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RESUMO 

Entre 2005 e 2017, cresceram os investimentos em Fundos de Investimento Imobiliário (FIIs) listados na 

BM&F. Durante o período de crise econômica entre 2014 e 2017, a taxa de crescimento diminuiu, mas o 

volume negociado manteve-se em patamares relativamente elevados. O objetivo dessa pesquisa foi analisar 

o desempenho dos FIIs listados na BM&F Bovespa visando verificar se esse produto de investimento é 

atrativo como forma de proteção de capital em épocas de crise econômica. Trata-se de uma pesquisa 

quantitativa por meio de análise documental, valendo-se de dados públicos disponibilizados pela BM&F. 

Com base nos dados coletados, foram calculados indicadores de retorno e risco (volatilidade e liquidez) 

para uma amostra de FIIs, e comparados com os índices IPCA, CDI e Ibovespa, para um período de estudo 

de julho/2013 a dezembro/2017. Ainda, analisou-se o retorno por segmento de atuação dos FIIs. Como 

resultado, durante o período de estudo, a taxa de retorno mediana, equivalente ao mês, foi de 0,56% e a 

taxa de retorno média, ponderada pelo volume negociado, equivalente ao mês, foi de 0,33%. No mesmo 

período, observou-se uma taxa equivalente ao mês do IPCA de 0,12%, CDI de 0,79% e Ibovespa de 0,47%. 

Observou-se que a taxa de retorno variou significativamente entre os diferentes segmentos de FIIs. Quanto 

à volatilidade, o desvio-padrão dos retornos medianos, acumulado para o período de estudo, foi de 3,77% 

para a amostra, contra 1,14% do CDI e 11,01% do Ibovespa. A mediana do volume mensal negociado dos 

FIIs da amostra foi R$ 1,9 milhões/mês. Concluiu-se que o investimento em FIIs durante a crise se mostrou, 

em termos de risco x retorno, em geral mais atrativo do que a Ibovespa e menos atrativo do que o CDI. No 

entanto, ressalva-se que todos indicadores apresentaram grande amplitude para a amostra. 
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ABSTRACT 

Between 2005 and 2017, investments in Brazilian Real Estate Investment Trusts (FIIs) listed in BM&F 

increased. During the period of crisis from 2014 to 2017, the investment growth rate decreased, but the 

volume traded remained relatively high. The objective of this research was to analyze the performance of 

the FIIs listed on BM&F Bovespa, aiming to verify if this kind of investment is attractive in times of 

economic crisis. This is a quantitative research using document analysis of data published by BM&F. 

Indicators for investment return and risk (volatility and liquidity) were calculated for a sample in the period 

from July 2013 to December 2017. In addition, returns were analyzed segregated by FII segments. As a 

result, for the period of study, it was obtained a median monthly return rate of 0.56% and a mean monthly 

return rate, weighted by the traded volume, of 0.33%. In the same period, the monthly rate of IPCA was of 

0.12%, the CDI of 0.79% and the Ibovespa of 0.47%. It was observed that the investment return rate varied 

significantly among the different FII segments. Regarding volatility, the standard deviation of the median 

monthly return rates was 3.77% for the sample, against 1.14% of the CDI and 11.01% of the Ibovespa. The 

median traded volume of the FIIs of the sample was R$ 1.9 million per month. It was concluded that the 

investment in FIIs during the economic crisis was, in terms of risk vs. return, generally more attractive than 

the Ibovespa and less attractive than the CDI. It should be noted, however, that the indicators presented a 

significant amplitude in the sample. 

 

 

Key-words: Real Estate Investment Trust, Crisis, REIT. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



Página 1 de 12 

 

1. INTRODUÇÃO 

Entre os anos de 2005 e 2017, popularizou-se no país o investimento em cotas de Fundos de 

Investimento Imobiliário (FIIs). Essa constatação é evidenciada pelo expressivo crescimento do 

número de FIIs listados na BM&F Bovespa e do volume anual negociado de cotas, conforme 

ilustrado nas Fig.1 e 2. 

