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RESUMO 

Os Fundos de Investimento Imobiliário (FII) foram criados em 1993 através da Lei 8.668, porém o ano de 

2008 foi o verdadeiro divisor de águas desta tipologia de investimento, com a publicação da Instrução Nº 

472 da CVM, que ampliou as possibilidades de ativos nos quais os FIIs podem investir. 

 

Após quase 3 décadas de sua criação, os FIIs ganharam destaque como opção de investimento no Brasil 

nos últimos anos, com crescimento expressivo tanto do número de investidores, quanto de fundos listados 

na B3, e ainda possuem muito espaço para amadurecimento e consolidação no mercado brasileiro, haja 

vista o tamanho deste mercado em outros países, como os Estados Unidos. 

 

Nesta linha, este trabalho tem por objetivo fazer uma análise quantitativa do retorno auferido e risco 

incorrido dos fundos listados em 2015, agrupados por segmentos de atuação e tipo de gestão, a qual se 

dará através do cálculo do índice de Sharpe, considerando o valor das cotas e distribuição de dividendos 

ocorridos no período entre 2015 e 2019. Também serão exploradas as principais características de cada 

um dos segmentos, mostrando as diferenças entre cada uma. 

 

Os resultados evidenciam que portfólios diversificados possuem melhor desempenho do ponto de vista do 

binômio retorno anualizado e risco do que estratégias focadas em um único segmento, suportando melhor 

os ciclos econômicos.  

 

Também se verificou que, em linhas gerais, fundos com gestão passiva apresentaram melhor desempenho 

que fundos com gestão ativa no período de 2015-2019. Porém, ao ampliar o horizonte de análise, 

observou-se uma tendência de melhora no desempenho destes fundos em relação aos de gestão passiva. 

Palavras-chave: Real Estate, Fundos de Investimento Imobiliário, diversificação de carteira. 
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in the Brazilian Market in the Period Between 2015 and 2019 

ABSTRACT 

The Real Estate Investment Funds (REIT) were created in 1993 through Law 8.668, but the year 2008 

was the true watershed of this type of investment, with the publication of CVM Instruction Nº 472, which 

expanded the possibilities of assets in which REITs can invest. 

 

After almost 3 decades of its creation, REITs have gained prominence as an investment option in Brazil 

in recent years, with significant growth in both the number of investors and funds listed in B3. And they 

still have a lot of space for maturity and consolidation in the Brazilian market, given the size of this 

market in other countries, such as the United States. 

 

In this line, this work aims to make a quantitative analysis of the return earned and risk incurred from the 

funds listed in 2015, grouped by segments of operation and type of management, and will be done 

through the calculation of Sharpe index, considering the value of the shares and the distribution of 

dividends between 2015 and 2019. The main characteristics of each segment will also be explored, 

showing the differences between each one. 

 

The results show that diversified portfolios perform better from the point of view of the binomial 

annualized return and risk than strategies focused on a single segment, better supporting economic cycles. 

 

It was also found that, in general, funds with passive management performed better than funds with active 

management in the period 2015-2019. However, when expanding the horizon of analysis, there was a 

trend of improvement in the performance of these funds in relation to those of passive management. 

 

Key-words: Real Estate, Real Estate Investment Trust, portfolio diversification. 
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1. INTRODUÇÃO 

Os Fundos de Investimento Imobiliário (FII) foram regulamentados no Brasil no ano de 1993, 

através da Lei 8.668, e tiveram seu primeiro pedido de registro no ano seguinte, com o FII 

Memorial Office. 

Depois de mais de duas décadas da regulamentação deste instrumento, os FIIs estão ganhando 

uma posição de destaque como alternativa de investimento. Segundo o Boletim Mensal Fundos 

Imobiliários da B3 de junho de 2021, houve um crescimento vertiginoso no número de cotistas 

desde o início 2018, passando da casa de 100 mil investidores para mais de 1,4 milhões. Além 

disso, o número de fundos registrados na CVM (Comissão de Valores Mobiliários) tem 

aumentado ano após ano, chegando a 611 fundos e atingindo Patrimônio Líquido Total de mais 

de 144 bilhões de reais. Na B3 (Brasil, Bolsa, Balcão), são 353 os fundos negociados. 

1.1. Objetivo do Estudo 

Aproveitando a grande visibilidade e maior acesso dos FIIs como opção de investimento para os 

brasileiros, este trabalho tem por objetivo analisar quantitativamente, sob a ótica do mercado, 

qual o retorno auferido e risco incorrido dos fundos imobiliários listados na bolsa de valores, 

durante o período de 2015 a 2019, conforme seu segmento de atuação e tipo de gestão. 

Em um primeiro momento, será feita uma análise qualitativa dos principais tipos de Fundos de 

Investimento Imobiliário, elencando suas principais características. Em seguida, os fundos serão 

analisados em grupos, sendo: Cesta de Fundos de Tijolo, Cesta de Fundos de Tijolo com Gestão 

Ativa, Cesta de Fundos de Tijolo com Gestão Passiva, sendo estes ainda subdivididos por 

segmento do ativo (tais como lajes corporativas, shoppings, logístico, agências bancárias, 

hospitais, educacional, varejo, hotéis e residencial), Cesta de Fundos de Papel (CRI - Certificado 

de Recebível Imobiliário, LCI - Letras de Crédito Imobiliário e LH - Letra Hipotecária) e Cestas 

de Fundo de Fundos (FOF). 

Para cada um destes grupos será verificada a relação entre rentabilidade auferida e o risco 

incorrido através do cálculo do Índice de Sharpe. Busca-se então embasar com números qual foi 

o melhor desempenho verificado entre as alternativas de investimento existentes no universo dos 

Fundos de Investimento Imobiliário. Posteriormente serão confrontados os resultados 

quantitativos com as características qualitativas de cada tipologia. 

2. OS FUNDOS DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO 

Neste capítulo será explicado o que são os Fundos de Investimento Imobiliário, os diferentes 

tipos de mandato, gestão e segmento de atuação dos FIIs.  

2.1. Definição e Histórico 

Os Fundos de Investimento Imobiliário foram criados no Brasil no dia 25 de junho de 1993, 

através da Lei Nº 8.668, sendo destinados a aplicação em empreendimentos imobiliários, e 

constituídos sob a forma de condomínio fechado, dividido em cotas. Sua criação originou uma 

importante fonte de financiamento para o mercado imobiliário, além das operações de crédito já 

existentes. AMATO (2005) descreveu os fundos de investimento imobiliário da seguinte forma: 

O FII é um condomínio de investidores com objetivo de aplicar recursos financeiros em 

empreendimentos imobiliários ou de base imobiliária, a serem implantados ou já 

concluídos. Ao menos 75% do patrimônio do fundo deve ser aplicado em bens e/ou 

direitos imobiliários de um ou mais empreendimentos, sendo o saldo remanescente 
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aplicado em ativos de renda fixa. A administração é feita obrigatoriamente por uma 

instituição financeira e fiscalizada pela Comissão de Valores Imobiliários (CVM). 

Segundo ANBIMA (2014), a grande referência para a criação dos FII foram os Real Estate 

Investment Trust (REIT), “modelo norte-americano de fundos imobiliários já consolidado 

naquele período, com 189 emissões negociadas em bolsa e pouco mais de US$ 32 bilhões em 

valor de mercado”. Os REITs foram criados em 1960, e como afirma a mesma publicação, 

tiveram um desempenho bastante tímido por 30 anos, até a introdução de uma série de mudanças 

de ordem regulatória e tributária, sendo que “em dezembro de 2013, o valor de mercado em 

bolsa superava US$ 670 bilhões ou 4,7% do total do patrimônio dos fundos mútuos nos Estados 

Unidos no período”. 

No dia 14 de janeiro de 1994 a CVM regulamentou os FIIs com a publicação da Instrução Nº 

205, que dispunha sobre a constituição, o funcionamento e a administração dos Fundos de 

Investimento Imobiliário e a Instrução Nº 206, que dispunha sobre normas contábeis aplicáveis 

às demonstrações financeiras dos fundos de investimento imobiliário. Então, foi registrado o 

primeiro FII no Brasil, o FII MEMORIAL OFFICE, com objetivo de viabilizar a construção do 

Edifício Memorial Office Building, localizado no bairro da Água Branca, em São Paulo. 

A Lei Nº 9.779, de 19 de janeiro de 1999, veio em seguida, para fazer alterações relativas à 

tributação dos fundos de investimento imobiliário. No dia 3 de junho de 2003, a CVM publicou a 

Instrução Nº 389 que, de acordo com AMATO (2009), “permitiu agilizar o processo de listagem 

de quotas no mercado de balcão organizado, na qual basta apenas a maioria simples dos 

investidores para aprovar a negociação no mercado de balcão organizado”. 

