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RESUMO 

O presente trabalho parte da demanda por pesquisas acadêmicas que analisem o cenário nacional contemporâneo 

das relações entre fundos de investimento imobiliário, o ramo de construção civil e as variáveis que afetam os 

impactos sobre ambos. A pesquisa utilizou um método de revisão narrativa, com teor qualitativo e de caráter 

exploratório, com o objetivo de analisar as origens, os históricos e as legislações dos FIIs, além das suas funções 

como instrumento financeiro de construção civil. Foram elaboradas as principais características dos REITs, a nível 

internacional, dos FIIs nacionais e seus comparativos. Foram analisados os panoramas e as principais variáveis 

relacionadas aos FIIs, tecendo comparações com cenários diversificados do mercado financeiro e do ramo da 

construção civil. Com base nos estudos e análises, foram identificados padrões que permitem entender melhor 

sobre os meios de organização e financiamento dos FIIs, com foco no ramo da construção civil. O trabalho 

forneceu descrições conceituais abrangentes sobre o que são REITs e FIIs, provendo suas origens e peculiaridades, 

seus históricos, legislações, aspectos tributários e comparativos com diversas variáveis que lhes tangenciam, tais 

como componentes da BM&FBOVESPA, o Ibovespa, a SELIC, o IPCA, o IFIX, o IGMI-C, o IBOV, perpassando 

pelas vantagens, desvantagens e riscos envolvendo estes constructos. A partir dessas análises foram feitas 

comparações, tecidas prováveis relações e buscadas sugestões e/ou resoluções capazes de permitir um melhor 

direcionamento e tomada de decisões no que diz respeito aos investimentos em FIIs e os benefícios destes para a 

construção civil, as quais estão distribuídas entre os capítulos 4 e 6 do trabalho. Como resultados e reflexões, foi 

possível verificar que os FIIs auxiliam no modo como as pessoas interpretam os seus espaços e as formas pelas 

quais decidem investir. Eles permitem o acesso dos pequenos investidores a melhores condições, menores custos 

de mercado, a profissionalização dos serviços, a diversificação dos seus investimentos e a diminuição dos seus 

riscos. Considerando o ramo da construção civil, além das vantagens econômicas bastante evidenciadas, os FIIs 

também levam a importantes avanços sociais e equidade financeira, pois o mercado de construção civil recebe 

maiores aportes financeiros, mediante menor risco de fracasso dos seus projetos, auxilia no crescimento do setor 

de construção civil, no avanço das áreas urbanas onde os FIIs se inserem e no aumento da função dos espaços 

públicos e da estética urbana, o que leva a um aumento do financiamento privado e da evolução dos mercados, a 

ganhos em escala, aumento do volume de movimentações financeiras e do patrimônio. O trabalho demonstra que 

os FIIs, por meio do financiamento da construção civil, é um facilitador significativo, pois torna seus processos 

mais rápidos, pragmáticos e igualitários; e também mais dinâmicos, por aumentar o número e a qualidade de 

hospitais, escolas, faculdades, entre outros, e auxiliar expandindo a infraestrutura e a economia nacionais, 

permitindo o acesso de investidores a essas dinâmicas e levando a uma mudança da percepção individual em 

relação aos espaços urbanos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

 
The present work starts from the demand for academic research that analyzes the contemporary national scenario 

of the relationships between real estate investment funds, the construction industry, and the variables that affect 

the impacts on both. The research used a narrative review method, with qualitative content and exploratory 

character, to analyze the origins, history, and legislation of the FIIs, in addition to its functions as a financial 

instrument of civil construction. The main characteristics of the REITs, at the international level, of the national 

FIIs and their comparative, were elaborated. The panoramas and the main variables related to the FIIs were 

analyzed, making comparisons with diversified scenarios of the financial market and the construction industry. 