 

Observa-se que, em 2005, haviam 13 FIIs listados na BM&F Bovespa, que geraram um volume 

de negociação de cerca de R$ 71 milhões nesse mesmo ano. Em 2017, o número de FIIs listados 

passou para 148, e o volume negociado foi acima dos R$ 7 bilhões. 

  
Figura 1: Evolução no número de Fundos de Investimento Imobiliário listados na BM&F Bovespa de 2005 a 

2017 (Fonte: UQBAR, 2018)

 

  
Figura 2: Volume Negociado de cotas de Fundos de Investimento Imobiliário na BM&F Bovespa de 2005 a 2017 

(Fonte: UQBAR, 2018)

 

 

Nota-se, no entanto, que esse crescimento não foi uniforme ao longo de todo o período, tendo sido 

observada uma diminuição na taxa de crescimento tanto do número de FIIs listados quanto do 

volume anual negociado durante os anos de 2014 a 2017. Esse cenário parece estar em linha com 

o comportamento da economia do país e, mais especificamente, do mercado imobiliário, dado que 
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no referido período o Brasil passou por uma forte crise econômica, tendo o mercado imobiliário 

sido fortemente atingido. Além disso, o setor passava, nos anos imediatamente anteriores à crise, 

por um período de forte crescimento. Por outro lado, observa-se que o volume negociado de cotas 

de FII não caiu abaixo dos R$ 5 bilhões anuais, patamar bastante alto se comparado historicamente. 

 

O objetivo dessa pesquisa é analisar o desempenho dos FIIs listados na BM&F visando verificar 

se esse produto de investimento é atrativo como forma de proteção de capital em épocas de crise 

econômica. 

 

Como método de pesquisa será realizada pesquisa quantitativa, por meio de análise documental, 

sendo os dados públicos coletados do site da BM&F Bovespa. Com base nos dados coletados, será 

constituída uma amostra de FIIs para os quais serão calculados indicadores de Retorno e Risco 

(Volatilidade e Liquidez), para o período de estudo de junho de 2013 a dezembro de 2017. Esses 

indicadores serão então analisados comparativamente por segmento de atuação dos FIIs e com os 

índices IPCA, CDI e Ibovespa.  

2. FUNDOS DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIOS – EMBASAMENTO TEÓRICO 

Fundos de Investimento são condomínios constituídos com o objetivo de promover a aplicação 

coletiva dos recursos de seus participantes, sendo organizados sob a forma de condomínio e tendo 

seu patrimônio dividido em cotas. São regidos por um regulamento e têm na Assembleia Geral seu 

principal fórum de decisões. As cotas de Fundos de Investimento são valores mobiliários, podendo 

ser definidas como frações do valor do patrimônio do fundo (CVM, 2017). 

 

Existem diversos tipos de Fundos de Investimento, sendo classificados pela Associação Brasileira 

das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais (ANBIMA), em função de suas 

características e política de investimento, conforme indicado abaixo: 

 

I - Fundos de Investimento 

1. Fundos curto prazo 

2. Fundos referenciados 

3. Fundos de renda fixa 

4. Fundos cambiais 

5. Fundos multimercados 

6. Fundos de dívida externa 

7. Fundos de ações 

8. Fundos exclusivos fechados 

II – Fundos de Previdência 

III - Fundos Off Shore 

IV - Fundos de Investimento em Direitos Creditórios - FDIC 

V - Fundos de Investimento Imobiliário - FII 

VI - Fundos de índices – ETF 

VII - Fundos de participações - FIP 

  

De acordo com CVM (2010), define-se Fundos de Investimento Imobiliário (FIIs) como “uma 

comunhão de recursos captados por meio do sistema de distribuição de valores mobiliários e 

destinados à aplicação em empreendimentos imobiliários”. A participação dos fundos em 

empreendimentos imobiliários pode se dar por diferentes meios, tais como o desenvolvimento de 

novos empreendimentos, a aquisição de imóveis prontos e a aquisição de valores mobiliários 

relacionados ao mercado imobiliário.  
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Os FIIs foram criados no Brasil em 1993, por meio da Lei no. 8.668, tendo como referência os 

Real Estate Investment Trust (REIT) americanos, criados naquele país em 1960 (MORAES, 2016). 