Os anos se passaram e as regulamentações dos fundos foram evoluindo, até finalmente ser 

publicada em 2008 a Instrução Nº 472 da CVM, que dispõe sobre a constituição, a 

administração, o funcionamento, a oferta pública de distribuição de cotas e a divulgação de 

informações dos Fundos de Investimento Imobiliário – FII. Segundo FARIA e CASTRO (2016), 

esta instrução foi considerada por muitos como um divisor de águas para os FII, pois ampliou as 

possibilidades de ativos nos quais os FII podem investir. ANBIMA (2014) descreveu os 

impactos trazidos com esta nova instrução normativa: 

A possibilidade, trazida pela ICVM no 472/08, de aplicação em ativos financeiros 

atrelados ao setor imobiliário, em especial os títulos de dívida privada com lastro nesses 

créditos, trouxe mais flexibilidade para a carteira desses fundos, tanto pela maior 

liquidez, comparativamente aos empreendimentos imobiliários, quanto pela diversidade 

de estratégia, já que alguns fundos puderam optar por compor suas carteiras 

predominantemente com ativos financeiros. A constituição de fundos com portfolios 

compostos por esses ativos viria ainda a adicionar um potencial maior de crescimento ao 

segmento. 

A figura central de um FII é a instituição administradora, que obrigatoriamente deve ser uma 

entidade financeira.  Além de ser responsável pela constituição do fundo e aprovação do seu 

regulamento, ANBIMA (2014) descreveu outras de suas obrigações: 

Ao administrador compete cumprir com a divulgação de todas as informações exigidas 

pela regulamentação, como as constantes do regulamento e prospecto, as deliberações 

da assembleia geral e a ocorrência de fatos relevantes. É sua obrigação a prestação dos 

serviços de escrituração das cotas, análise e acompanhamento de projetos imobiliários, 

auditoria, custodia de valores mobiliários, e gestão dos valores mobiliários do fundo. 

Esses serviços podem ser prestados diretamente ou através da contratação de terceiros, 

escolha geralmente associada a expertise necessária para a atividade. 

Independentemente da contratação de terceiros, esses serviços são de responsabilidade 

do administrador, cabendo a ele o acompanhamento, controle e supervisão dessas 

atividades. 

A distribuição das cotas de FII pode ser feita de duas formas: via oferta pública nos termos da 
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Instrução Nº 400 da CVM, ou distribuída com esforços restritos nos termos da Instrução Nº 476 

da CVM. A ICVM 400 é a forma tradicional de acesso ao mercado de capitais, sendo destinada 

ao público em geral (pessoa física e jurídica), salvo no caso de companhias pré-operacionais, 

com obrigatoriedade de apresentação de prospecto da oferta e registro na CVM. Já a ICVM 476 

possui menos obrigações, o que reduz seu custo. Como medida de desburocratização, neste tipo 

de oferta não há análise prévia pela CVM. A oferta é restrita para 75 investidores, sendo que 50 

deles podem investir. Além disso, os investidores devem ser profissionais, ou seja, pessoas 

físicas ou jurídicas que possuem investimentos financeiros igual ou superior a 10 milhões de 

reais, e que atestem essa situação por escrito, ou conforme definido na Instrução Nº 554 de 2014 

da CVM.  

Os investidores de um FII podem apurar ganhos através da distribuição de rendimentos ou 

valorização das cotas. A regulamentação dos FIIs estabelece a obrigatoriedade de distribuição 

de, no mínimo, 95% dos lucros auferidos a cada semestre, com base no balanço semestral do 

fundo. A maioria dos fundos opta por fazer a distribuição mensalmente, apesar de não haver 

obrigatoriedade. Os ganhos com a valorização das cotas só serão de fato efetivados após a venda 

da cota pelo investidor. 

Com relação à tributação, AMATO (2009) afirmou que há incidência de Imposto de Renda no 

caso de aquisição direta de imóveis por uma pessoa física, e também de PIS (Programa de 

Integração Social), COFINS (Contribuição para Financiamento da Seguridade Social) e CSLL 

(Contribuição Social sobre o Lucro Líquido) no caso de pessoa jurídica. Porém, no caso dos FIIs, 

existe a isenção do Imposto de Renda, PIS, COFINS e CSLL, desde que o administrador 

distribua, no mínimo semestralmente, 95% do lucro aos cotistas, e não tenha mais que 25% de 

suas cotas em nome de construtor, incorporador ou sócio do empreendimento e pessoas a eles 

ligadas.  

Além disso, a tributação para as pessoas físicas é diferenciada em relação às pessoas jurídicas, 

conforme estabelecido na Lei Nº 11.196 de 21 de novembro de 2005. As pessoas físicas são 

isentas de tributação sobre os dividendos, desde que o FII tenha, no mínimo, 50 cotistas, que a 

pessoa física não detenha, individualmente, 10% ou mais da titularidade das cotas do FII, e que 

as cotas do FII sejam negociadas em bolsas de valores ou no mercado de balcão organizado. Já 

para as pessoas jurídicas, há uma tributação de 20% sobre os rendimentos apurados. 

Com relação aos eventuais ganhos de capital no momento de venda das cotas, estes são 

tributados em 20%, independentemente se for pessoa física ou jurídica. A exceção se dá para os 

investidores estrangeiros, que não pagam impostos sobre ganhos de capital. 

Vale ressaltar que os fundos de investimento imobiliário são constituídos sob a forma de 

condomínio fechado, ou seja, não permitem o resgate de cotas. Portanto, o retorno do capital 

investido se dá pelo meio da distribuição de rendimentos, pela venda das cotas no mercado 

secundário, ou quando da dissolução do fundo, com distribuição proporcional do patrimônio aos 

cotistas. 

2.2. Classificação ANBIMA 

Em 2015 a ANBIMA publicou a DELIBERAÇÃO Nº 62, com o objetivo definir a classificação 

para os Fundos de Investimento Imobiliário, permitindo a distinção das estratégias adotadas por 

estes fundos. 

A classificação está subdivida em mandato e tipo de gestão, como pode ser visto a seguir: 

I. Mandato:  

a) FII de Desenvolvimento para Renda: fundos que conforme definido em seu regulamento 

objetivam investir acima de 2/3 (dois terços) do seu patrimônio líquido, direta ou indiretamente, 

em desenvolvimento/incorporação de empreendimentos imobiliários em fase de projeto ou 

construção, para fins de geração de renda com locação ou arrendamento;  
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b) FII de Desenvolvimento para Venda: fundos que conforme definido em seu regulamento 

objetivam investir acima de 2/3 (dois terços) do seu patrimônio líquido, direta ou indiretamente, 

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

fins de alienação futura a terceiros;  

c) FII de Renda: fundos que conforme definido em seu regulamento objetivam investir acima 

de 2/3 (dois terços) do seu patrimônio líquido, direta ou indiretamente, em empreendimentos 

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

d) FII de Títulos e Valores Mobiliários: fundos que conforme definido em seu regulamento 

objetivam investir acima de 2/3 (dois terços) do seu patrimônio líquido, direta ou indiretamente, 

em Título e Valores Mobiliários tais como ações, cotas de sociedades, Fundos de Investimento 

em Participação (“FIPs”) e Fundos de Investimento em Direitos Creditórios (‘FIDC”) cujas 

políticas ou propósitos se enquadre entre as atividades permitidas aos FII, cotas de FII, fundos de 

investimento em ações setoriais, Certificado de Potencial Adicional de Construção (“CEPAC”), 

Certificado de Recebíveis Imobiliários (“CRI”), Letras Hipotecárias (“LH”), Letra de Crédito 

Imobiliário (“LCI”) ou qualquer outro valor mobiliário abarcado pela legislação vigente; e  

e) FII Híbrido: fundos cuja estratégia de investimento não observe nenhuma concentração das 

classificações acima mencionadas, conforme definido em seu regulamento.  

II. Tipo de Gestão:  

a) Gestão Passiva: fundos que especificam em seus regulamentos o imóvel ou o conjunto de 

imóveis que comporão sua carteira de investimento, ou, aqueles que têm por objetivo 

acompanhar um benchmark do setor.  

b) Gestão Ativa: fundos que não possuem gestão passiva1.  

