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RESUMO 

O mercado de fundos imobiliários (FII), tem registrado um aumento no número de investidores ano após 

ano. Impulsionado pelo movimento de baixa na taxa SELIC. O mercado imobiliário que já faz parte da 

cultura de investimento brasileira, ganha mais força e dinâmica na associação com o mercado financeiro, 

mais especificamente com o mercado de renda variável. Novos investidores simpatizam com essa 

modalidade de investimento, que apresenta segurança, liquidez e baixa volatilidade. Outro ponto 

importante é a democratização dessa modalidade de investimento, pois pequenos investidores podem 

investir em aluguel mitigando risco através do desenvolvimento de um portfólio de aluguel. Os 

investidores de fundos imobiliários além de receber rendimentos (yields) referentes aos seus ativos 

periodicamente, também apresentam a possibilidade de obter ganhos com as valorizações das cotas dos 

fundos imobiliários que adquiriu. Uma das características desse segmento é a transferência da 

responsabilidade administrativa à um grupo gestor, responsável pela administração do bem. Ao final de 

cada exercício a administradora do fundo disponibiliza ao público o informe anual que apresenta entre 

outras informações, os gastos com administração durante o ano de exercício. O presente estudo tem por 

objetivo analisar o impacto dos custos de administração sobre o yield dos fundos imobiliários no ano de 

2018. Foram analisados os ativos que abriram capital na bolsa de valores até 31/12/2017, tiveram a suas 

cotas negociadas durante o ano de 2018, e pagaram dividendos aos seus cotistas durante todo o exercício 

fiscal. Foram analisados 64 fundos imobiliários (FII) e o impacto dos custos de Administração sobre os 

lucros distribuídos aos cotistas, e os segmentos onde os valores pagos em administração apresentaram o 

maior valor sobre o yield distribuído foram os segmentos de shoppings seguido do segmento de logística. 

Palavras-chave: Fundo de Investimento Imobiliário, Taxas de Administração, Rendimentos Imobiliários. 
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Management Fee Analysis on Real Estate Fund Income  

ABSTRACT 

The real estate fund market has seen an increase in the number of investors year after year. Driven by low 

movement in SELIC rate. The real estate market is already part of the Brazilian investment culture, and 

gains strength and dynamics in the association with the financial market, more specifically with the 

variable income market. New investors are sympathetic to this type of investment, which presents 

security, liquidity and low volatility. Another important point is the democratization of this type of 

investment, since small investors can invest in rent mitigating risk through the development of a rental 

portfolio. Investors of real estate funds in addition to receiving yields related to their assets from time to 

time also have the possibility of gaining from the valuations of the real estate funds that they acquired. 

One of the characteristics of this segment is the transfer of administrative responsibility to a management 

group responsible for the administration of the asset. At the end of each financial year, the fund manager 

makes available to the public the annual report that shows, among other information, the expenses with 

administration during the year of exercise. The objective of this study is to analyze the impact of 

management costs on the yield of real estate funds in the year 2018. We analyzed the assets that opened 

the stock market on 12/31/2017, had their quotas traded during the year 2018, and paid dividends to its 

quotaholders throughout the fiscal year. A total of 64 real estate funds and the impact of management 

costs on distributed profits to quotaholders were analyzed, and the segments where the amounts paid in 

management presented the highest value on the distributed yield were the segments of malls followed by 

the segment of logistics. 
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1. INTRODUÇÃO 

O investimento em imóveis já faz parte da cultura de investimento dos brasileiros, não se 

sabe ao certo o número exato de pessoas que investem nesse segmento, porém, quando se fala 

em aplicação de recursos financeiros para geração de receita com segurança no longo prazo, boa 

parte da classe conversadora dos investidores, voltam os olhares ao mercado imobiliário. Em 

decorrência da união entre os mercados imobiliário e financeiro, emergiram os Fundos de 

Investimento Imobiliário ou FII’s, que em resumo, democratizaram o acesso ao investimento 

dito conservador, com lastro imobiliário. 