 

Segundo Ferreira et al. (2011), os FIIs apresentam várias características que os tornam atrativos 

como investimento, dentre elas o lastro em ativos imobiliários, o retorno em longo prazo, o modelo 

de investimento para renda, a proteção da inflação e a isenção fiscal  

 

Ainda, segundo Mota (2013), também podem-se citar como vantagens do investimento em FIIs: o 

acesso ao mercado imobiliário para investimentos de valor menor e com possibilidade de fracionar 

o investimento (é possível liquidação parcial do investimento, diferente do que ocorre com 

imóveis), os ganhos de escala (torna-se possível para o pequeno investidor obter condições 

semelhantes às oferecidas aos grandes investidores), a diversificação de aplicações para o 

investidor e a simplificação (investidor não precisa se preocupar pessoalmente com questões 

administrativas). 

 

ANBIMA (2015) apresenta uma classificação para os FIIs com base em três critérios: mandato, 

tipo de gestão e segmento. 

 

Em termos de “mandato”, os FIIs podem ser classificados em cinco grupos, com base no objetivo 

de investimento definido no Regulamento do FII: 

1. FII de Desenvolvimento para Renda - acima de 2/3 do seu patrimônio líquido em 

desenvolvimento/incorporação de empreendimentos imobiliários em fase de projeto ou 

construção, para fins de geração de renda com locação ou arrendamento; 

2. FII de Desenvolvimento para Venda - acima de 2/3 do seu patrimônio líquido em 

desenvolvimento de empreendimentos imobiliários em fase de projeto ou construção, para fins de 

alienação futura a terceiros; 

3. FII de Renda - acima de 2/3 do seu patrimônio líquido em empreendimentos imobiliários 

construídos, para fins de geração de renda com locação ou arrendamento; 

4. FII de Títulos e Valores Mobiliários - acima de 2/3 do seu patrimônio líquido em Título e 

Valores Mobiliários; 

5. FII Híbrido - fundos cuja estratégia de investimento não observe nenhuma concentração 

das classificações acima mencionadas. 

 

Quanto ao “tipo de gestão”, os FIIs podem ser classificados como de gestão ativa ou passiva, 

conforme especifiquem (passiva) ou não (ativa) em seus regulamentos o imóvel ou o conjunto de 

imóveis que comporão sua carteira de investimento. 

 

Em termos de “segmento”, os FIIs podem ser classificados em onze grupos, com base no 

Regulamento do FII, que pode especificar objetivo de investimento superior a 2/3 do seu 

patrimônio líquido em determinados tipos de produto: 

1. Agências 

2. Educacional 

3. Híbrido  

4. Hospital 

5. Hotel 

6. Lajes Corporativas 

7. Logística 

8. Residencial 

9. Shoppings 
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10. Títulos e Valores Mobiliários 

11. Outros 

3. METODOLOGIA 

A pesquisa apresentada nesse artigo é de natureza aplicada e, em termos dos objetivos a serem 

alcançados, enquadra-se como uma pesquisa descritiva. Quanto à abordagem, trata-se de uma 

pesquisa quantitativa, pois suas análises baseiam-se em tratamento estatístico de dados numéricos 

coletados.  

 

Sob o ponto de vista dos procedimentos técnicos adotados na condução da pesquisa, bem como 

das técnicas de coleta de dados, trata-se de uma pesquisa documental, sendo que os dados 

utilizados nessa pesquisa são públicos e foram coletados do site da BM&F Bovespa 

(http://www.bmfbovespa.com.br), durante os meses de dezembro de 2017 e janeiro de 2018. 