A classificação é complementada pelo segmento de atuação do FII, devendo cada fundo, no ato 

do registro na ANBIMA, informar seu segmento dentre as opções descritas a seguir:  

I. Agências: fundos que conforme definido em seu regulamento objetivam investir acima de 2/3 

(dois terços) do seu patrimônio líquido, direta ou indiretamente, em imóveis destinados a 

agências bancárias;  

II. Educacional: fundos que conforme definido em seu regulamento objetivam investir acima de 

2/3 (dois terços) do seu patrimônio líquido, direta ou indiretamente, em imóveis destinados a 

atividades educacionais;  

III. Híbrido: fundos que conforme definido em seu regulamento objetivam investir, direta ou 

indiretamente, em imóveis relacionados a mais de um segmento;  

IV. Hospital: fundos que conforme definido em seu regulamento objetivam investir, direta ou 

indiretamente, acima de 2/3 (dois terços) do seu patrimônio líquido em imóveis destinados a 

receber instalações hospitalares;  

V. Hotel: fundos que conforme definido em seu regulamento objetivam investir, direta ou 

indiretamente, acima de 2/3 (dois terços) do seu patrimônio líquido em imóveis destinados a 

atividades hoteleiras, incluindo unidades integrantes de flats que tenham a mesma atividade;  

VI. Lajes Corporativas: fundos que conforme definido em seu regulamento objetivam investir, 

direta ou indiretamente, acima de 2/3 (dois terços) do seu patrimônio líquido em imóveis 

destinados a escritórios;  

VII. Logística: fundos que conforme definido em seu regulamento objetivam investir, direta ou 

indiretamente, acima de 2/3 (dois terços) do seu patrimônio líquido em imóveis provenientes do 

segmento logístico. Imóveis destinados a sediar instalações de centros de distribuição, 

armazenamento e logística;  

VIII. Residencial: fundos que conforme definido em seu regulamento objetivam investir, direta 

 
1 Apesar da explicação pouco detalhada presente na Deliberação da ANBIMA, a gestão ativa pressupõe a reciclagem do portfólio do fundo, ou seja, a compra e venda de ativos 

buscando atender ou superar as expectativas de rentabilidade dos investidores, além da valorização das cotas, a partir das oscilações do mercado. Este conceito será melhor 

explicado no item 2.3. 
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ou indiretamente, acima de 2/3 (dois terços) do seu patrimônio líquido em imóveis residenciais;  

IX. Shoppings: fundos que conforme definido em seu regulamento objetivam investir, direta ou 

indiretamente, acima de 2/3 (dois terços) do seu patrimônio líquido em imóveis destinados a 

sediar centros comerciais - Shoppings centers;  

X. Títulos e Valores Mobiliários: fundos que conforme definido em seu regulamento objetivam 

investir, direta ou indiretamente, acima de 2/3 (dois terços) do seu patrimônio líquido em ações, 

cotas de sociedades, FIP e FIDC cujas políticas ou propósitos se enquadre entre as atividades 

permitidas aos FII, cotas de FII, fundos de investimento em ações setoriais, CEPAC, CRI, LH, 

LCI ou qualquer outro valor mobiliário permitido pela legislação vigente; e  

XI. Outros: fundos que conforme definido em seu regulamento objetivam investir, direta ou 

indiretamente, acima de 2/3 (dois terços) do seu patrimônio líquido em imóveis destinados a 

segmentos não listados acima.  

2.3. Características das Principais Classes de FIIs 

A seguir serão listadas algumas características das principais classes de FIIs. 

• Fundos de Desenvolvimento: são os fundos que investem em projetos imobiliários a fim de 

obter lucro com a venda dos imóveis ou com a locação dos mesmos. Por se tratar de um 

investimento realizado para a construção de empreendimentos, ele possui um risco mais 

elevado do que o investimento em um imóvel pronto, já que podem ocorrer desvios no 

orçamento, atrasos em aprovações e entrega final, além do próprio risco comercial, quando o 

empreendimento é para venda. Estes fundos são chamados, popularmente, de Fundos de 

Tijolo, já que o investimento é realizado no imóvel físico. 

• Fundos de Renda: Também enquadrados como Fundos de Tijolo, tem como objeto de 

investimento ativos imobiliários destinados à renda. O gestor do fundo compra imóveis para 

locação, e distribui para os cotistas a renda líquida gerada pelos aluguéis mensalmente. Por 

isso, o principal risco associado a este tipo de fundo é a vacância dos imóveis que compõem 

a carteira, além da inadimplência dos locatários. Outra forma de gerar rendimento aos 

cotistas é a própria venda dos ativos. Algumas tipologias de empreendimentos que podem ser 

investidos são: 

o Agências: como o locatário dos imóveis são bancos, uma das principais 

vantagens desta tipologia é o baixo risco de crédito. Soma-se à adimplência o fato de 

geralmente os contratos de locação serem firmados por períodos mais longos, o que 

garante a rentabilidade ao cotista. Além disso, segundo BARONI (2018), o preço de 

aluguéis praticados atualmente foi acordado em outro momento econômico, e ficou 

desalinhado com a realidade na crise econômica que tivemos nos últimos anos, o que 

pode levar a uma redução dos valores no momento de renegociação. O autor também 

afirma que fundos de agências possuem questões internas no Regulamento que impedem 

locação ou venda para outros bancos, o que pode ser um problema em caso de não 

renovação dos ativos após o período contratual. Também está ocorrendo redução do 

número de agências bancárias devido à digitalização dos serviços, o que pode ser um 

fator de risco para este segmento no longo prazo, com não renovação dos contratos de 

locação. Segundo informações do Banco Central do Brasil2, em agosto de 2015 eram 

23.113 as agências de instituições sob a supervisão do BACEN em funcionamento no 

país. Em agosto de 2020, este número caiu para 19.992 agências, ou seja, uma redução de 

13,5% nos últimos 5 anos. Em julho de 2020 o Banco Santander entrou na justiça para 

pedir a redução do aluguel de 28 agências bancárias que compõem o portfólio do FDO 

INV IMOB RIO BRAVO RENDA VAREJO – FII (RBVA11), alegando pagar um valor 

 
2 Departamento de Monitoramento do Sistema Financeiro - DESIG, Divisão de Infraestrutura e Controle Operacional do Monitoramento - DIACO 
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acima de mercado pelos aluguéis, além da redução do número de clientes nas agências 

devido à pandemia de COVID-19. Porém, o fato de pedirem a redução do aluguel de um 

contrato atípico não somente neste momento de pandemia, mas sim até o final de sua 

vigência (a partir de dezembro de 2022), gerou insegurança jurídica no mercado de 

fundos imobiliários como um todo. Posteriormente, em agosto de 2020, o fundo emitiu 

um fato relevante informando que o Banco Santander não iria renovar os contratos de 

locação de 26 das 28 agências que compõem o portfólio do fundo3. 

o Educacional: são fundos que investem em ativos locados para escolas, 

faculdades e universidades. Neste caso, trata-se de apenas um inquilino por imóvel. 

Geralmente os contratos para esta tipologia são atípicos4, ou seja, possuem um prazo de 

duração maior do que os contratos de locação usualmente existentes no mercado, com 

condições de negociação mais personalizadas, como por exemplo, pagamento de multa 

em caráter indenizatório no caso de rescisão e contrato sem revisional. Por outro lado, 

como o uso educacional possui uma função social, em caso de inadimplência do locatário 

é menos usual que a justiça decida em favor do locador, principalmente se o problema 

ocorrer durante o ano letivo. 

o Hospital: estes fundos trabalham com ativos do segmento da saúde. O inquilino 

destes imóveis é único, e a receita está atrelada a um valor fixo estabelecido em contrato, 

reajustado periodicamente, além de um valor percentual aplicado sobre o faturamento. Os 

contratos de locação, que são atípicos, costumam ser mais longos (10 anos, por exemplo), 

a fim de dar mais segurança aos proprietários, já que o imóvel está adaptado para uma 

ocupação muito específica. Dentre as vantagens desta tipologia, pode-se citar que o 

segmento da saúde sempre será demandado pela sociedade, e as doenças precisam ser 

tratadas mesmo em momentos de crise. Já o fato de os fundos de hospitais existentes hoje 

serem monoativos e monousuários apresentam um risco para o investidor, pois uma 

eventual inadimplência ou saída do inquilino zeram as receitas. Outro risco atrelado à 

inadimplência é que dificilmente haverá uma decisão judicial favorável ao despejo do 

inquilino, devido à função social dos hospitais.  

o Hotel: são os fundos que investem em quartos de hotel ou flats (condo-hotéis). A 

rentabilidade está relacionada à receita das unidades, o RevPAR (Revenue per Avaliable 

Room ou receita de hospedagem por quarto disponível), podendo ser impactado 

negativamente em períodos de crise e baixa demanda por esses tipos de acomodação. 