Based on the studies and analyzes, patterns were identified that allow a better understanding of the means of 

organization and financing of the FIIs, with a focus on the branch of civil construction. The work provided 

comprehensive conceptual descriptions of what REITs and FIIs are, providing their origins and peculiarities, their 

histories, legislation, tax, and comparative aspects with several variables that affect them, such as components of 

BM & FBOVESPA, Ibovespa, SELIC, IPCA, IFIX, IGMI-C, IBOV, going through the advantages, disadvantages, 

and risks involving these constructs. Based on these analyzes, comparisons were made, probable relationships 

were made and suggestions and/or resolutions were sought, capable of allowing better targeting and decision-

making concerning investments in FIIs and the benefits of these for civil construction, which are distributed among 

chapters 4 and 6 of the paper. As a result and reflection, it was possible to verify that the FIIs help in the way 

people interpret their spaces and how they decide to invest. They allow small investors to access better conditions, 

lower market costs, professional services, diversify their investments, and reduce their risks. Considering the civil 

construction sector, in addition to the economic advantages that are very evident, the FIIs also lead to important 

social advances and financial equity, since the civil construction market receives greater financial contributions, 

due to the lower risk of failure of its projects, helps in the growth of the project. the civil construction sector, 

advancing the urban areas where the FIIs are inserted and increasing the function of public spaces and urban 

aesthetics, which leads to an increase in private financing and the evolution of markets, gains in scale, increase in 

the volume of financial transactions and equity. The work demonstrates that the FIIs, through the financing of civil 

construction, is a significant facilitator, as it makes their processes faster, more pragmatic, and egalitarian; and 

also more dynamic, for increasing the number and quality of hospitals, schools, colleges, among others, and 

helping to expand the national infrastructure and economy, allowing investors access to these dynamics and 

leading to a change in individual perception of to urban spaces. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

Este trabalho nasceu de uma motivação inicial baseada na minha atuação profissional 

como investidor de fundos imobiliários. Faz parte do ramo uma noção sobre o quanto os 

investimentos são fundamentais para o desenvolvimento nacional, para a economia pública e 

também para as finanças comunitárias e individuais.  

 Como participante deste contexto econômico é muito fácil perceber que os indivíduos 

em geral não costumam ter conhecimento sobre sua possibilidade de investir. Para estes, o 

investimento é apenas para pessoas prósperas ou que já construíram suas fortunas, de modo que 

a construção da riqueza pessoal se mantém sob a imagem de algo distante e surreal. Por isso, 

este trabalho também foi idealizado no sentido de fazer com que o pequeno investidor, seja ele 

já participante do ramo de investimentos, seja uma pessoa que nunca ouviu falar no tema, 

perceba que investir em Fundos de Investimento Imobiliário (FIIs) é uma alternativa bastante 

viável, simples e direta de começar a construir sua base financeira e sua prosperidade futura.  

 Cabe salientar que o trabalho, apesar de ter um foco no contexto pré-pandêmico, 

procurou não ignorar os cenários pandêmicos e as variações e volatilidades típicas dessas 

realidades.  

 Os FIIs foram criados no Brasil em 1993, tendo como base os Real Estate Investment 

Trusts (REITs) americanos, que são um modelo antigo, com presença pelo menos desde a 

década de 1880, mas que começou se desenvolver apenas em meados de 1960, após os 

benefícios fiscais concedidos pelos Estados Unidos a esta modalidade de investimentos. 

(SOLA, 2014) 

Os REITs se apoiam em algumas isenções fiscais que advém como um conjunto de 

benefícios para quem está colaborando para a expansão da infraestrutura nacional, inclusive 

para que investidores em geral consigam se posicionar nesse tipo de investimento. Com cem 

reais, por exemplo, já é possível comprar quotas de um fundo imobiliário administrador de 

conjuntos comerciais como hospitais, escolas e galpões logísticos, recebendo aluguel disso. 