3.1. Definição do período de estudo, amostra e coleta de dados 

Inicialmente, determinou-se o período de estudo, isto é, uma janela de tempo para coleta e análise 

de dados considerada adequada aos fins que esse trabalho se propõe. Dada a impossibilidade de se 

estabelecer uma data consenso para o início e fim de uma crise econômica, arbitrou-se o período 

de estudo com início em 01/06/2013 e término em 31/12/2017, compreendendo um total de 55 

meses. 

 

Em seguida, selecionou-se uma amostra de 78 Fundos de Investimento Imobiliários dentre os 146 

listados na BM&F Bovespa até a data de 31/12/2017. Esse recorte foi realizado tendo em vista a 

necessidade de que os fundos considerados pudessem fornecer dados referentes a todos os meses 

que compõe o período de estudo, tendo sido eliminados da amostra fundos cujas negociações na 

BM&F Bovespa iniciaram após 01/06/2013 ou terminaram antes de 31/12/2017, e fundos cujas 

cotas não foram negociadas em um ou mais meses dentro desse período. A Fig. 3 apresenta uma 

caracterização dos fundos selecionados para compor a amostra, em termos de tipo de gestão e 

mandato e a Fig. 4 em termos de segmento. 

 
Figura 3: Caracterização da amostra em termos de tipo de gestão e mandato (elaboração do próprio autor com 

base em dados publicados pela BM&F Bovespa).
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Figura 4: Caracterização da amostra em termos de segmento (elaboração do próprio autor com base em dados 

publicados pela BM&F Bovespa)

 

 

Para os 78 fundos selecionados e em cada um dos 55 meses do período de estudo, foram coletados 

e tabulados quatro tipos de dados: 

1. Distribuição de rendimentos e amortizações por cota (R$/cota) 

2. Preço mínimo da cota negociada no mercado secundário (R$/cota) 

3. Preço máximo da cota negociada no mercado secundário (R$/cota) 

4. Volume negociado (R$) 

Dessa forma, totalizaram-se 17.160 dados coletados para esse trabalho. 

3.2. Procedimentos de análise de dados 

Com base nos dados coletados, foram calculados indicadores de retorno e risco (volatilidade e 

liquidez) em cada mês do período de estudo para cada um dos fundos da amostra. 

 

Para determinação dos retornos, foi utilizado o indicador Taxa de Retorno, dada pela Equação 1 

abaixo. 

 

     𝑟𝑘 =  𝑙𝑛 (
𝑃𝑘+1+𝐷𝑘+1

𝑃𝑘
)                    (1) 

 

Tal que: 

rk = Taxa de Retorno no mês k; 

Pk+1 = Preço da Cota no mês k+1. Calculado como a média entre o preço mínimo e o máximo da 

cota negociada no mercado secundário no mês k+1, descontando-se o imposto de renda numa 

alíquota fixa de 20%; 

Dk+1 = Distribuição de rendimentos e amortizações por cota no mês k+1; 

Pk = Preço da Cota no mês k. Calculado como a média entre o preço mínimo e o máximo da cota 

negociada no mercado secundário no mês k. 

 

Para cada um dos meses do período do estudo, foram calculadas a mediana, mediana acumulada, 

média ponderada pelo volume negociado e média ponderada acumulada, do conjunto de rk dos 

FIIs que compõe a amostra. Com base nesses valores, foi feita a comparação com CDI 

(descontando-se o imposto de renda numa alíquota fixa de 15%), Ibovepa (descontando-se o 

imposto de renda também numa alíquota fixa de 15%) e IPCA, em valores mensais e acumulados 

para o período de estudo. Além disso, foi calculado a mediana acumulada para os FIIs da amostra 

separados por segmento, de forma a permitir a comparação entre eles. 
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Segundo Kondo (2008), a opção pelo uso do retorno logaritmo se justifica, dentre outros, pois para 

variações pequenas de preço, o retorno logarítmico é aproximadamente igual ao retorno aritmético 

e pois a acumulação de retornos logarítmicos é a simples soma algébrica destes, facilitando os 

cálculos. 