Usualmente, os imóveis são administrados por bandeiras hoteleiras reconhecidas e 

consolidadas no mercado, cuja remuneração está atrelada à performance do hotel, o que 

cria um alinhamento de interesses para maximização dos resultados, mesmo em períodos 

de crise. O FII Hotal Maxinvest (HTMX11), único FII de hotéis analisado no estudo de 

caso proposto neste trabalho, obteve uma grande valorização de suas cotas entre os anos 

de 2012 e 2013, devido à venda de vários de seus ativos, o que também pode ser uma 

fonte de renda para os cotistas.  

o Lajes corporativas: aqui também são contemplados os imóveis destinados a 

escritórios que não necessariamente sejam uma laje. A rentabilidade deste tipo de fundo 

está relacionada à receita de locação, que geralmente é fixa e corrigida pela inflação, 

sendo firmados contratos típicos (geralmente 5 anos, permitindo uma revisão do valor no 

3º ano). Portanto é importante haver uma diversificação de imóveis e locatários, a fim de 

que o fundo minimize os impactos da vacância de suas unidades. Por terem contratos de 

curta duração, que permitem revisão dos valores a cada 3 anos, este segmento pode sofrer 

em períodos de crise econômica, mas o impacto pode variar conforme a localização e 

 
3 WILTGEN (2020). 

4 Não possuem previsão legal por meio do Código Civil. 
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qualidade dos ativos. Um ponto positivo desta categoria é a facilidade de adaptação dos 

espaços para diversos locatários, ou seja, empresas de diversos segmentos, 

diferentemente do que ocorre com hospitais e ativos voltados para educação. 

o Logística: nesta categoria estão contemplados imóveis do segmento logístico e 

industrial em geral, como galpões logísticos, condomínios logísticos, condomínios 

industriais, fábricas, centros de distribuição, etc., e é um segmento que está bem 

profissionalizado, explorado inclusive por grandes players internacionais. Como algumas 

empresas possuem demandas específicas em seus galpões (pé-direito, refrigeração, etc.), 

alguns são construídos sob medida (built to suit), o que torna a liquidez deles mais baixa 

e a reposição do inquilino pode ser mais demorada. Em outros casos, as empresas 

vendem o ativo para o investidor, e ficam lá como inquilinas (sale and lease back). 

Nestes casos são firmados contratos atípicos com os inquilinos, ou seja, contratos de 

longa duração (geralmente 10 anos), e com cláusulas que preveem multas elevadas em 

caso de rescisão (equivalente ao pagamento de todos os aluguéis vincendos). Portanto, 

estes tipos de contratos geram maior previsibilidade para os fluxos de caixa destes fundos 

e estão menos suscetíveis às mudanças no ciclo econômico. 

o Residencial: ainda incipiente no Brasil, a gestão profissional de imóveis 

residenciais para renda ganhou força nos últimos anos. Temos poucos exemplos deste 

tipo de fundo no Brasil, que tiveram captação no final de 2019 e, portanto, ainda não há 

parâmetros consolidados para se projetar a geração de renda no médio e longo prazo, 

conforme ocupação e inadimplência. Mas vale ressaltar que os contratos de locação de 

imóveis residenciais costumam ter um prazo menor do que os comerciais, e a 

inadimplência de pessoas físicas tende a ser maior do que de grandes empresas, o que 

aumenta o risco de crédito destes FIIs. 

o Shopping: A receita destes fundos está atrelada à receita de locação das lojas, 

receita de vendas, e outras receitas como estacionamentos e serviços. Portanto, período de 

vendas ruins ou crise econômicas que impactem no consumo podem reduzir a 

rentabilidade dos fundos. Também é possível observar uma sazonalidade nas receitas 

desta tipologia. É de grande importância a qualidade e experiência da administradora dos 

shoppings investidos, já que ela é responsável por fazer a gestão dos contratos com os 

inquilinos, definir o melhor mix de lojas, conduzir as campanhas de promoção e 

marketing, fazer a gestão do condomínio, etc., ou seja, a maximização dos resultados. 

o Varejo: Apesar de não estar listado na classificação da ANBIMA, existem alguns 

fundos destinados a locação de imóveis para varejo, como imóveis comerciais e lojas de 

ruas, imóveis locados para supermercados e lojas de varejo em geral. Assim como os 

shoppings, por estarem relacionados ao consumo, são impactados em períodos de crise 

econômica.  

• Títulos e Valores Imobiliários: podem ser divididos em dois grandes grupos, os chamados 

fundos de CRI e FOF. 

o CRI: são popularmente chamados de Fundos de Papel, por serem fundos que 

investem majoritariamente em recebíveis imobiliários, como CRI, LIG, LCI e LH, e não 

diretamente em imóveis. Como majoritariamente os recebíveis investidos são CRI, o 

segmento será chamado desta forma. O retorno esperado pelos investidores é conhecido, 

e será concretizado caso o tomador do crédito faça o pagamento conforme os fluxos 

estabelecidos. Como os fundos focados em recebíveis costumam apresentar uma carteira 

diversificada, com diversos CRIs, os riscos são diluídos. Os fundos de CRI costumam 

sofrer menos em crises que afetam o mercado imobiliário, já que, o empreendimento 

tendo uma boa performance ou não, o tomador da dívida precisa pagar o título. Caso não 

o faça, existem vários mecanismos de garantia, como alienação fiduciária, cessão 

fiduciária ou fundo de reserva. 
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o FOF: são os fundos que possuem cotas de diferentes fundos imobiliários, e por 

isso são chamados de Fund of Funds, ou Fundo de Fundos. O principal objetivo do 

investidor deste fundo é a diversificação da carteira, diluição dos riscos e redução de 

custos de corretagem, além da terceirização da gestão da carteira. A rentabilidade destes 

fundos virá dos dividendos distribuídos pelos fundos investidos, além do ganho com a 

venda de cotas, fazendo com que os dividendos variem bastante. Já os riscos são 

indiretos, ou seja, são os riscos dos fundos investidos, que podem minimizados com a 

diversificação. 

• Híbridos: segundo a classificação ANBIMA, os fundos híbridos são aqueles cuja estratégia 

não está concentrada em nenhuma das demais, ou seja, Desenvolvimento para Renda ou 

Venda, Renda e Títulos e Valores Mobiliários. Portanto, neste estudo, foram considerados 

fundos híbridos aqueles que investem, de forma relevante, em fundos de tijolo, papel e/ou 

FOF. Sua vantagem é justamente a diversificação, com redução dos custos para o investidor, 

o que também deixa o investidor mais exposto à gestão do fundo. A desvantagem é a 

dificuldade de comparação deste tipo de fundo com outros pares, ou com os demais tipos de 

mandatos, justamente por não ter concentração de estratégia. 

Com relação ao tipo de gestão, os fundos podem ter gestão ativa ou passiva: 

• Passiva: estes fundos possuem como estratégia investir em um imóvel ou imóveis já pré-

estabelecidos em seus regulamentos, ou buscam simplesmente acompanhar um “índice de 

referência” do setor (benchmark). ALENCAR (2018) definiu a gestão passiva da seguinte 

forma: 

A gestão passiva é caracterizada pela imobilidade do portfólio original, ou seja, uma vez 

adquirido, sejam n ativos ou um único ativo de real estate a compô-lo, não há alteração 

da composição do mesmo ao longo do ciclo operacional, a única reciclagem que se 

processa são as renovações e revisões contratuais, ou substituições corriqueiras de 

inquilinos no(s) empreendimento(s). 

• Ativa: nos fundos de gestão ativa, o desempenho será afetado pelas decisões de investimento 

(compra e venda de ativos) tomadas pelo gestor. ALENCAR (2018) fez a seguinte definição: 

A gestão ativa pressupõe a reciclagem frequente do portfólio composto de variados 

ativos de real estate, comprando ou vendendo posições em empreendimentos, 

observando as flutuações de mercado com o intuito de atender aos requisitos de 

desempenho sistêmico estabelecido pelos gestores e, em consonância com as 

expectativas dos cotistas, tendo em vista a aceitação do perfil dos riscos envolvidos no 

investimento em derivativos de real estate abrigados em FIIs.  

2.4. Índice de Fundos de Investimento Imobiliário (IFIX) 

Segundo a B3, o Índice de Fundos de Investimento Imobiliário (IFIX) é uma carteira teórica de 

ativos elaborada de acordo com critérios estabelecidos no ‘Manual de Definições e 

Procedimentos dos Índices’ da B3, cujo objetivo é representar o desempenho médio das cotações 

de FIIs negociados nos mercados de bolsa e de balcão organizado da B3. 

Esta carteira teórica é revista pela B3 a cada 4 meses e, para que um FII passe a integrar o IFIX, 

ele deverá atender aos critérios elencados na ‘Metodologia do Índice de Fundos de Investimentos 

Imobiliários (IFIX)’. São eles: 

a) Estar entre os FIIs mais negociados no período de vigência das 3 carteiras anteriores (ou 

seja, 12 meses), tanto em número de transações quanto em volume financeiro; 

b) Ter sido negociado em pelo menos 60% dos pregões do período de vigência das 3 

carteiras anteriores; 

c) Não ser classificado como “penny stock”, ou seja, possuir cota com valor médio 

ponderado inferior a R$1,00 durante o período de vigência da carteira teórica anterior; 
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d) Não ser objeto de resgate total pelo fundo emissor durante o período de vigência da 

carteira. 

Os ativos que compõem o IFIX são ponderados pelo valor de mercado da totalidade das cotas 

emitidas pelo Fundo Imobiliário, sendo que a participação de um único FII não pode ser superior 

20%. Neste caso, é feito um ajuste nos pesos, redistribuindo o excedente deste FII 

proporcionalmente aos demais ativos da carteira. 