Assim como os Estados Unidos, outras das principais economias do mundo possuem 

complexos de FIIs. Esses países regulamentam esses REITs como um ambiente de investimento 

em imóveis de tipos variados (como edifícios de escritórios, hospitais, shopping centers etc.), 

permitindo a captação de recursos para uma aplicação posterior, a fim de gerar renda a médio 

e longo prazo (CASTELLO BRANCO; MONTEIRO, 2003; MAIA; SOUZA, 2015). 

 Apesar de existirem no Brasil desde o final de 1993, os FIIs apenas começaram a 

experimentar um forte crescimento após a implementação do Plano Real pelo governo do 
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presidente Fernando Henrique Cardoso. Até então, a alta inflação e a desorganização em relação 

a uma legislação bem estruturada tornaram o ambiente dos FIIs bastante instável. No entanto, 

depois de várias alterações na legislação e nas normas de regulamentação, o país experimenta 

um aumento significativo dos FIIs, os quais serão melhor analisados neste trabalho.  

 A ideia central aqui é de observar os panoramas dos FIIs, comparando diferentes 

estruturas financeiras do ramo de construção civil, a fim de identificar padrões que permitam 

entender melhor os meios de organização e financiamento, como também o futuro do setor, 

com base nos comparativos de vantagens e desvantagens desta modalidade no cenário da 

construção civil. Para isso, será percorrido um caminho que passará pelo levantamento 

histórico-conceitual dos FIIs, explicando suas dinâmicas, funções, relações institucionais e 

comparando-os com outros tipos de investimento. Além disso, serão apresentados exemplos de 

FIIs nacionais e internacionais no que diz respeito à construção civil, comparando-os e 

identificando possíveis padrões que direcionem para a possibilidade de uma análise do cenário 

atual da construção civil brasileira e como os FIIs se inserem nesse contexto. Por fim, serão 

expostos os possíveis impactos socioeconômicos dos FIIs e os resultados da sua hipotética 

vinculação em cenários de famílias de baixa renda, e a consequente expectativa para os FIIs na 

construção civil brasileira para os próximos anos.  

 

 

1.1 Justificativa 

 

 Atualmente os FIIs são uma alternativa bastante procurada por parte dos diferentes 

nichos de investidores do mercado, que procuram sua valorização e a geração de renda 

(SCOLESE et al., 2015). A expansão de alternativas que os FIIs acrescentaram para o ramo de 

investimentos, através das suas inovações e dos benefícios fiscais trazidos por eles criou uma 

demanda por pesquisas acadêmicas que explorem suas vantagens e os seus riscos, analisando 

comparativamente com os outros tipos de investimentos que existem no âmbito nacional 

(MORAES; SERRA, 2017). Apesar dessa demanda, a temática ainda é pouco estudada por 

pesquisadores brasileiros, principalmente no período após o ano de 2008, época de maior 

expansão dos FIIs (QUADROS, 2018).  

 Além disso, há uma lacuna nos estudos formais e acadêmicos sobre estratégias de 

composição de carteiras de investimento, principalmente em mercados emergentes (MAESTRI; 

MALAQUIAS, 2017), tendo em vista o desenvolvimento de suas finanças (LECHMAN; 

MARSZK, 2015). Sendo o Brasil um dos principais representantes da indústria de fundos entre 
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os países emergentes (VARGA; WENGERT, 2011; VICENTE; TABAK, 2008), e 

considerando o envolvimento de fatores como mercado financeiro, eventos políticos, condições 

econômicas e a própria expectativa de mercado (OLIVEIRA et al., 2013), sobre suas dinâmicas 

e funcionamentos, esse tipo de pesquisa torna-se ainda mais necessária.  

Outros fatores que fazem desse estudo importante estão a busca crescente por aplicação 

de recursos estrangeiros nesse tipo de investimento, o potencial de retornos mais elevados frente 

a uma redução dos riscos e a diversificação da carteira (BASU; HUANG-JONES, 2015).  