 

Para determinação da volatilidade dos retornos do investimento, foi calculado para cada mês k do 

período de estudo, o desvio padrão da série formada pelas Taxas de Retorno do mês 1 ao mês k. 

A Equação 2 abaixo indica o cálculo do desvio padrão.  

 

     σ𝑘 = √∑ (𝑟𝑡− 𝜇𝑘)
2𝑘

𝑡=1
𝑘−1

                    (2) 

 

Tal que: 

σk = desvio padrão da série formada pelas rk do mês 1 ao mês k; 

rt = Taxa de Retorno no mês t; 

µk = média aritmética das rk do mês 1 ao mês k. 

 

Com base nesses valores, foi feita a comparação com a volatilidade do CDI, Ibovepa e IPCA, no 

mesmo período. 

 

Como indicador de liquidez, foi considerado como indicador o volume negociado mensal, em 

reais. Calculou-se a mediana, mínimo e máximo de cada mês do período de estudo, plotados 

graficamente em escala logarítmica para análise. 

4. RESULTADOS 

Apresenta-se na Fig. 5 a curva de Taxa de Retorno mensal mediana dos fundos da amostra, em 

comparação com o IPCA e CDI, para o período de estudo. Na Fig. 6 a mesma curva é comparada 

com o Ibovespa, no mesmo período. A Taxa de Retorno dos FIIs da amostra, bem como o CDI e 

o Ibovespa são líquidos de IR, conforme definido no item 3.2. 

 

Pode-se observar que o indicador apresentou grande amplitude, com mínimo de -3,90% e máxima 

de 4,2%. Essa amplitude foi maior do que a apresentada pelo CDI (mínimo de 0,5% e máximo de 

1%), e pelo IPCA (mínimo de -0,23% e máximo de 1,32%), e menor do que a apresentada pelo 

Ibovespa (mínimo de -11,7% e máximo de 14,4%). 
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Figura 5: Taxa de Retorno mensal mediana da amostra em comparação com IPCA e CDI, de junho de 2013 à 

dezembro de 2017 (elaboração do autor)

 

 
Figura 6: Taxa de Retorno mensal mediana da amostra em comparação com Ibovespa, de junho de 2013 à 

dezembro de 2017 (elaboração do autor)

 

 

A Fig. 7 apresenta a Taxa de Retorno mediana acumulada da amostra e a Taxa de Retorno média, 

ponderada pelo volume negociado, acumulada da amostra (MÉDIAp). Essas curvas são 

comparadas ao IPCA, CDI e Ibovespa, também acumulados para o período de estudo. 

 

Observa-se que os dois indicadores apresentam tendência relativamente constante entre julho de 

2013 e fevereiro de 2016 e tendência de crescimento entre fevereiro de 2016 e dezembro de 2017. 

A Taxa de Retorno mediana acumulada ficou abaixo do CDI acumulado durante todo o período, 
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abaixo do IPCA acumulado em grande parte do período (até julho de 2017) e abaixo do Ibovespa 

acumulado de julho de 2013 a julho de 2015 e acima do mesmo de julho de 2015 a dezembro de 

2017. Já MÉDIAp ficou abaixo da Taxa de Retorno mediana acumulada, ficando abaixo do CDI 

e IPCA ao longo de todo o período e abaixo do Ibovespa até agosto de 2015, quando passou a ficar 

relativamente próxima do indicador. 

 

Ainda, tomando-se os indicadores como equivalente ao mês para o período de estudo, temos que 

a Taxa de Retorno mediana acumulada ficou em 0,56% a.m. e a MÉDIAp ficou em 0,33% a.m., 

contra CDI de 0,79% a.m., IPCA de 0,52% a.m. e Ibovespa de 0,47% a.m. 