Similar ao mercado acionário, os FII’s são negociados sob a política de cotas permitindo a 

participação proporcional nos resultados dos ativos, ainda que com pouco recurso aplicado, e a 

diversificação do portifólio de investimento sem os custos de aquisição de um imóvel físico 

convencional e a necessidade de comprá-lo integralmente. Às receitas distribuídas pelos Fundos 

de Investimento Imobiliários dá-se o nome de dividend yeld, nada mais é que o resultado líquido 

do ativo dividido proporcionalmente aos cotistas no montante mínimo de 95%, podendo ser 

resguardado 5% do resultado líquido para reserva de contingência. Além de receberem os 

rendimentos periódicos referente a seus ativos, os investidores também apresentam a 

possibilidade de obter ganhos com a valorização das cotas que adquiriu, com segurança, liquidez 

e baixa volatilidade. 

Concorrendo entre as classes do investimento conservador, os fundos imobiliários são a 

porta de entrada para o mercado de renda variável, visto que para evitar o risco da variação 

negativa do patrimônio, em tempos de taxa de juros elevada, a parcela conservadora de 

investidores direciona seus recursos principalmente aos títulos públicos e a caderneta de 

poupança; entretanto, o movimento inverso também é verdadeiro, e em períodos de redução da 

taxa básica de juros, o investimento em FII’s tornou-se subterfúgio aos que estão dispostos a 

correrem determinados riscos para a manutenção de seus rendimentos. Este último, pôde ser 

observado nos últimos 3 anos no Brasil, atraindo exponencialmente os investidores ao mercado 

de fundos imobiliário, e por consequência de ambos, juros baixos e mais investidores, a elevação 

do valor de mercado dos FII’s. 

Outra característica desse segmento é a transferência da responsabilidade administrativa à 

um grupo gestor, responsável pela administração do bem e devidamente remunerado por isso. 

Fundos imobiliários multi ou mono ativos com um ou mais inquilinos, distribuição territorial 

desses ativos e o segmento de atuação do fundo, tudo isso interfere na qualidade do trabalho da 

empresa gestora, vários ativos em diversos estados demandam mais custos às empresas, e entre 

estes custos estão os valores pagos ao grupo gestor, ao custodiante, auditor independente, 

formador de mercado, distribuidor de cotas, consultor especializado, e empresa especializada 

para administrar as locações. Os FII’s não possuem necessariamente todos estes prestadores de 

serviço ao mesmo tempo, porém os que prestam serviço ao fundo, em sua maioria, são 

remunerados em função e seu respectivo valor de mercado ou do patrimônio líquido.  

Ao final de cada exercício financeiro a empresa administradora do fundo disponibiliza ao 

público um documento chamado Informe Anual, que apresenta informações sobre os prestadores 

de serviço, análise do administrador, valor contábil dos ativos, processos judiciais, remuneração, 

governança, entre outras. Nesse artigo trataremos sobre o impacto dos custos de administração 

sobre os rendimentos dos fundos imobiliários durante o exercício de 2018. 
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2. METODOLOGIA 

Nesta análise, foram selecionados inicialmente os FII’s que abriram capital na bolsa de 

valores de São Paulo (B3) até 31/12/2017, equiparando a perspectiva de análise dos fundos 

durante o exercício de 2018, nesta etapa, observou-se outra condicionante que influenciaria 

posteriormente o resultado. Alguns fundos imobiliários realizaram a oferta pública inicial antes 

da data limite adotada, porém perpassaram por um período maior de alocação dos recursos 

provenientes da emissão de cotas, o que é comum em fundos de fundos, fundos de papéis, ou 

fundos de desenvolvimento, uma vez que nos chamados fundos de tijolo, é realizada a oferta 

pública inicial de ativos performados e os cotistas fazem jus ao recebimento do aluguel 

proporcional ao período de detenção das cotas durante o mês logo após a transação ser efetivada. 

Logo o estudo prosseguiu com um segundo critério, além da abertura de capital limitada à 

31/12/2017, os FII’s à serem analisados deveriam ter distribuído dividendos integralmente 

durante o ano de 2018, ou equivalente à distribuição anual, considerando algumas exceções aos 

fundos que distribuem resultados semestralmente, para que estes também participassem do grupo 

de fundos imobiliários selecionados nestes critérios. 