Estudos que analisem o mercado de FIIs nacionais pode prover estudantes, investidores 

e leigos com informações capazes de auxiliar acadêmica e profissionalmente na compreensão 

do mercado, aumentando oportunidades, acertos nos investimentos e contribuindo para 

melhores decisões e maiores rendimentos, por meio de um processo mais consciente de atuação 

(MAIA; SOUZA, 2015) 

 O presente trabalho está inserido justamente nessa lacuna de estudos. Devido ao fato de 

os FIIs serem uma prática bastante reconhecida e aprovada internacionalmente, considera-se 

interessante estudar e analisar essa modalidade enquanto possibilidade de investimento, mas 

também de desenvolvimento social. Acredita-se que, além de permitir que sejam realizados 

investimentos em grande escala, esse é um modelo que possibilita a chefes familiares e jovens 

adultos começarem a sua busca por independência financeira. Por consequência, também se 

torna um suporte para o desenvolvimento do próprio ramo da construção civil e da economia 

brasileira. 

 Além de aspectos envolvendo isenções tributárias – o que dá uma vantagem para os 

investidores, em geral. Esse tipo de estudo provê dois aspectos que apresentam alta demanda e 

necessidade na sociedade, na Academia, no mercado financeiro e na construção civil: 1) 

diversos tipos de comparativos sobre os FIIs; e 2) um arcabouço histórico e teórico básico que 

servirá para leigos e acadêmicos para as mais variadas possibilidades e finalidades. 

 A ideia é de apresentar um trabalho capaz de demonstrar e analisar a importância que 

os FIIs têm para a construção civil, além das suas vantagens em diferentes camadas sociais e 

econômicas, desde o leigo, passando pelo pequeno investidor, e chegando até o topo da 

pirâmide, trazendo benefícios para a macroeconomia, para os investimentos do mercado e da 

construção civil nos espaços urbanos e públicos, e também o desenvolvimento das estéticas 

comunitárias.  
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1.2 Objetivos 

 

Geral 

 

Observar o panorama dos FIIs, comparando diferentes estruturas financeiras do ramo de 

construção civil, a fim de identificar padrões e analisar o futuro do setor, com base nos 

comparativos dos FIIs no cenário da construção civil nacional. 

 

Específicos 

 

a) traçar o percurso histórico-conceitual dos FIIs e compará-los com outros tipos de 

investimento;  

b) explicar as dinâmicas dos FIIs, suas funções e relações institucionais; 

c) apresentar os FIIs brasileiros e internacionais no contexto do mercado da construção 

civil, comparando-os e identificando possíveis padrões; 

d) avaliar o cenário atual da construção civil brasileira e como os FIIs se inserem neste 

contexto, e as expectativas futuras dos FIIs na construção civil brasileira. 
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2.  REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

 

Aqui os REITs e os FIIs serão apresentados, conceituados e contextualizados 

historicamente, com base em pesquisas, estudos teóricos e referências da literatura.  

 

2.1 Apresentação e Definição dos REITs e dos FIIs 

 

O mercado de investimentos tem experimentado um crescimento significativo nos 

últimos anos, atraindo cada vez mais pessoas de fora do ramo da Economia. Os investimentos 

podem ser categorizados de muitas formas, apresentando várias opções de acordo com o risco, 

a porcentagem de retorno e o tempo de espera pelos resultados. Uma dessas opções disponíveis 

é a que reúne os chamados FIIs, que são associados a bens e direitos imobiliários, regulados e 

fiscalizados pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM). A CVM é a instituição responsável 

pela regulação dos fundos, através das instruções 356/2001, 359/2002 472/2008, 555/2014 e 

578/2016, dispondo de regras para as diferentes categorias de fundos de investimento 

(SCHNEIDER, 2019). 

O conceito de investimentos imobiliários tem origem nos Estados Unidos, em 1880. Na 

época esses fundos não eram tributados em caso de distribuição entre os cotistas, até que um 

conjunto de resoluções da Suprema Corte Americana, em 1930, decidiu que os investimentos 

deveriam ser organizados e administrados centralmente, e tributados (CASTELLO BRANCO; 

MONTEIRO, 2003). 