 
Figura 7: Taxa de Retorno mediana acumulada e MÉDIAp da amostra, em comparação com IPCA, CDI e 

Ibovespa, de junho de 2013 à dezembro de 2017 (elaboração do autor)

 

Deve-se pontuar que se tratou aqui de valores médios e medianos da amostra composta pelos 78 

FIIs selecionados para o estudo. Assim, é possível haver FIIs que tiveram um desempenho extremo 

em relação aos demais, e, portanto, distantes da média e/ou mediana. A Fig. 8 ilustra essa questão, 

apresentando a Taxa de Retorno mediana acumulada da amostra em comparação com CDI 

acumulado e com a Taxa de Retorno mediana acumulada do FII da amostra com melhor 

desempenho no período (excluindo-se os 5% melhores) e do FII da amostra com pior desempenho 

no período (excluindo-se os 5% piores), denominados, respectivamente, “FII top95%” e “FII 

bottom5%”. 

 

Para esses casos extremos, tomando-se os indicadores como equivalente ao mês para o período de 

estudo, tem-se que FII top95% apresentou retorno de 1,00% a.m. e FII bottom5% de -0,64% a.m. 
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Figura 8: Taxa de Retorno mediana acumulada em comparação com FII top95% e FII bottom5% e CDI 

acumulado, de junho de 2013 à dezembro de 2017 (elaboração do autor)

 

Apresenta-se agora uma análise do desempenho dos FIIs da amostra, ao longo do período de 

estudo, separados por segmento. A Tab.1 apresenta os diferentes segmentos representados na 

amostra, bem como a Taxa de Retorno mediana acumulada em dezembro de 2017 e equivalente 

mensal para todo o período, em ordem crescente da proporção do volume negociado no período. 

 
Tabela 1: Taxa de Retorno mediana acumulada de 07/2013 a 12/2017, equivalente ao mês para o período e 

proporção do volume negociado no período, para os diferentes segmentos de FII que compõe a amostra 

(elaboração do autor)  

Segmento Acumulado final 

[%] 

Equivalente a.m. 

[%] 

Volume 

[%] 

Lajes Corporativas 16,2% 0,28% 32,9% 

Híbrido 37,3% 0,59% 31,7% 

Titulos e Valores Mobiliários 42,1% 0,65% 14,4% 

Shoppings 44,2% 0,68% 7,8% 

Outros 53,8% 0,80% 7,5% 

Logística 30,6% 0,50% 4,0% 

Hotel -31,4% -0,69% 0,9% 

Hospital 57,7% 0,85% 0,7% 

Residencial 25,6% 0,42% 0,1% 

 

A Fig. 9 apresenta as curvas de Taxa de Retorno mediana acumulada, por segmento, em 

comparação com o CDI acumulado, excluindo-se os segmentos “hotel”, “hospital” e “residencial”, 

que possuíam baixa representatividade na amostra. Pode-se observar que praticamente todos os 

segmentos tiveram desempenho inferior ao CDI, exceto o segmento “outros”, que apresentou 

retorno semelhante ao CDI no período. É importante notar ainda que o segmento “lajes 

corporativas”, que apresenta maior representatividade em termos de volume negociado, foi o 

segmento com pior taxa de retorno mediana acumulada, dentre os representados. 
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Figura 9: Taxa de retorno mediana acumulada por segmento em comparação com CDI acumulado, de junho de 

2013 à dezembro de 2017 (elaboração do autor)

 

Passa-se agora a análise da volatilidade das Taxas de Retorno. A Fig. 10 apresenta o desvio padrão 

da série formada pelas Taxas de Retorno medianas da amostra, pelo CDI e pelo Ibovespa, de junho 

de 2013 ao mês apresentado no eixo horizontal. Nota-se que a volatilidade dos retornos do 

Ibovespa são bastante superiores, chegando em 11,01% ao término do período de estudo. A 

volatilidade das Taxas de Retorno medianas da amostra ficaram em 3,77% ao término do período 

de estudo, contra 1,14% do CDI. 