Em geral, é possível investir em índices de mercado através de Exchange Traded Funds (ETF), 

que são fundos de investimento com cotas negociadas na bolsa de valores que replicam o 

desempenho das carteiras teóricas de seus índices de referência. Porém, atualmente não existe 

um veículo para investimento no IFIX. 

Por representar o desempenho médio dos fundos de investimento imobiliário, o cálculo Índice de 

Sharpe proposto neste trabalho também será feito para o IFIX, servindo como referência para 

comparação com as demais cestas. 

3. METODOLOGIA 

A seguir será explicado o índice de Sharpe, utilizado para realizar a análise de percepção de risco 

e potencial de retorno dos diferentes tipos de fundos de investimento imobiliário, além de 

conceito de drawdown. 

3.1. Índice de Sharpe 

Segundo OLIVEIRA e PACHECO (2005), o Índice de Sharpe foi criado em 1966 pelo ganhador 

do prêmio Nobel de Economia de 1990, Willian Sharpe, para medir a rentabilidade obtida por 

um investimento acima de uma aplicação conservadora livre de risco (risk-free), em relação ao 

risco assumido pelo investidor, ou seja, representa o quanto de risco (quantos desvios padrões) o 

investidor precisou correr para obter uma remuneração superior à taxa livre de risco. Portanto, 

quanto maior for o índice de Sharpe, melhor será o desempenho do investimento. 

Assim, esse indicador é uma forma mais sofisticada de expressar com qual nível de risco uma 

aplicação oferece determinada rentabilidade, e pode ser calculado através da seguinte fórmula: 

 

Índice de Sharpe = (RAtivo-RF)/ σAtivo                                                                                                                                      (1) 

      

Onde: 

RAtivo: taxa de retorno do ativo anualizado 

RF: taxa livre de risco (risk-free) anualizado 

σAtivo:  desvio padrão do retorno diário do ativo anualizado 

 

Uma limitação deste índice é que ele utiliza o desvio padrão dos retornos como proxy do risco 

total da aplicação, pressupondo que os retornos são normalmente distribuídos. Porém, na prática, 

podemos ter picos e quedas acentuadas, distantes da média. Outro ponto é que o desvio padrão 

considera que tanto os movimentos positivos quanto negativos são igualmente arriscados.   

Cabe ressaltar que este índice é calculado a partir de retornos obtidos no passado, ou seja, o bom 

desempenho de uma aplicação em relação a outra neste índice não garante que este desempenho 

se repetirá no futuro. Trata-se apenas de um retrato destas aplicações no período de análise.  

Como o retorno de aplicações financeiras pode mudar conforme as condições econômicas, o 

ideal é aplicar o Índice de Sharpe em períodos mais longos, de pelo menos 12 meses. 

No Brasil, utiliza-se a Taxa DI como referência de aplicação de muito baixo risco, ou seja, como 

benchmark para aplicações de renda fixa (rentabilidade mínima esperada para qualquer 

investimento). Esta taxa corresponde à taxa média de juros dos títulos emitidos pelos bancos para 
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a realização de operações de empréstimo entre si, em uma modalidade de curtíssimo prazo. Estes 

títulos são chamados de CDI (Certificado de Depósito Interbancário). Esta taxa é calculada 

diariamente pela CETIP e, em geral, segue de perto a Taxa Selic. Portanto, para o estudo de caso 

em questão será considerado que o retorno mínimo aceitável pelo investidor corresponde ao CDI 

líquido de impostos. 

3.2. Drawdown 

Drawdown é um termo em inglês utilizado para se referir à perda total ocorrida do melhor ao 

pior momento de um investimento, ou seja, a máxima queda, do pico ao vale, para uma 

determinada janela temporal. 

Se XT é a cota de um investimento para determinado período, então o drawdown deste 

investimento em T, é dado por: 

 

DrawdownT(X) = máx(0,(XT/maxXt)-1)                                                                                                                                  (2) 

 

Para este estudo, o drawdown será comprado com o retorno do investimento, dentro do mesmo 

período de análise. 

4. ESTUDO DE CASO 

Para a realização deste estudo de caso foram analisados os Fundos de Investimento Imobiliário 

listados na Bolsa de Valores de São Paulo, a B3, por serem os fundos com maior quantidade de 

informações públicas. Para que este estudo de caso englobe, além do histórico de dados, um 

número relevante de fundos para a atual amostra que temos, decidiu-se realizar a análise apenas 

com os 111 fundos listados até 2015, ou seja, um período de 5 anos, entre 1º de janeiro de 2015 e 

31 de dezembro de 2019. 

Então, para estes 111 fundos negociados na B3 a partir de 2015, foram coletadas mais 

informações com o auxílio de sites focados em conteúdos sobre FIIs, além dos próprios 

relatórios gerenciais (quando existentes), informes mensais, trimestrais e anuais disponibilizados 

pelos fundos, que possuem informações relativas à classificação ANBIMA, nº de cotistas e 

ativos incorporados aos fundos. 

A partir destas fontes foi possível classificar os FIIs em Tijolo, Papel (CRI) ou Fundo de Fundos 

(FOF), gestão Ativa ou Passiva, além do segmento majoritário de atuação, tais como: agências 

bancárias, educacional, hospital, hotéis, lajes corporativas, logística, residencial shoppings e 

varejo, no caso de fundos de tijolo, além de recebíveis (CRI, LH, LCI ou qualquer outro valor 

mobiliário) ou Fundo de Fundos. Também foi criada uma classificação para os fundos com 

‘mandato’ de FII Híbrido (não confundir com ‘segmento de atuação’ Híbrido), ou seja, que 

investem tanto em fundos de tijolo, papel (CRI) e/ou FOF de forma relevante. 

A classificação acima foi utilizada para a criação das cestas, porém foram necessárias algumas 

mudanças para melhor resultado da análise. Por exemplo, existem alguns FIIs que estão 

enquadrados na Gestão Ativa da classificação ANBIMA, porém possuem e sempre possuíram 

apenas um ativo em seu portfólio e, nestes casos, inclusive carregam o nome do ativo no nome 

do fundo. Como uma das atribuições do gestor de fundos de gestão ativa é justamente comprar e 

vender os ativos do fundo de forma a trazer maior rentabilidade para o investidor, e durante o 

período de análise os ativos se mantiveram os mesmos, estes fundos foram reclassificados (para 

fins desta análise) como fundos de gestão passiva, por mais que em seu regulamento eles possam 

ter discriminado que poderiam fazer a compra e venda de outros ativos.  

Também temos alguns fundos com o ‘segmento de atuação’ como ‘Outros’, porém seus ativos 

são facilmente enquadrados em segmentos já definidos. Aqueles que estão com o “segmento de 
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atuação’ classificado como ‘Híbrido’, foram reclassificados para o segmento de maior relevância 

dentre os ativos, a fim de se restringir à análise em segmentos de atuação definidos. 

Durante a classificação e reclassificação dos fundos nas cestas, percebeu-se que alguns deles 

possuíam poucos cotistas, segundo informações retiradas através dos informes mensais 

referentes ao período de setembro/19. O baixo número de cotistas revela que o fundo é pouco 

negociado na bolsa e, portanto, o valor de sua cota pode não refletir as oscilações do mercado. 

Deste modo foi realizada uma análise na liquidez destes 111 fundos, a partir das informações 

disponibilizadas no Terminal Bloomberg, sendo descartados da análise os fundos com as 

seguintes características: 

a) Fundos não negociados em pelo menos 30% dos dias do ano, durante os anos de análise 

(2015-2019); e  

b) Fundos com média diária de negociação na B3 abaixo de R$10.000,00 (os dias sem 

negociação foram considerados na média com valor zerado). 

Os fundos que se enquadram simultaneamente nas duas condições acima, e que foram retirados 

da análise, somam 25 fundos. 

Com os 86 fundos remanescentes foram criadas as cestas de FIIs, que serão detalhadas no item 

4.1.  