Os REITs, por sua vez, apareceram apenas após a II Guerra Mundial com a necessidade 

de reunir recursos suficientes para financiar investimentos imobiliários no pós-guerra, o que 

também levou a um aumento dos interesses públicos por tais investimentos, iniciando uma 

campanha para que os REITs adquirissem benefícios fiscais (BRUEGGEMAN; FISHER, 1997; 

BRANCO; MONTEIRO, 2003). 

 Para uma melhor compreensão acerca dos contextos e dinâmicas dos REITs e FIIs, é 

necessário versar de modo detalhado sobre cada um deles, separadamente, classificando-os e 

conceituando-os. 

 

2.1.1 REITs 

 

As principais economias do mundo possuem complexos de investimento imobiliário 

pelo menos desde a década de 1960. Uma das suas estratégias é a autorização de REITs como 
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ambientes de investimento e aplicação em imóveis comerciais, com o objetivo de gerar renda a 

médio e longo prazo.  

Os REITs são um modelo econômico de origem americana que desde sua origem tem o 

objetivo de permitir a captação de recursos dos investidores para posterior aplicação na 

propriedade de imóveis comerciais com valor capaz de promover retornos financeiros e 

destinados à geração de renda, tais como empreendimentos em base de propriedade imobiliária 

geradora de renda, como armazéns, edifícios de escritórios, hospitais, shoppings e galpões 

industriais (CASTELLO BRANCO; MONTEIRO, 2003; MAIA; SOUZA, 2015). As regras 

não são as mesmas, mas o modelo norte-americano, que é o mais antigo, tem servido de 

paradigma para a construção da legislação nesses diferentes países. 

Um REIT é uma sociedade, não um fundo, incentivada fiscalmente para abrigar um 

portfólio de imóveis para renda, desde que mantenha determinadas características de aplicação 

dos seus recursos e de dispersão de investidores, e que distribua renda equivalente a pelo menos 

90% do seu resultado operacional (LIMA JR., 2011). 

Em 1960, o Congresso americano aprovou a legislação que concedeu benefícios fiscais 

aos REITs, de forma a permitir que pequenos investidores reunissem recursos e poupanças com 

a finalidade de aplicar, juntos, em um ou mais imóveis de significativo valor comercial, 

destinados a um retorno com renda a médio e longo prazo, podendo ser um investimento 

dirigido a diferentes categorias de imóveis, como complexos residenciais, hotéis, hospitais, 

terrenos, comerciais (lojas de rua, shopping centers), industriais (complexos industriais e 

armazéns logísticos), instituições de ensino superior, armazéns e escritórios (PETERSON; 

HSIEH, 1997; LINNEMAN, 2004; FIORINI, 2012) 

O investidor no REIT aplica em uma ação que paga dividendos regulares, em um molde 

semelhante à cota do FII, ressalvado que o Brasil usa o modelo de condomínio de investimento 

(fundo) sob gestão de um administrador especializado, enquanto o modelo privilegiado no 

mundo moderno é o de empresa, que emite ações, muitas delas negociadas em Bolsa, como 

podem ser as cotas de FIIs no Brasil (LIMA JR., 2011). Por “condomínio”, entende-se o 

domínio exercido por mais de uma pessoa de modo conjunto, sobre a união de um objeto, no 

caso a propriedade que recebe o aporte do investimento. Aqui, o condomínio é voluntário e 

cada co-proprietário tem direito sobre suas cotas, mas não sobre a totalidade do investimento e 

propriedade (MOTA, 2013). 

  Portanto, essa dinâmica, juntamente com tal modalidade de isenções fiscais, permite 

uma expansão da infraestrutura do país, gerando, também, aluguel para os sócios. Por muito 

tempo os REITs ficaram limitados à condição de propriedade de imóveis, sem possuir 
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autorização para administração, o que deveria ser realizado a terceiros, o que gerava 

divergências entre os interesses dos proprietários e dos administradores, o que, entre outras 

coisas, limitava os investimentos (CASTELLO BRANCO; MONTEIRO, 2003). Além disso, 

os investidores criavam esses fundos para adquirir vantagens fiscais, e não em busca do sucesso 

econômico do empreendimento (MAIA; SOUZA, 2015). 

