos do FIIs ofertam as próprias cotas para novos cotistas. 

  

O que é rateio? 
  

Rateio acontece quando existe uma demanda maior do que o a quantidade de cotas disponíveis em uma oferta 

primária. Ou seja, acontece uma divisão dessas cotas entre os interessados. 

  

Há riscos da isenção do imposto sobre os dividendos de FIIs acabar? 
  

O risco existe, mas não temos como mensurar quando isso poderia acontecer. Importante destacar que o 

mercado de FIIs nos EUA, conhecido como REITs, os dividendos são tributados. No entanto, acreditamos que 

apesar do impacto inicial, o possível fim da isenção não irá tirar as outras vantagens de se investir em FIIs, 

como por exemplo: gestão profissional, diversificação, menor ticket médio, liquidez. 

  

Como saber se o preço de um FII está sendo oferecido no primário é um bom investimento? 
  

Após ser feita a análise da localização, qualidade dos imóveis, análise de créditos dos inquilinos etc. Importante 

fazer a análise comparativa com outros FIIs já existentes do mesmo setor. Métricas como: valor do preço/m² 

dos imóveis a serem adquiridos e expectativa do dividend yield versus outros FIIs existentes ajudam na 

avaliação do preço da nova oferta.   

  

Há potencial risco de conflito de interesses em uma nova oferta de fundos imobiliários? 
  

Em casos onde o gestor já possui um histórico, já são proprietários de ativos imobiliários e podem fazer a venda 

destes ativos para dentro de um novo FII pode ser considerado um potencial risco de conflito de interesse. 

Nestes casos, a efetivação do negócio depende de aprovação prévia, específica e informada em Assembleia 

Geral, nos termos do inciso XII do artigo 18 da Instrução CVM 472. Lembrando que conflito de interesse é 

considerado qualquer contrato ou negócio a ser realizado pelo fundo em que Administradora, Gestor, consultor 

especializado, suas Pessoas Ligadas, representantes de Cotistas e/ou Cotistas que detenham participação 

correspondente a, no mínimo, 10% do patrimônio do Fundo, possuam interesse pessoal, efetivo ou em 

potencial, os quais demandam prévia aprovação da Assembleia Geral. 
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Glossário   

 

Amortização: Devolução do capital social do fundo aos seus cotistas. 

Anbima: Associação Brasileira das Entidades dos Mercados de Financeiro e de Capitais. 

Área Bruta Locável (ABL): Área de um empreendimento imobiliários que é disponível para locação. 

B3: Bolsa de Valores do Brasil, onde são negociadas as cotas dos FII. B3 - Brasil, Bolsa e Balcão. 

Consultoria Imobiliária: Empresa do ramo imobiliário especializada em imóveis comerciais de alto padrão. 

Data ex: Data a partir da qual o cotista que adquirir novas ações não terá direito a receber os rendimentos 

daquele período, no caso dos FIIs geralmente mensal. 

Due Diligence: na tradução diligência devida, é o termo usado para denominar o processo feito antes da 

compra de um ativo, processo onde é analisado minunciosamente todos os documentos relativos ao imóvel 

para que diminua ao máximo o risco envolvendo o novo investimento.  

Fato Relevante: Comunicado obrigatório enviado pelo administrador do fundo onde é informado a ocorrência 

de fato que possa influenciar as decisões dos investidores. 

High Yield: na tradução Alto Rendimento, são títulos que pagam um rendimento mais alto devido ao risco de 

crédito e inadimplência mais altos. 

High Grade: na tradução Nota alta, são títulos de renda fixa com risco de crédito mais baixo. 

Informe Mensal: Documento obrigatório que contém dados financeiros dos fundos imobiliários. 

Informe Trimestral: Documento obrigatório que contém dados financeiros e qualitativos dos fundos 

imobiliários. 