Os fundos imobiliários são isentos da cobrança do imposto de renda sobre seus 

rendimentos, desde que não possua número de cotistas inferior a 50, e o proprietário das cotas 

possua participação inferior a 10% das cotas, e para se valer deste benefício alguns investidores 

migraram seu portifólio de ativos imobiliários para FII’s listados em bolsa de igual modo aos 

demais, à exemplo do fundo Eldorado negociado com o código ELDO11B na bolsa de valores de 

São Paulo, que possui apenas 60 cotistas e não realizou nenhuma negociação desde dezembro de 

2015, entendeu-se que casos como esse afetariam o resultado final do estudo, uma vez que este 

foi criado na intenção de lastrear a decisão do investidor de aportar ou não seu capital em um 

determinado fundo, conhecendo os custos inerentes à administração, e os casos com 

características similares ao fundo Eldorado não estão acessíveis ao aporte desse investidor 

comum, logo um terceiro critério foi inserido, o fundo imobiliário deverá ter sido negociado em 

bolsa durante o ano de exercício analisado. 

Foram selecionados segundo os critérios acima, um total de 85 fundos imobiliários, e 

coletados os informes seus anuais, o Anexo 1 apresenta o modelo padrão utilizado para esse tipo 

de informação divido em 16 tópicos: 

 

o Prestadores de serviço 

o Investimentos FII 

o Programa de investimento para exercícios seguintes 

o Análise do administrador 

o Riscos inerentes 

o Valor contábil dos ativos imobiliários 

o Processos judiciais do fundo 

o Processos judiciais repetitivos ou conexos 

o Análise do impacto em caso de perda do processo 

o Assembleia geral 

o Remuneração do Administrador 

o Governança 

o Distribuição dos cotista segundo percentual de cotas 

o Transações a que se refere o art. 34 e inciso IX do art.35, da Instrução CVM nº 472, 

de 2008 

o Política de divulgação das informações 

o Regras e prazos para a chamada de capital do fundo 
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As informações foram inseridas em um software específico de inteligência de mercado, o 

Microsoft Power BI, que permite a criação de diversos dashboards e ainda o manuseio de bancos 

de dados de diversas fontes e a conexão entre eles. Foi utilizado a ferramenta de web scraping 

através do endereço eletrônico do plantão de notícias da Bovespa, coletando as informações 

sobre o valor pago ao administrador no exercício, e utilizando a mesma ferramenta foi coletado 

ainda os dividend yeld dos fundos imobiliários. 

O web scraping é uma técnica de captação de informações na internet por meio de 

processos automatizados, armazenando em um banco de dados que pode ser configurado para 

uma nova rodada de coleta de informações a cada intervalo de tempo, alimentando o banco de 

dados constantemente à medida em que novas informações são inseridas na rede. Utilizou-se de 

um algoritmo de consulta às informações da web em diversas páginas eletrônicas, uma vez que 

boa parte delas o endereço eletrônico era composto por um conjunto fixo de caracteres, 

alternando somente o código dos fundos imobiliários, vide Fig. 1 e Fig. 2, automatizando a 

consulta das informações. Em seguida comparou-se os fundos de acordo com o segmento e 

foram analisados os impactos do custo de administração sobre os respectivos rendimentos. 

Figura 1:  Endereço Eletrônico ABCP11 

 

 

Figura 2:  Endereço Eletrônico KNRI11 
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1  Percentual sobre os custos de administração expressos em valor decimal. 

3. RESULTADOS 

 

Em média, os fundos de investimento imobiliário analisados apresentaram custos com 

administração durante o exercício de 2018 na casa de 9% ao ano, resultado alavancado 

principalmente pelos fundos CXTL11, PRSV11, ATSA11 e FFCI11. Os quatro fundos em 

especial obtiveram rentabilidade anual abaixo dos 5% a.a., e embora os custos de administração 

em sua maioria são atrelados ao patrimônio líquido ou ao valor de mercado, são estipulados 

valores mínimos para sua remuneração, logo o impacto sobre os dividendos dos fundos citados 

se destacou em relação aos demais. A Fig. 3 apresenta a relação entre os rendimentos 

distribuídos (colunas) e ao percentual* da taxa de administração do fundo (linha). Analisando o 

impacto sobre os rendimentos sem 4 fundos acima, houve uma redução da média para 6% a.a. 