 Nos EUA, os fundos podem ser divididos conforme suas estratégias em três tipos: 1) 

equity REIT, que investem exclusivamente em imóveis, propriamente ditos, ou seja, ativos 

reais, onde se adquire a propriedade; 2) mortgage REIT, que são os fundos que investem em 

títulos securitizados de hipotecas, com o objetivo de se tornarem credores com garantia 

hipotecária; e 3) hybrid REIT, que começaram a predominar em quantidade e em valor de 

mercado a partir de 1985, devido à preferência dos investidores, pois investem tanto em ativos 

reais quanto em hipotecas (BRUEGGEMAN; FISHER, 1997). Para o período de 1980-1985, 

verificou-se diferentes fontes de sensibilidade dependendo das características dos REITs, de 

modo que os equity REITs apresentaram maior sensibilidade a variações nas expectativas de 

inflação, enquanto os mortgage REITs se mostraram sensíveis a expectativas de inflação e 

variação de juros reais (FRADE, 2015). Desde 1996, os hybrid REITs equivalem a mais de 

90% da capitalização de mercado (BRUEGGEMAN; FISHER, 1997; LI; CHOW, 2015). 

 No mercado americano, em 1998 os REITs distribuíram mais de US$ 11 bilhões em 

dividendos a seus cotistas. Entre 1980 e 2000 os REITs apresentaram taxas de retorno muito 

superiores às obtidas por investimentos diretos em imóveis (12,5% contra 8,42%), o número de 

REITs mais que duplicou e o volume aplicado em REITS capitalizaram 15 vezes mais 

(CASTELLO BRANCO; MONTEIRO, 2003), o que também é possível ver na Figura 1: 

 

Figura 1: Evolução do mercado de REITs americanos entre 1971 e 2013. 

 

Fonte: Borges (2014). 
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2.1.2 FIIs 

 

 No Brasil, os FIIs foram criados em 1993, com base nos REITs americanos e vieram a 

se tornar uma alternativa interessante para a indústria imobiliária e para os investidores que se 

interessam por classes de ativos mais tradicionais e conservadoras, sem perder a agilidade do 

mercado de capitais (MORAES; SERRA, 2017). No cenário nacional brasileiro, os FIIs tomam 

um caminho distinto dos REITs americanos, usando de um sistema bastante semelhante como 

meio de compartilhar o investimento em pequenos conjuntos de imóveis. Diferente dos REITs, 

aqui não há o intuito de fazer dos FIIs um “aglutinador de poupanças e fomentador do mercado 

de imóveis comerciais” (LIMA, 2011, p. 5). 

Em 1993, a Lei n. 8.668/93 (BRASIL, 1993) instituiu os FIIs no território nacional, 

vindo a ser regulamentados pela CVM em janeiro do ano seguinte, com base nas Instruções 

Normativas 205 e 206. No entanto, até 1994 vários fatores dificultavam o desenvolvimento dos 

investimentos nacionais, tais como a alta inflação, a ausência de uma regulamentação adequada 

e uma conjuntura econômica instável. Os investidores preferiam alocar seus recursos em 

aplicações com retorno diário, até que o governo do então presidente Fernando Henrique 

Cardoso implementou o Plano Real, alterando significativamente o ambiente econômico e 

permitindo condições para o desenvolvimento dos investimentos no país (FONSECA et al., 

2007; MUGNAINI et al., 2008). 