  
Figura 10: Volatilidade das Taxas de Retorno medianas da amostra, do CDI e do Ibovespa (elaboração do autor) 
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mensal negociado, em R$mil, mediano, mínimo e máximo da amostra. Pode-se observar que a 

-30%

-20%

-10%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

jul/13 jan/14 jul/14 jan/15 jul/15 jan/16 jul/16 jan/17 jul/17

CDI acum Lajes Corporativas Híbrido

Títulos e Valores Mobiliários Shoppings Outros

Logística

0%

2%

4%

6%

8%

10%

12%

14%

16%

18%

20%

jan/14 jul/14 jan/15 jul/15 jan/16 jul/16 jan/17 jul/17

MEDIANA da amostra CDI Ibovespa



Página 11 de 12 

 

mediana da amostra ficou em torno de R$ 1,9 milhões/mês, enquanto a mínima e a máxima ficaram 

em R$ 5 mil/mês e R$ 85 milhões/mês, respectivamente. 

  
Figura 11: Volume mensal negociado mediano, mínimo e máximo da amostra. números das páginas devem ser 

colocados à direita nos cabeçalhos

 

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O objetivo dessa pesquisa foi analisar o desempenho dos FIIs listados na BM&F visando verificar 

se esse produto de investimento era atrativo como forma de proteção de capital em épocas de crise 

econômica. Com base nos dados coletados, foi constituída uma amostra de FIIs e calculados os 

indicadores de retorno (Taxa de Retorno) e risco - volatilidade (desvio padrão) e liquidez (volume 

mensal negociado) -, para o período de estudo de junho de 2013 a dezembro de 2017, e comparados 

com IPCA, CDI e Ibovespa. 

 

Em termos de retorno, foi verificado que os FIIs apresentaram retorno inferior ao CDI, e bastante 

próximo ao Ibovespa e IPCA. Nota-se que os FIIs apresentam um claro comportamento de 

investimento de renda variável, com grande amplitude nos retornos mensais, e a existência de FIIs 

com desempenho muito superior e muito inferior a mediana. Notou-se ainda que houve grande 

diferença no retorno quando os FIIs são agrupados por segmento, tendo o segmento “lajes 

corporativas” sido um dos de maior representatividade e pior retorno no período. 

 

Em termos de risco de volatilidade, os FIIs apresentaram volatilidade significativamente menor 

quando em comparação com o Ibovespa, e aproximadamente o triplo da volatilidade do CDI. 

 

Em termos de risco de liquidez, nota-se uma grande variabilidade nos volumes mensais negociados 

dos diferentes FIIs. Pontua-se que, dado que os FIIs são fundos de investimento em condomínio 

fechado, não é possível o resgate das cotas a qualquer momento, sendo o investidor obrigado a 

negociá-las no mercado secundário caso decida liquidar sua posição. Assim, o investidor fica 

passível ao risco de não conseguir vender suas cotas, devendo-se atentar para a relação entre 

volume a ser investido e o volume mensal negociado. 
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Dessa forma, conclui-se que o investimento em FIIs no período da crise econômica não foi a 

melhor opção de investimento para proteção de capital, uma vez que o CDI, que possui menor 

risco em termos de volatilidade e liquidez apresentou retornos superiores no período. 

 

Por fim, conjectura-se que, no Brasil, o investimento em imóveis ainda pode ser enxergado por 

alguns como seguro e conservador, herança dos períodos de instabilidade econômica e 

hiperinflação. Nessa linha, os FIIs podem acabar sendo vistos como um investimento adequado 

para períodos de crise, uma vez que ofereceriam a “proteção” do imóvel e o rendimento mensal 

dos investimentos em renda fixa. Uma análise quantitativa detalhada mostra que essas premissas 

são irreais para a maioria dos FIIs. Dessa forma, é fundamental a análise cuidadosa dos indicadores 

históricos de risco e retorno dos FIIs visando embasar a tomada de decisão de investimento. 
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