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Os fundos de investimento imobiliários representam a união
dos recursos de investidores que estão sendo administrados
por gestores profissionais do mercado imobiliário e de capitais.
É semelhante ao funcionamento de um condomínio fechado
no qual os cotistas compram cotas para integrarem o FII,
porém, com vistas a obterem renda passiva dessas aplicações.

Em termos gerais, os fundos de investimento imobiliários
investem em empreendimentos diversos que vão desde
terrenos a locação de imóveis. Esses investimentos são
escolhidos em vários setores do mercado imobiliário, como o
setor dos shoppings, corporativo, educacional, hoteleiro,
industrial e outros.

Os FIIs também investem em papéis com lastro imobiliário,
como as LCIs, os CRIs, as LHs e outros ativos finaneiros do
setor imobiliário, além de comprarem cotas de outros FIIs.
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   Existem, basicamente, quatro tipos de fundos imobiliários:

- Fundos de tijolo:
Esses fundos investem em empreendimentos físicos como
salas comerciais, galpões logísticos, hotéis, shoppings, lajes
corporativas e etc. 

- Fundos de papéis:
Os fundos de papéis investem em títulos (papéis) do mercado
financeiro que têm lastro nos negócios imobiliários. Esses
títulos são ativos financeiros que recebem os fluxos de caixa
provenientes de financiamentos imobiliários.

- Fundos de fundos:
Esse tipo de FII investe em cotas de outros FIIs. Num geral,
eles possuem administração ativa que visa obter lucros na
compra e venda de cotas de outros FIIs, através do ganho de
capital e dos dividendos. 

- Fundos de desenvolvimento:
Esses fundos investem em projetos de empreendimentos
imobiliários para, em seguida, lucrar com a venda ou com a
locação.
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Vantagens de investir em FIIs:

1.   Os FIIs possuem maior liquidez do que imóveis físicos, por
possuírem suas cotas negociadas em bolsa. 
2.  FIIs garantem aos pequenos investidores a oportunidade de
investir em grandes empreendimentos imobiliários. 
3.     Fundos de investimento imobiliários são bons provedores
de renda passiva, isso se dá pela distribuição de dividendos
mensais.
4.     Os dividendos recebidos mensalmente pelos investidores
PF são isentos de IR.
5.  Gestores profissionais são responsáveis pela administração
dos imóveis nos quais os FIIs investem. 
6.   Os inquilinos desses imóveis são, na maioria das vezes,
empresas grandes e outras instituições.
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Desvantagens de investir em FIIs:

  Risco de Crédito: 
   Trata-se da capacidade de pagamento dos locatários dos
imóveis, essa capacidade pode reduzir em alguns períodos.
Referente aos fundos do tipo papel, esse risco está associado a
falta de pagamento dos financiamentos. 
   Risco de Mercado: 
     Os fundos que aplicam em ativos financeiros (fundos de
papel) estão expostos a oscilações no valor das cotas e do PL
devido as mudanças nas condições do mercado. As cotas podem
até mesmo sofrerem oscilações negativas.
   Risco Macroeconômico: 
    Os FIIs estão diretamente ligado a setores induzidos pelo
crescimento econômico. Em decorrência disso, os FIIs estão
expostos aos riscos macroeconômicos.
   Risco de Vacância:  
        É o risco de desocupação dos imóveis. 
   Risco de Liquidez: 
   É muito fácil e rápido vender as cotas de FIIs, por ter
negociação em bolsa, entretanto, ele acompanha as oscilações
do mercado. 

88_____________

https://invistamais.me/
https://invistamais.me/


Estratégias de
FIIs

+5

_____________

https://invistamais.me/


 Principais estratégias de investimento em FIIs são: estratégia de
renda, de desenvolvimento e financeira.  