Figura 3: Custos com administração versus dividendos 

 
  
 

É possível notar que para fundos imobiliários com rendimentos em uma mesma faixa de 

valor, o impacto sobre os dividendos ainda assim é bastante variado, pois, ratificando o que dito 

anteriormente, FII’s com ativos diversificados e com um ou mais inquilinos, geram demandas 

diferentes quanto aos esforços para uma boa administração. 

 

Separando por segmento de atuação, verificou-se a variação desse impacto em fundos 

similares, possibilitando o uso dessa ferramenta para auxílio na tomada de decisão dos 

investidores.  Nos fundos listados como híbridos, os custos com administração alcançaram em 

média os 7% a.a. sobre os dividendos distribuídos, a Fig. 4 mostra a variação dos custos neste 

setor. 
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Figura 4: Fundos Híbridos 

 
 

Embora os fundos FLMA11, BRCR11 possuam somente imóveis performados, e ainda o 

CXRI11 seja fundo de fundo, a análise foi realizada seguindo as informações contidas no 

relatório anual, e de acordo com o documento analisado, os cincos fundos imobiliários listados 

da Fig. 4, estão classificados no segmento de atuação híbrido. 

No segmento de hospitais, passaram pelos critérios citados anteriormente os fundos 

NVHO11, NSLU11, HCRI11, e a média dos custos de administração deste setor foi de apenas 

3% a.a., destacando-se com a menor média entre todos os setores. A Fig. 5 demonstra o resultado 

da análise em cada um deles. 

Figura 5: Fundos de Hospitais 
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Já no segmento de lajes corporativas, dois fundos se destacaram no quesito custo de 

administração, por se tratar de um segmento que sofreu grandes impactos nos últimos anos com 

o aumento das taxas de vacância, e que está passando por um processo de inflexão na curva 

econômica, se faz necessário uma análise em especial aos dois casos. O FFCI11 realizou em 

2017 uma nova emissão de cotas, o que elevou o valor de mercado do fundo, e por consequência 

os custos com seu administrador, porém até a alocação, os recursos da emissão estavam 

aplicados em renda fixa, prejudicando o resultado do exercício, como mostra a Fig. 6. Já o 

PRSV11 enfrentou o aumento da vacância e redução do preço do m² de locação no centro do Rio 

de Janeiro, trazendo prejuízo ao desempenho do fundo. A média anual dos custos analisados 

nesse setor foi de 9%. 

Figura 6: Fundos de Lajes Corporativas 

 
 

Os cinco fundos analisados no segmento de logística apresentaram uma média de 21% de 

impacto sobre os rendimentos, isso devido ao resultado do fundo CXTL11, vide Fig. 7 que vem 

enfrentando dificuldades para alugar seus ativos, e realizou em 2019 a tentativa de uma nova 

emissão de cotas para reformar um de seus ativos, porém, não obteve êxito. 

Figura 7: Fundos de galpões logísticos 

 



Página 7 de 10 

 

Outro segmento bastante atrativo ao público investidor, tem sido o de shopping center, este 

que por sua vez, apresentou média de 8% no impacto sobre os dividendos, oferecendo aos 

cotistas maior diversificação, porém com certa sazonalidade. Neste segmento o maior impacto 

veio do fundo ATSA11, Fig. 8, trata-se se um shopping center localizado na cidade de Santo 

André – SP, que têm enfrentado altas taxas de vacância, o que reduz os rendimentos. 

Figura 8: Fundos de Shopping Center 

 
 

No segmento de títulos e valores mobiliários, os resultados apresentaram uma média de 9% 

ao ano sobre os dividendos, FIG. 9, o que é considerado razoável quando comparado aos demais, 

embora dois fundos tenham ultrapassado a marca de 18% ao ano. 

Figura 9: Fundos de títulos e valores mobiliários 
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Os fundos imobiliários registrados em bolsa no segmento de atuação denominado “outros”, 

apresentaram a segunda menor média na análise realizada, alcançaram o nível de 3% ao ano, o 

que se materializa por possíveis dois motivos. O primeiro deles é o valor mínimo da taxa de 

administração, uma vez que os custos estão relacionados ao patrimônio do fundo, um o custo 

mínimo de administração inferior pode ser menos nocivo em períodos de vacância elevada. O 

Segundo possível motivo é a taxa de cap. rate, contratos com cap. rate elevado geram maiores 

rendimentos para o mesmo valor patrimonial, entretanto, não se manteria constante ao longo do 

tempo uma vez que os ativos são avaliados periodicamente, elevando o valor patrimonial do 

fundo, e consequentemente os custos de administração. O resultado específico de cada fundo 

individualmente pode ser visualizado na Fig. 10. 