Pipeline: Termo usado geralmente em novas emissões de FIIs para se referir a lista de ativos que o fundo tem 

interesse de adquirir. No entanto, o ativo estar no pipeline não significa dizer que o fundo vai conseguir 

efetivamente comprá-lo.  

Relatório gerencial: Relatório não obrigatório com informações úteis aos cotistas, normalmente divulgado 

mensalmente.  
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Informações Relevantes   

1. Este relatório foi elaborado pelo Itaú Unibanco, sociedade regulada pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM), e distribuído pelo Itaú Unibanco,  
pela Itaú Corretora de Valores S.A. e pelo Itaú BBA. Itaú BBA é uma marca usada pelo Itaú Unibanco. 

2. Este relatório não constitui e nem deve ser interpretado como sendo uma oferta de compra ou venda ou como uma solicitação de compra ou venda 
de qualquer instrumento financeiro, ou de participação em uma determinada estratégia de negócios em qualquer jurisdição. As informações contidas 
neste relatório foram consideradas razoáveis na data em que o relatório foi divulgado e foram obtidas de fontes públicas consideradas confiáveis. O 
Itaú Unibanco ou qualquer de suas afiliadas (“Grupo Itaú Unibanco”) não dá nenhuma segurança ou presta garantia, seja de forma expressa ou 
implícita, sobre a integridade, confiabilidade ou exatidão dessas informações. Este relatório também não tem a intenção de ser uma relação completa 
ou resumida das estratégias de investimentos, mercados ou desdobramentos nele abordados. As opiniões, estimativas e/ou projeções expressas 
neste relatório refletem a opinião atual do analista responsável pelo conteúdo deste relatório na data de sua divulgação e estão, portanto, sujeitas a 
alterações sem aviso prévio. Os preços e disponibilidades dos instrumentos financeiros são meramente indicativos e sujeitos a alterações que não 
estão no controle do Itaú Unibanco. O Itaú Unibanco ou qualquer de suas afiliadas não tem obrigação de atualizar, modificar ou alterar este relatório 
e/ou de informar o leitor sobre qualquer alteração em seu conteúdo, salvo quando do encerramento da cobertura dos emissores dos valores 
mobiliários abordados neste relatório. 

3. O analista responsável pela elaboração deste relatório, destacado em negrito, certifica que as opiniões expressas neste relatório refletem, 
de forma precisa, única e exclusiva, suas visões e opiniões pessoais a respeito de todos os emissores ou valores mobiliários por eles 
analisados, e que foram produzidas de forma independente e autônoma, inclusive em relação ao Itaú Unibanco, à Itaú Corretora e ao Itaú 
BBA e a qualquer de suas afiliadas. Uma vez que as opiniões pessoais dos analistas de investimento podem ser divergentes entre si, o 
Itaú Unibanco, a Itaú Corretora, o Itaú BBA e/ou qualquer de suas afiliadas podem ter publicado ou vir a publicar outros relatórios que não 
sejam consistentes com e/ou que cheguem a conclusões diversas das apresentadas neste relatório.  

4. O analista responsável pela elaboração deste relatório não está registrado e/ou não é qualificado como analista de pesquisas junto à NYSE ou à 
FINRA, nem é de qualquer forma associado à Itau BBA USA Securities, Inc., e, portanto, não está sujeito às disposições da Norma 2242 sobre 
comunicações com uma empresa objeto de análise, aparições públicas e transações com valores mobiliários mantidos em uma conta de analista 
de pesquisas.  

5. Parte da remuneração dos analistas é determinada com base no total das receitas do Itaú Unibanco e de algumas de suas afiliadas, inclusive  nas 
receitas decorrentes da prestação de serviços de banco de investimento. Não obstante, o analista responsável pelo conteúdo deste relatório certifica 
que nenhuma parcela de sua remuneração esteve, está ou estará, direta ou indiretamente, relacionada a quaisquer recomendações ou opiniões 
específicas contidas neste relatório. 