4.1. Grupos de Análise 

A análise dos indicadores se dará através da criação de cestas de fundos conforme suas 

tipologias, sendo: 

 
Tabela 1 - Classificação das cestas analisadas, conforme características dos fundos 

Nº Cesta Tipo de Gestão Tipo de Ativo Segmento 
Nº Fundos 

Analisados 

1 Ativa FOF FOF 5 

2 Ativa Papel CRI 10 

3 Passiva e Ativa Tijolo Lajes Corporativas 34 

4 Passiva Tijolo Lajes Corporativas 28 

5 Ativa Tijolo Lajes Corporativas 6 

6 Passiva e Ativa Tijolo Shoppings 10 

7 Passiva Tijolo Shoppings 9 

8 Ativa Tijolo Shoppings 1 

9 Passiva e Ativa Tijolo Logística 8 

10 Passiva Tijolo Logística 6 

11 Ativa Tijolo Logística 2 

12 Passiva e Ativa Tijolo Agências 5 

13 Passiva Tijolo Agências 3 

14 Ativa Tijolo Agências 2 

15 Passiva e Ativa Tijolo Educacional 3 

16 Passiva Tijolo Educacional 2 

17 Ativa Tijolo Educacional 1 

18 Ativa Tijolo Residencial 4 

19 Passiva Tijolo Varejo 2 

20 Passiva Tijolo Hospital 2 

21 Passiva Tijolo Hotel 1 

22 Ativa Híbrido Híbrido 2 

23 Ativa TODOS TODOS 86 

24 Ativa IFIX IFIX 100 

Elaborado pela autora 

 

Cabe ressaltar que, em um primeiro momento, não foi objeto da análise verificar se os fundos 

autodenominados como gestão ativa, de fato realizaram uma gestão ativa com reciclagem do 
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portfólio. O estudo partirá do princípio de que a classificação ANBIMA sobre o tipo de gestão de 

cada fundo é aderente com a realidade (exceto para os fundos monoativos reclassificados, 

conforme já explicado anteriormente), não se tendo informações sobre a intensidade ou eficácia 

em que foi realizada a gestão ativa.  

4.2. Cálculo dos Indicadores 

Para todos os fundos que fazem parte das cestas objeto deste estudo foram atualizados os preços 

das cotas, com auxílio do Terminal Bloomberg, no dia 20 de abril de 2020, a fim de se obter o 

histórico em todo o período de análise, ou seja, entre 1º de janeiro de 2015 e 31 de dezembro de 

2019. Lembrando que a Bloomberg considera que os dividendos recebidos serão reinvestidos nas 

cotas do mesmo fundo (conceito de total return). Desta forma será possível comparar as cotas 

dos fundos com o IFIX, que também utiliza o mesmo conceito. Para a análise, foram 

consideradas as cotas do dia 31/12/2014 como base 1,0, sendo as demais cotas encontradas 

conforme as variações diárias obtidas pela Bloomberg. 

Está sendo considerado que o investidor em questão é pessoa física, ou seja, não há incidência de 

impostos sobre os dividendos, conforme Lei Nº 11.196 de 21 de novembro de 2005. Também 

não está sendo considerada a liquidação das cotas ao final do período de análise, momento no 

qual seria necessário o pagamento do imposto sobre ganho de capital. 

Então, para cada uma das cestas apresentadas anteriormente, e também para o IFIX, foram 

calculados os seguintes indicadores: retorno anualizado, Drawdown e Índice de Sharpe. As 

cestas dos segmentos educacional, varejo, hospital, hotel e híbridos são compostas por 3 ou 

menos fundos, o que reduz a validade estatística da análise, já que o desempenho de um único 

fundo pode impactar a cesta como um todo. Os resultados obtidos para estas cestas serão 

apresentados a título de exemplificação, porém não será possível tirar maiores conclusões para 

estes segmentos. 

Foram encontrados os seguintes resultados para cada um dos indicadores: 

 
Figura 1 - Retorno Anualizado x Drawdown para cada cesta analisada 

 
Elaborado pela autora 
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Neste gráfico, as cestas de fundos com gestão passiva foram representadas por círculos e a letra 

P, as cestas de fundos de gestão ativa por triângulos e a letra A, enquanto as cestas que englobam 

fundos de gestão ativa e passiva, por quadrados e as letras P+A. 

No gráfico verificamos que os fundos de lajes corporativas, que representam a maior parcela dos 

fundos analisados (40%), tiveram um retorno baixo em relação aos outros segmentos, mas 

também com um risco mais baixo. Já a cesta de gestão ativa, teve um retorno menor que o de 

gestão passiva, porém com um drawdown maior. 

Os fundos de CRI apresentaram um retorno anualizado mais baixo, também com menor risco. 

Isto porque os fundos de CRI possuem seu patrimônio alocado em títulos de renda fixa de 

crédito privado, tendo seu retorno esperado já conhecido no momento do investimento. O risco 

desta tipologia está ligado à inadimplência, garantias e solvência. Visto que no período de 

análise não tivemos eventos relevantes deste tipo, não é possível observar materializações do 

risco incorrido neste tipo de investimento, que, caso ocorressem, alterariam significativamente os 

resultados aqui encontrados.  

O segmento educacional, aqui representado por apenas 3 fundos, foi o que apresentou a maior 

retorno anualizado. Neste caso não cabe fazer a comparação entre os fundos de gestão ativa e 

passiva, já que a amostra é muito pequena. A cesta do segmento de hospital, com apenas 2 

fundos, também teve um desempenho bem superior à média. Estes fundos geralmente firmam 

contratos atípicos para seus ativos, que trazem menor risco para o investidor. Em tese, os 

retornos esperados deveriam ser menores também. Porém, este tipo de contrato acaba tendo 

comportamento similar a títulos de investimentos pré-fixados, que se beneficiaram com a queda 

de juros futuros observada nos últimos anos.  

Já os fundos de agências bancárias, se beneficiaram com a queda dos juros futuros assim como 

qualquer outro contrato atípico. Porém, como já citado no item 2.3, quando foram comentadas as 

vantagens e desvantagens de cada fundo, há uma expectativa de queda de dividendos no 

momento de renovação destes contratos. Somado a isto, temos a questão do regulamento interno 

destes fundos, que impedem a locação dos espaços para outros bancos. Estas incertezas acabam 

por afugentar investidores desta tipologia, o que é refletido no preço de suas cotas e, portanto, no 

retorno anualizado. 

Os fundos de shoppings tiveram um bom retorno em relação aos demais, já que se beneficiaram 

do aumento de vendas no varejo em função da melhora do ciclo econômico, assim como os 

fundos de varejo. Como a cesta de fundos de gestão ativa de shoppings é composta por apenas 

um fundo apenas 1 fundo, não é possível cravar uma análise sob o ponto de vista do tipo de 

gestão. 

Os fundos do segmento logístico foram os que tiveram maior diferença de retorno entre os 

fundos de gestão ativa e passiva, sendo que os 2 fundos de gestão ativa tiveram desempenho 

superior à média, enquanto as demais cestas ficaram abaixo. Por geralmente se tratar de 

contratos atípicos, possivelmente a competência dos gestores em fazer uma boa análise dos 

ativos e das empresas pode ter sido um diferencial. Como a amostra de fundos de gestão ativa é 

muito pequena, não é possível afirmar que o tipo de gestão tenha algum impacto. 

Com relação à cesta de hotéis, ela é composta por apenas um fundo. Analisando o histórico deste 

fundo, verifica-se que os altos retornos são majoritariamente advindos da venda de seus ativos (e 

o gestor ganha uma taxa de performance de 20% sobre o lucro obtido com a venda dos imóveis). 

Esta característica o torna diferente das demais cestas analisadas, o que torna difícil a 

comparação. 

Os fundos de tijolo do segmento residencial apresentaram o retorno anualizado mais baixo entre 

todas as cestas (10,36%), chegando próximo ao CDI líquido de impostos (8,38%). Tratam-se de 

fundos de desenvolvimento para venda, cujo retorno do investimento só se dará de fato com o 

término das obras e venda de todos os ativos, tendo um ciclo mais longo. Como cada um dos 

fundos analisados se encontram em estágios diferentes, não é possível afirmar que de fato a 
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rentabilidade deles é pior. Teria que ser feita a análise de todo o ciclo do investimento de cada 

fundo. Pela sua característica particular, é difícil comparar os resultados desta tipologia com as 

demais. 

A cesta do IFIX (24) e a cesta composta pelos 86 fundos objetos da análise tiveram desempenho 

próximo ao da linha de tendência e com um dos menores drawdrown observados. Isto confirma 

os benefícios de diversificação de carteira, conforme sugere a Teoria Moderna do Portfólio 

(Modern Portfolio Theory), que foi apresentada pela primeira vez pelo economista Harry 

Markowitz em 1957, em artigo publicado no The Journal of Finance. Segundo PORTO (2010), o 

modelo de Markowitz descreve que “quando dois ou mais ativos pouco correlacionados 

compõem uma carteira de investimentos, é possível obter um risco menor do que a média 

ponderada dos riscos individuais, auferindo-se um retorno maior e um risco menor do que o do 

ativo de menor risco. (...) A parcela de risco que pode ser reduzida depende da correlação entre 

os ativos, ou seja, quanto menor a correlação entre os retornos de diferentes ativos maiores os 

benefícios da diversificação. Deste modo, investidores que possuem um portfólio diversificado 

com ativos pouco correlacionados, podem reduzir os riscos associados aos ativos individuais.” 

A cesta de FOF (1), que não deixa de ser composta por fundos diversificados, também obteve 

retorno próximo ao da média, porém um pouco mais elevado, e também com um drawdown mais 

elevado. A mesma análise pode ser feita para a cesta de fundos híbridos (22). 

A seguir, serão apresentados os gráficos com os índices encontrados para cada cesta de análise. 