Estratégia de Renda
   A estratégia de renda consiste principalmente em
proporcionar rentabilidade aos cotistas por meio do
recebimento do aluguel de imóveis pertencentes ao FII, que
podem ser edifícios inteiros, parte deles, ou apenas andares. O
fundo pode ser proprietário de apenas um imóvel, e nesse caso,
ele é classificado como monoativo, e, paralelamente, possuir um
ou mais locatários.   Assim como outros contratos de locação, os
contratos de aluguéis dos imóveis de propriedade dos FIIs estão
sujeitos à Lei nº 8.245/91, que regula os contratos de locação
residenciais e comerciais.
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Estratégia de Desenvolvimento

   Consiste em investir na incorporação de imóveis visando
proporcionar rentabilidade aos cotistas através de posterior
alienação ou aluguel do imóvel. A participação no
empreendimento pode ocorrer desde a aquisição do terreno ou
em fase mais avançada do projeto imobiliário de uma
incorporadora. O fundo pode, ainda, desinvestir antes de
finalizado o projeto de construção ou adquirir terrenos para
posterior permuta por unidades residenciais ou comerciais de
incorporação imobiliária. Tendo em vista o período de maturação
da incorporação imobiliária, a rentabilidade patrimonial do fundo
que adota a estratégia de desenvolvimento tende a ser menor
num curto prazo. Embora a diversificação da carteira possa
sempre potencializar os ganhos mesmo neste horizonte de prazo,
o investidor que aplica em cotas desses fundos deve estar ciente
de que os reflexos da maturação desse investimento no valor
patrimonial das cotas requererão um prazo mais longo.
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Estratégia Financeira

   Além de renda e incorporação, os fundos de investimento imobiliário
podem adotar a estratégia financeira, investindo em títulos e valores
mobiliários de renda fixa e variável de emissores que exerçam atividades
preponderantemente permitidas aos FIIs e em títulos de dívida privada com
lastro imobiliário. Entre os ativos que os FIIs podem investir, estão:

- Títulos de dívida lastreados em crédito imobiliário: CRIs, LCIs, LHs e
outros;
- Cotas de outros FIIs;
- Cotas de fundos de investimento em direitos creditórios (FIDC) que
tenham como política de investimento, exclusivamente, atividades
permitidas aos FII e desde que sua emissão ou negociação tenha sido
registrada na CVM;
- Valores mobiliários de emissores cujas atividades preponderantes
sejam permitidas aos FIIs;
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 Para escolha dos FIIs, alguns pontos devem ser analisados. São eles: 

1.      Localização 
   A localização, onde o imóvel se encontra, é um dos principais indicadores
ao se analisar o FII. Isso se dá pelo fato de a localização ser atrativa aos
futuros inquilinos. Uma localização melhor, trará um preço de aluguel
maior, bem como seu preço de venda, beneficiando os cotistas desse FII.
2.      Reputação do Gestor  
  Logo em seguida está a gestão do fundo. A reputação do gestor
caracteriza outro fator importante na análise dos FIIs, pois o gestor é o
responsável pela estratégia que o fundo utiliza. 
3.      DY (Dividend Yield)
   DY (Dividend Yield) representa o retorno mensal que este FII vai pagar,
em rendimentos, em relação ao preço de mercado da cota. É importante
analisar o DY histórico e em períodos específicos para ter uma visão sobre
a consistência desses pagamentos.
4.      Relação P/VPA 
   Indica se a cota do fundo está cara ou barata. É um cálculo simples em
que se divide o valor patrimonial pelo número de cotas. Se o índice for
menor que 1, dizemos que a cota está sendo negociada com desconto, por
outro lado, estando maior que 1, a cota está sendo negociada com ágio. 
5.      Vacâncias
   Quando alguma parte do imóvel fica vaga, sem inquilino, a geração de
renda desse imóvel diminui. Existem gráficos que mostram o nível e os
períodos de vacância dos FIIs.