6. Os instrumentos financeiros discutidos neste relatório podem não ser adequados para todos os investidores. Este relatório não leva em consideração 
os objetivos de investimento, a situação financeira ou as necessidades específicas de qualquer investidor em particular. Os investidores que desejem 
adquirir ou negociar os valores mobiliários cobertos neste relatório devem obter informações e documentos pertinentes, a fim de que possam formar 
sua própria convicção sobre o investimento nos valores mobiliários. Os investidores devem obter orientação financeira, contábil, jurídica, econômica 
e de mercado independente, com base em suas características pessoais, antes de tomar uma decisão de investimento em relação aos valores 
mobiliários do emissor(es) avaliado(s) neste relatório. A decisão final em relação aos investimentos deve ser tomada por cada investidor, levando 
em consideração os vários riscos, tarifas e comissões envolvidos. Caso um instrumento financeiro seja expresso em uma moeda que não a do 
investidor, uma alteração nas taxas de câmbio pode impactar adversamente seu preço, valor ou rentabilidade. Os rendimentos dos instrumentos 
financeiros podem apresentar variações e, consequentemente, o preço ou valor dos instrumentos financeiros pode aumentar ou diminuir, direta ou 
indiretamente. Rentabilidade passada não é necessariamente indicativa de resultados futuros, e nenhuma segurança ou garantia, de forma expressa 
ou implícita, é dada neste relatório em relação a desempenhos futuros ou a qualquer outro aspecto. O Itaú Unibanco e suas afiliadas se eximem de 
toda e qualquer responsabilidade por eventuais prejuízos, diretos ou indiretos, que venham a decorrer da utilização deste relatório ou de seu 
conteúdo. Ao utilizar tal relatório o investidor obriga-se, de forma irrevogável e irretratável, a manter o Itaú  Unibanco e/ou qualquer de suas afiliadas, 
indenes em relação a quaisquer pleitos, reclamações e/ou prejuízos. 

7. Este relatório não pode ser reproduzido ou redistribuído para qualquer outra pessoa, no todo ou em parte, qualquer que seja o propósito, sem o 
prévio consentimento por escrito do Itaú Unibanco. O presente relatório e seu conteúdo devem ser tratados para uso exclusivo. 

8. Conforme exigido pelas regras da Comissão de Valores Mobiliários o(s) analista(s) responsável(eis) pela elaboração do presente relatório indica(m) 
no quadro abaixo "Informações Relevantes" situações de potencial conflito de interesses. 

 