Porém, para as cestas compostas por 3 fundos ou menos, os gráficos serão apresentados de forma 

hachurada e a título de informação. Entretanto, não será possível tirar conclusões para estas 

cestas, devido à pequena amostra existente. 

 
Figura 2 - Índice de Sharpe para cada cesta analisada 

 
Elaborado pela autora 

 

Com relação ao Índice de Sharpe, os fundos que melhor desempenharam foram os fundos de 

shopping (1,56), com destaque para os fundos de gestão passiva (1,41). Vale lembrar que a cesta 

de gestão ativa para shopping (1,08) possui apenas um fundo. Em seguida vieram os fundos de 

agências (1,25). Os fundos de pior performance neste índice foram os residenciais (0,13), 

seguido pelo fundo gestão ativa de lajes corporativas (0,41) e o de gestão passiva de logística 

(0,56). A cesta composta pelos 86 fundos analisados teve desempenho superior ao das cestas por 

segmento (2,01), assim como o IFIX (1,87).  

Também é possível verificar que para todos os segmentos com cestas de fundos com gestão 
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passiva e ativa, os fundos de gestão passiva tiveram melhor desempenho, exceto no segmento 

logístico. Porém, cabe ressaltar que a amostra de fundos com gestão ativa é pequena e, portanto, 

o desempenho de um único fundo pode ter impactado a análise. 

Também foram analisados os retornos anuais dos principais segmentos de FIIs (com cestas 

maiores), dentro do período de 2015-2019. Os resultados podem ser vistos na figura a seguir. 

 
Figura 3 - Retorno anual das principais tipologias de FII 

 
Elaborado pela autora 

 

A partir deste gráfico, é possível verificar o impacto dos ciclos econômicos em cada tipologia. 

Nota-se que o desempenho dos fundos de CRI chamou a atenção em relação ao demais. Em 

períodos de pior desempenho da economia, os fundos de CRI costumam ter uma melhor 

performance, já em momentos mais favoráveis, a performance dos CRI é menor. 

A variação observada ano a ano mostra como este tipo de investimento deve ser pensado no 

longo prazo, de forma que os momentos de baixa sejam diluídos nos momentos de maiores 

ganhos. Além disso, mostra a importância da diversificação, já que cada segmento possui 

comportamentos diferentes. 

4.3. Análise do Impacto da Gestão no Segmento de Lajes Corporativas 

Anteriormente verificou-se que, para o período analisado de 2015 a 2019, as cestas compostas 

por fundos de gestão passiva tiveram um melhor desempenho do que as cestas compostas por 

fundos de gestão passiva, exceto no segmento logístico. Uma das hipóteses levantadas para tal 

resultado é que os fundos de gestão ativa necessitam de um período maior de análise, já que a 

reciclagem da carteira de ativos pode demandar algum tempo. Outra hipótese é se os fundos que 

se auto denominam como gestão ativa na classificação ANBIMA, praticaram de fato a 

reciclagem do portfólio, uma das principais características esperadas para este tipo de gestão. 

A fim de se verificar estas hipóteses, foi calculado o Índice de Sharpe para a cesta de fundos 

compostos por lajes corporativas, já que é o segmento que representa a maior parcela dos fundos 

listados em 2015 (40%), porém por períodos maiores. Também foram analisadas as 

movimentações de ativos ocorridas em cada um dos fundos autodenominados de gestão ativa. 

Em um primeiro momento, o índice para a cestas de gestão ativa e passiva, no período de 01 de 

janeiro de 2010 a 31 de dezembro de 2019 (10 anos), reduzindo o período ano a ano, até chegar 

no período de 01 de janeiro de 2015 a 31 de dezembro de 2019 (5 anos, conforme já calculado 

anteriormente), com os fundos existentes em cada período. Cabe reforçar que ao aumentar a 

janela de análise, está se restringindo o tamanho da amostra, o que reduz sua significância 

estatística, motivo pelo qual não foi utilizado um período maior de análise no estudo de caso.  

Na tabela a seguir, é possível verificar o total de fundos analisados em cada período, por tipo de 
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gestão, a partir do primeiro ano completo de negociações na bolsa de valores de cada fundo. 

 
Tabela 2 – Nº de FIIs de Lajes Corporativas analisados por período, por tipo de gestão 

Ano Gestão Passiva Gestão Ativa Total 

2010 8 2 10 

2011 12 3 15 

2012 14 4 18 

2013 23 6 29 

2014 27 6 33 

2015 28 6 34 

Elaborado pela autora 

 

Foram obtidos os seguintes resultados: 

 
Figura 4 - Índice de Sharpe de lajes corporativas, para diferentes períodos 

 
Elaborado pela autora 

 

Pela Figura 4 é possível observar que a cesta composta por fundos de gestão ativa teve um 

desempenho melhor nos períodos de 2010-2019 (10 anos) e 2011-2019 (9 anos). No período de 

2012-2019 (8 anos), a cesta composta por fundos de gestão passiva desempenhou melhor. A 

partir de 2013 (período de 7, 6 e 5 anos), a gestão passiva teve um melhor desempenho. 

Para testar a segunda hipótese, foram analisadas as movimentações (aquisições e vendas) de 

ativos que compõem o portfólio de cada um dos fundos de gestão ativa, já que a gestão ativa 

pressupõe a reciclagem frequente do portfólio, observando as flutuações do mercado, a fim de 

buscar um melhor desempenho para o fundo. O objetivo desta análise é apenas apresentar as 

alterações nos portfólios, e não avaliar a qualidade dos mesmos.  

 
Tabela 3 – Resumo das movimentações de aquisição e venda dos fundos de lajes corporativas de gestão ativa 

Nome do Fundo 
Início Negociação B3 

[ano] 

Nº Movimentos 

Aquisição Venda 

HGRE11 2008 52 49 

RCRB11 2010 17 3 

BRCR11 2010 13 10 

DRIT11 2010 10 4 

RDES11 2012 - 1 

XTED11 2012 - 1 

Elaborado pela autora 

 

O índice foi calculado novamente, no período de 10 a 5 anos, porém separadamente para cada 
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fundo de gestão ativa, bem como para a cesta composta pelos fundos de gestão passiva. Os 

resultados podem ser vistos na figura a seguir: 

 
Figura 5 - Índice de Sharpe de lajes corporativas, para diferentes períodos e tipo de gestão 

 
Elaborado pela autora 

 

O desempenho da cesta composta pelos fundos de gestão ativa foi negativamente impactado nos 

períodos de 2013 a 2015 (7 a 5 anos de análise) pelos fundos RDES11 e XTED11. Ao analisar a 

movimentação destes fundos, nota-se que eles praticamente não tiveram reciclagem de seus 

ativos, que já eram poucos, sendo esta uma característica esperada de fundos com gestão ativa. 

Excluindo-se estes dois fundos da amostra, temos: 

 
Figura 6 - Índice de Sharpe de lajes corporativas, para diferentes períodos, excluindo os fundos RDES11 e 

XTED11 da análise 

 
Elaborado pela autora 

 
A exclusão dos fundos RDES11 e XTED11, classificados como gestão ativa, mas que na 

realidade não a praticaram de fato, melhorou o desempenho da cesta de gestão ativa no ano de 

2013 (7 anos de análise), porém nos anos de 2014 e 2015 (6 e 5 anos de análise) a cesta de 

gestão passiva desempenhou melhor. Com isto, conclui-se que a classificação da gestão não 

impactou no resultado. 

Traçando novamente estes gráficos, porém agora mantendo a mesma amostra de fundos 
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existentes desde 2010 para todos os períodos de análise, tanto na gestão ativa quanto passiva, 

temos: 

 
Figura 7 - Índice de Sharpe de lajes corporativas, para diferentes períodos, com fundos negociados na B3 desde 

2010 

 
Fonte: Elaborado pela autora 

 

É possível verificar que ao realizar o cálculo do índice apenas com os fundos negociados na 

bolsa de valores há mais tempo (10 anos de análise), o desempenho dos fundos de gestão ativa 

foi melhor em todos os períodos de análise.  

Portanto, a hipótese de que os fundos de gestão ativa necessitam de uma janela de análise maior 

parece plausível. Porém, é importante reforçar que o histórico de fundos imobiliários que temos 

ainda é pequeno e a análise deverá ser revista daqui a alguns anos. 

Outro ponto importante a ser observado é que ao aumentar a janela de análise para 10 anos, é 

possível verificar com maior profundidade os impactos dos ciclos do mercado imobiliário nos 

fundos. Na Figura 8 são apresentadas as variações nos valores de aluguéis de lajes corporativas 

no período entre 2006 e 2018, para a cidade de São Paulo. Observa-se que entre os anos de 2009 

e 2011, quando o mercado imobiliário se encontrava em período de crescimento, com 

desenvolvimento de novos projetos, houve reflexo no preço dos aluguéis, com grande variação 

positiva. Com o aumento da oferta entre os anos de 2012 e 2014, já dentro do período de crise, 

os preços foram impactados negativamente. 