1414_____________

https://invistamais.me/
https://invistamais.me/


Tributação nos
FIIs

7 +
_____________

https://invistamais.me/


 

A tributação dos fundos de investimento imobiliário difere, sendo
para pessoas jurídicas um tipo de configuração e para pessoas
físicas outro, dessa forma:

• Pessoa jurídica: Alíquota de 20% de imposto de renda sobre o
ganho de capital (Preço de venda da cota – Preço de Compra da
cota) mais 20% de imposto de renda sobre os dividendos
recebidos por cota e;
• Pessoa física: Alíquota de 20% de imposto de renda sobre o
ganho de capital (Preço de venda da cota – Preço de Compra da
cota). Além disso, as pessoas físicas  são isentas no recolhimento
de imposto de renda sobre os dividendos se o FII, segundo a Lei
11.196/05, desde que:
    1. O FII for negociado em bolsa de valores ou balcão
organizado, ou em termos práticos, se o código estiver disponível
no Homebroker; 
          2. Se o FII tiver, pelo menos, 50 cotistas e; 

   3. Se o beneficiário tiver menos que 10% das cotas do fundo
imobiliário.
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Ao comprar cotas de FIIs você se torna um   cotista e passa a
possuir direito de receber os dividendos periódicos distribuídos
pelo fundo imobiliário, além de possíveis distribuições
extraordinárias dos rendimentos. 
Os rendimentos podem ser as amortizações que alguns fundos
imobiliários fazem, a depender, do tipo de operação em que o
fundo está inserido. Um exemplo, são os fundos imobiliários de
gestão ativa, que distribuem o lucro das vendas dos ativos
integrantes da carteira do fundo imobiliário e os cotistas
recebem este lucro das vendas em forma de amortização. Com
esse direito, o cotista recebe estes dividendos periódicos em sua
conta na corretora, num geral, até o décimo dia útil de cada mês.
Estes dividendos – via de regra, compostos pelo lucro líquido do
fundo imobiliário - são recebidos por cota e líquidos de IR para a
pessoa física. Quanto mais cotas o investidor adquirir, mais
dividendos receberá. 
No longo prazo, a renda passiva - recebimentos de rendas
recorrentes por cota - vai contar com a valorização (ou não) do
valor de mercado, gerando, uma taxa interna de retorno (TIR)
que será interessante para suas necessidades e objetivos
financeiros, além de contribuir para alcançar a tão sonhada
independência financeira.
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   O objetivo principal de uma carteira de FIIs é a obtenção de
renda mensal proveniente de dividendos, que inclusive são
isentos de IR. Porém, o ganho de capital, advindo da valorização
das cota, também tem grande importância na composição de
uma carteira de FIIs.
   A carteira abaixo é composta por 5 FIIs selecionados levando
em conta: PL, constância nos dividendos e rentabilidade das
cotas.
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   Essa carteira de FIIs foi formada para que você consiga
visualizar o ganho de capital proveniente da valorização das
cotas. Importante observar que a carteira teve uma boa
performance no período de 36 meses e que, apesar da crise,
tem recuperado os ganhos e se mantém bem acima do CDI. O
ganho de capital apresentado não leva em conta os dividendos
distribuídos nesse período. 
   Apesar de ser formada somente por FIIs, vários cuidados
foram tomados na escolha desses ativos.

   A carteira é composta pelos cinco seguintes FIIs:

RBRR11
Fundo de papel com foco em CRIs.  
DY acumulado de 6,66%  nos últimos
12 meses. PL de R$680 milhões com
gestão ativa.

XPLG11
Fundo de tijolo com foco em galpões.
DY acumulado de 6,27%  nos últimos
12 meses. PL de R$1,7 bilhões com
gestão ativa.
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HGLG11
Fundo de tijolo.  
DY acumulado de 5,48%  nos últimos
12 meses. PL de R$1,6 bilhões com
gestão ativa.

IRDM11
Fundo de papel com foco em CRIs.
DY acumulado de 8,72%  nos últimos
12 meses. PL de R$770 milhões com
gestão ativa.

   Em cada um desses fundos foi aplicada a mesma
quantidade de recursos na formação da carteira. 

BTLG11
Fundo de tijolo.
DY acumulado de 5,49%  nos últimos
12 meses. PL de R$340 milhões com
gestão ativa.
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