Observação Adicional nos relatórios distribuídos no (i) Reino Unido e Europa: O único propósito deste material é fornecer informação apenas, e 
não constitui ou deve ser interpretado como proposta ou solicitação para aderir a qualquer instrumento financeiro ou participar de qualquer estratégia 
de negócios específica. Os instrumentos financeiros discutidos neste material podem não ser adequados a todos os investidores e são voltados 
somente a Contrapartes Elegíveis e Profissionais, conforme definição da Autoridade de Conduta Financeira. Este material não leva em consideração 
os objetivos, situação financeira ou necessidades específicas de qualquer cliente em particular. Os clientes precisam obter aconselhamento 
financeiro, legal, contábil, econômico, de crédito e de mercado individualmente, com base em seus objetivos e características pessoais antes de 
tomar qualquer decisão fundamentada na informação aqui contida. Ao acessar este material, você confirma estar ciente das leis em sua jurisdição 
referentes a provisão e venda de produtos de serviço financeiro. Você reconhece que este material contém informações proprietárias e concorda 
em manter esta informação somente para seu uso exclusivo. O Itau BBA International plc (IBBAInt) se isenta de qualquer obrigação por perdas, 
sejam diretas ou indiretas, que possam decorrer do uso deste material e de seu conteúdo e não tem obrigação de atualizar a informação contida 
neste documento. Você também confirma que compreende os riscos relativos aos instrumentos financeiros discutidos neste material. Devido a 
regulamentos internacionais, nem todos os instrumentos/serviços financeiros podem estar disponíveis para todos os clientes. Esteja ciente e observe 
tais restrições quando considerar uma potencial decisão de investimento. O desempenho e previsões passados não são um indicadores fiáveis dos 
resultados futuros. A informação aqui contida foi obtida de fontes internas e externas e é considerada confiável até a data de divulgação do material, 
porém o IBBAInt não faz qualquer representação ou garantia quanto à completude, confiabilidade ou precisão da informação obtida por terceiros 
ou fontes públicas. Informações adicionais referentes aos produtos financeiros discutidos neste material são disponibilizadas mediante solicitação. 
O Itau BBA International plc tem escritório registrado no endereço 20th floor, 20 Primrose Street, London, United Kingdom, EC2A 2EW e é autorizado 
pela Prudential Regulation Authority e regulamentado pela Financial Conduct Authority e pela Prudential Regulation Authority (FRN 575225) – O 
braço em Lisboa do Itau BBA International plc é regulamentado pelo Banco de Portugal para conduzir negócios. O Itau BBA International plc tem 
escritórios de representação na França, Alemanha e Espanha autorizados a conduzir atividades limitadas e as atividades de negócios conduzidas 
são regulamentadas por Banque de France, Bundesanstalt fur Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) e Banco de España, respectivamente. Contate 
seu gerente de relacionamento se tiver perguntas; (ii) U.S.A: O Itaú BBA USA Securities, Inc., uma empresa membra da FINRA/SIPC, está 
distribuindo este relatório e aceita a responsabilidade pelo conteúdo deste relatório. Qualquer investidor norte-americano que receba este relatório 
e que deseje efetuar qualquer transação com os valores mobiliários analisados neste documento deve fazê-lo com o Itau BBA USA Securities, Inc. 
at 540 Madison Avenue, 24th Floor, New York, NY 10022.; (iii) Oriente Médio: Este relatório é distribuído pela Itau Middle East Limited. A Itau 
Middle East Limited é regulamentada pela Autoridade de Serviços Financeiros de Dubai, com endereço na Suite 305, Level 3, Al Fattan Currency 
House, Dubai International Financial Centre, PO Box 482034, Dubai, United Arab Emirates. Este material é voltado somente a Clientes Profissionais 
(conforme definição do módulo DFSA Conduta de Negócios) e outras pessoas não devem tomar decisões com base no mesmo;  (iv) Brasil: Itaú 
Corretora de Valores S.A., uma controlada do  Itaú Unibanco S.A. é autorizada pelo Banco Central do Brasil e aprovada pela CVM a distribuir este 
relatório. Se necessário, contate o Servico de atendimento a clientes: 4004-3131* (caital e regiões metropolitanas) ou 0800-722-3131 (outras 
localizações) durante horário comercial, horário do Brasil. Se ainda necessitar de outro canal de atendimento após a utilização dos outros, favo ligar 
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Analistas 
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1. O(s) analista(s) de valores mobiliários envolvidos na elaboração deste relatório tem vínculo com pessoa natural que trabalha para o(s) 
emissor(es) objeto do relatório de análise. 

2. O(s) analista(s) de valores mobiliários, seu(s) cônjuge(s) ou companheiro(s), detêm, direta ou indiretamente, em nome próprio ou de terceiros, 
ações e/ou outros valores mobiliários objeto deste relatório. 

3. O(s) analista(s) de valores mobiliários, seus cônjuges ou companheiros, estão direta ou indiretamente envolvidos na aquisição, alienação ou 
intermediação dos valores mobiliários objeto deste relatório. 

4. O(s) analista(s) de valores mobiliários, seus cônjuges ou companheiros, possuem, direta ou indiretamente, qualquer interesse financeiro em 
relação ao(s) emissor(es) dos valores mobiliários analisados neste relatório. 

  

 

 
 
 