Figura 10: Outros 

 

 

4. DISCUSSÃO  

 

Diante dos resultados obtidos acima, foi observada a importância da administração do 

fundo, e de seus custos em função do rendimento recebido. A informação disponível ao 

investidor nos relatórios gerenciais informam a precificação em função do patrimônio líquido ou 

valor de mercado, afinal é em função deste ou daquele que obtém-se o valor devido, entretanto, 

ao investidor que realiza seus aportes é necessário conhecer o valor efetivamente pago em 

função do retorno recebido, visto que o objetivo principal da aplicação financeira em fundos 

imobiliários, é o recebimento dos rendimentos bem como a manutenção da saúde dessa 

modalidade de investimento ao longo do tempo, aferindo bons retornos à longo prazo.  

É possível observar o quão oneroso aos rendimentos são os custos de administração nos 

períodos de vacância elevada, uma vez que o patrimônio se mantém estável, entretanto as 

receitas do fundo diminuem; de mesmo modo o período de alocação dos recursos de uma nova 

emissão de cotas, algumas empresas gestoras têm adotado uma estratégia vista com bons olhos 

entre os investidores, abrir mão da parcela da taxa de administração que faz jus a título de gestão 
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até ser alocado no mínimo 70% dos recursos da emissão de novas cotas, ou caso o cotista receba 

menos que um determinado valor estipulado inicialmente, porém limitado ao período de 12 

meses, e uma vez encerrado o prazo, o valor voltará a ser recolhido dos fundos imobiliários 

independentemente do rendimento mensal do cotista ou da alocação desses recursos. 

Uma possível indexação do valor mínimo da taxa de administração aos dividendos do 

fundo, com base em séries históricas ou nos valores médios do percentual da taxa de 

administração em cada setor, agregaria valor ao FII através de uma gestão participativa, que de 

um lado recolhe taxa de performance quando o resultado se destaca dos benchmark’s, e do outro 

participa com fundo que está sob sua gestão em períodos críticos de sua utilização. 

 

4.1. Possíveis alterações no resultado 

Algumas considerações já elencadas anteriormente podem afetar os resultados de 

diferentes formas. A exemplo do fundo Parque Dom Pedro Shopping Center, que foi retirado da 

análise pois apresentava em seu relatório anual, o valor pago à título de administração no ano de 

referência, quase 702 milhões de reais, valor incompatível com os demais fundos do mesmo 

segmento, e uma pesquisa específica sobre este fundo demonstrou que este valor corresponde ao 

seu patrimônio líquido, e que por erro no processamento ou por falha humana, constava nas 

despesas com a empresa administradora. 

Outra alteração possível, é quanto a interpretação do segmento de atuação, alguns fundos 

estão listados na bolsa com segmento de atuação registrado em um determinado setor, porém 

possuem ativos em outros segmentos, que em outra perspectiva poderiam ser analisados em um 

conjunto diferente do utilizado neste estudo. 

 

5. CONCLUSÃO 

 

Conhecer os pormenores de cada modalidade de investimento, e das opções de cada 

modalidade, eleva as possibilidades de uma aplicação assertiva no longo prazo. Nos casos dos 

fundos de investimento imobiliário, conhecer as características das fontes de receita e despesa é 

fundamental à saúde do investimento, visto que em função delas os investidores precificam seus 

ativos. E as despesas com as organizações que gerenciam os fundos são essenciais à tomada de 

decisão, pois trata-se de custos fixos, e seus valores mínimos independem da capacidade de 

geração de receita do ativo. 

Portanto, conhecer a variação desse custo em diferentes setores, e em cada um dos fundos 

imobiliários dentro de cada setor, é uma ferramenta de grande importância para o auxílio na 

tomada de decisão, visando o investimento assertivo e o bom relacionamento entre cotistas e 

gestores durante todo o período no qual o investidor pretende manter-se posicionado em um 

determinado fundo de investimento imobiliário. 
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