Cruzando as informações de valor de aluguel com os índices calculados mantendo-se a mesma 

amostra de fundos existente deste 2010 (Figura 7), nota-se que ao analisar o ciclo de 10 anos 

(2010-2019) os fundos obtiveram um bom desempenho pois ainda aproveitaram um momento de 

melhora nos valores de aluguéis antes da queda acentuada, e mais recentemente, em 2019, 

observaram um nova melhora. Analisando o período de 7 anos (2013-2019), foram encontrados 

os índices em seus patamares mais baixos, pois é como se o investidor estivesse comprando as 

cotas no momento mais alto do ciclo, e a recente melhora obtida em 2019 não compensou a 

queda acentuada sofrida nos valores de locações. E, finalmente, analisando o período de 5 anos 

(2015-2019), os índices encontrados alcançaram os melhores patamares, já que é como se os 

fundos tivessem sido adquiridos pelo investidor no período de baixa, tendo aproveitado a 

melhora recente do mercado, além da valorização das cotas devido à queda da taxa de juros. Esta 

análise reforça que o investidor deve ter em mente que este é um investimento a ser pensado em 

longo prazo. 
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Figura 8 - Aluguéis no ciclo 2006 - 2018 na cidade de São Paulo 

 
LIMA JR, J. R. & GREGÓRIO, C. A. G (2019) 

5. CONCLUSÃO 

O mercado de fundos de investimento imobiliários é muito dinâmico e o presente estudo é uma 

fotografia dos fundos listados na B3 em outubro de 2019, com suas informações coletadas entre 

outubro de 2019 e abril de 2020. Muitas transações ocorreram neste período, e o número de 

ativos e concentração de segmento, por exemplo, pode ter se alterado. Os resultados aqui obtidos 

retratam o período de análise (2015-2019), podendo apresentar variações se recalculados em 

outros períodos.  

Por se tratar de uma modalidade de investimento relativamente recente no Brasil, em 

comparação com o mercado americano, o histórico que possuímos para Fundos de Investimento 

Imobiliário ainda é muito pequeno, além de ser baixo o número de fundos existentes. Devido ao 

reduzido número de FIIs, ao se criar as cestas, aqueles fundos que tiveram um desempenho 

muito melhor ou pior que a média, acabam causando um grande impacto no cálculo dos 

indicadores. Se a amostra fosse maior, estes fundos seriam diluídos de tal forma que a média 

seria uma representação melhor da tipologia analisada.  

Pelas primeiras análises verificou-se que, em linhas gerais, fundos com gestão passiva 

apresentaram retornos maiores que fundos com gestão ativa, com exceção dos de logística. 

Porém, ao se testar a hipótese de que fundos com gestão ativa necessitam de um ciclo maior de 

análise para que consigam realizar a reciclagem de seus ativos, observou-se uma tendência de 

melhora no desempenho destes fundos em relação aos de gestão passiva. Reforçando que ao 

aumentar o período de análise, restringiu-se o tamanho da amostra, o que pode ter impactado nos 

resultados. Apesar de haver indícios de que fundos de gestão ativa necessitam de ciclos mais 

longos, este estudo deverá ser refeito no futuro, com uma amostra maior. 

Também é necessário ressaltar que dentre os fundos analisados a maioria era de gestão passiva 

(62%), sendo que em outubro de 2019, 69% dos fundos listados eram de gestão ativa. Se 

focarmos apenas nos fundos de tijolo, 25% dos fundos objetos da análise eram de gestão ativa, 

enquanto em outubro de 2019 este número subiu para 56%.  Ou seja, a gestão ativa está se 

desenvolvendo mais recentemente, e não temos uma janela longa o suficiente para fazer a análise 
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do histórico adequadamente. Possivelmente, com o contínuo desenvolvimento do mercado, os 

fundos de gestão passiva serão cada vez mais escassos, o que também vai gerar maior 

competição e profissionalização dos gestores, que serão em maior número, o que tende a ser 

saudável para o mercado. 

A cesta composta pelos fundos de shopping foi a que melhor performou no índice de Sharpe 

(sem levar em consideração a cesta com os 86 fundos e o IFIX), ou seja, apresentou a melhor 

relação entre rentabilidade e risco. Este segmento se beneficiou da melhora da economia 

observada no período de análise, com redução da inflação e expansão do volume de crédito, 

aumentando o poder de compra das famílias e, consequentemente, das vendas do varejo. 

Lembrando que parte da receita dos shoppings está atrelada às vendas. Outro ponto importante é 

que a administração dos shoppings é feita por empresas profissionais e experientes, sendo o 

fundo apenas o detentor de uma parcela do shopping. Os shoppings possuem uma grande 

variedade e quantidade de inquilinos, o que tende a minimizar os riscos de inadimplência, 

vacância e queda de vendas em algum segmento específico. 

Com relação aos fundos de agências bancárias, apesar do bom desempenho obtido no cálculo do 

índice, os contratos de locação atípicos foram firmados em um outro momento econômico, e os 

valores de locação, em muitos casos, foram pressionados para cima pelos bancos, a fim de 

maximizar a avaliação dos seus imóveis no momento da venda para os fundos. Além da 

tendência de redução nos valores dos contratos de locação no momento da renovação, está 

ocorrendo uma redução no número de agências bancárias com a digitalização dos serviços. 

Conforme dados já apresentados no item 2.3, houve redução de 13,5% do número de agências no 

país nos últimos 5 anos, segundo o BACEN. Este movimento está sendo observado no FDO INV 

IMOB RIO BRAVO RENDA VAREJO – FII (RBVA11), cujo inquilino, o Banco Santander, 

manifestou que não possui interesse em renovar os contratos de 26 das 28 agências que 

compõem o portfólio do fundo, no momento do vencimento dos mesmos, a partir de dezembro 

de 2022. 

O IFIX obteve um bom desempenho, com relação às demais cestas. Como se trata de um índice, 

ou seja, portfolio, o IFIX possui grande diversificação de tipologias, sendo formado por 100 FIIs.  

Como o IFIX é uma carteira dinâmica, revista a cada 4 meses, ele incorpora fundos que foram 

criados após a data de corte deste estudo. Por esta razão, poderia se imaginar que sua melhor 

performance advém destes fundos não considerados no estudo por possuir um histórico muito 

curto. A fim de reduzir a possibilidade desta hipótese ser verdade, foi feita a análise de uma cesta 

composta por todos os 86 fundos analisados. Esta cesta obteve um desempenho ainda melhor que 

o IFIX, evidenciando que é a diversificação da carteira a responsável pelos melhores resultados, 

e não um eventual problema de amostra.  

Como pode ser visto neste estudo, cujo objetivo proposto foi atendido, apesar de alguns 

segmentos terem se destacado positivamente, nada superou a diversificação da carteira. Ao se 

fazer a diversificação da carteira, é importante considerar segmentos diversos de fundos de tijolo, 

além de fundos de papel, já que o comportamento de cada tipologia varia em diferentes cenários 

econômicos. Desta forma o investidor estará mais protegido e terá menos volatidade em seus 

rendimentos. 

Os fundos de investimento imobiliário são uma opção de investimento interessante, inclusive 

pelos benefícios tributários que atualmente dispõem. Mas deve-se ter em mente que, por mais 

que o objetivo seja a renda, é preciso focar no patrimônio que está sendo investido. O investidor 

deve analisar bem as diversas informações disponíveis sobre cada fundo antes de investirem, tais 

como os ativos em si (localização, padrão construtivo, estado de conservação, possibilidade de 

melhorias, etc.), contratos de locação, quem são os inquilinos, gestor do fundo, preço das cotas e 

tendências de rendimentos. Vale ressaltar que este é um tipo de investimento que deve ser 

pensado no longo prazo, já que o mercado imobiliário é cíclico, e poderá sofrer oscilações no 
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curto prazo. Pensando nisso, é interessante montar uma carteira diversificada para gerar uma 

renda consistente ao longo dos anos. 

6. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Os Fundos de Investimento Imobiliário estão ganhando forte atenção dos investidores, 

principalmente nos últimos dois anos, e o número de fundos está crescendo consideravelmente. 

Dito isso, seria interessante repetir este estudo daqui a alguns anos, quando teremos um histórico 

maior para analisar, considerando os períodos de crise e euforia do mercado brasileiro. Além 

disso, teremos mais fundos compondo cada cesta em seus diversos segmentos, o que dará uma 

amostra estatística mais consistente para a análise, e mais informações para os segmentos que 

foram pouco explorados neste estudo. Também teremos mais dados para analisar o impacto da 

gestão nos resultados dos fundos. 

Outras limitações deste estudo que poderão ser melhor analisadas futuramente são: o impacto da 

qualidade dos ativos na rentabilidade dos fundos e a influência da liquidez dos fundos na 

precificação das cotas e, consequentemente, nos índices de risco e retorno. 
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