Nessa época, foram necessárias diversas alterações regulatórias e legislativas para que 

fosse possível instituir dinâmicas mais atraentes e práticas aos FIIs (FRADE, 2015), como são 

exemplos a Instrução n° 472 da CVM e a Instrução n° 555/2014 da CVM, que dispõem sobre 

as normas gerais que regulamentam os FIIs nacionais. Nelas, consta que os FIIs são uma 

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

destinados à aplicação coletiva em empreendimentos imobiliários na forma de condomínios 

fechados, cujos ativos são divididos em cotas, frações ideais do patrimônio, que não reservam 

aos cotistas qualquer direito real sobre os bens imóveis em si (SCOLESE et al., 2015).  

Por terem sido instituídos como entidades de investimento coletivo, isso implica em 

regras que são específicas a eles, do ponto de vista tributário. Eles são um condomínio fechado, 

e caracterizados pela comunhão de recursos captados por meio do Sistema de Distribuição de 

Valores Mobiliários (FRANCO, 2019; QUIROGA, 2019). 

Ou seja, o FII é constituído por investidores que aplicam recursos em conjunto, os quais 

são destinados à aplicação em ativos financeiros para aquisição de cotas de investimento, com 

finalidade de viabilizar projetos de acesso à habitação e serviços, para futura alienação, locação 
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ou arrendamento (MUGNAINI et al., 2008; FRANCO, 2019), e que somente podem ser 

resgatadas após o término do prazo de duração do fundo (FORTUNA, 2002; LIMA, 2006; 

ASSAF NETO, 2016; SCHNEIDER, 2019).  

É o formato de associação e de fundo mútuo entre diversos investidores que permite a 

investidores individuais uma maior segurança para os seus investimentos, sem precisar comprar 

propriedades, em si, e correndo menores riscos (BACCI, 2018). Os acordos contratuais entre 

os investidores e o gestor do fundo envolvem o direcionamento do patrimônio do fundo para a 

construção ou aquisição de imóveis e pode haver aplicação em renda fixa, de acordo com o que 

for estipulado no regulamento (MOTA, 2013). 

Os FIIs atraem investidores de diferentes nichos, pois são considerados uma boa 

oportunidade de diversificação do portfólio, com exposição e risco reduzidos e são menos 

impactados por influências externas (DIAS, 2019). Além disso, não precisam de altas quantias 

de valores para investimento, de modo que com cerca de R$100,00 reais já é possível comprar 

cotas de fundos imobiliários, estando disponíveis para boa parte dos cidadãos brasileiros 

(QUADROS, 2018), e ainda permitindo boa rentabilidade, principalmente a investidores pessoa 

física (MOTA, 2013). 

 Investidores pessoa física têm diversos benefícios relacionados aos FIIs, como 

incentivos fiscais. Os FIIs possuem isenção de impostos, tais como Imposto de Renda, PIS e 

COFINS, mas o fundo precisa distribuir aos cotistas pelo menos 95% do seu lucro (SCOLESE 

et al., 2015). 

As cotas de FIIs são negociadas na BM&FBOVESPA com as mesmas regras e 

parâmetros das ações, mas ambos são estruturas societárias muito distintas. As cotas dos fundos 

representam a fração ideal de um simples condomínio de investidores, enquanto as ações 

representam a fração ideal do capital social de uma sociedade anônima de capital aberto. As 

cotas de FIIs são admitidas apenas para negociação à vista, não podem ser resgatadas e apenas 

podem ser revendidas no mercado secundário. Além disso, os FIIs são menos sofisticados e 

mais controlados do que as ações (SOARES et al., 2008; MORAES; SERRA, 2017) 

Mas com o passar do tempo os FIIs ampliaram a sua participação no mercado nacional 

de capitais, totalizando, já em 2005, 60 fundos com um patrimônio conjunto de 3 bilhões de 

reais (AMATO et al., 2005). 

  Diferente do que acontece com os REITs americanos, os bens que compõem a carteira 

dos FIIs não são parte do patrimônio geral do administrador, mas sim um patrimônio distinto e 

separado, que envolve direitos e obrigações relativos ao próprio fundo, cuja captação e 
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distribuição, como também a aplicação em empreendimentos imobiliários deve ocorrer de 

acordo com as normas estabelecidas pela CVM (TEIXEIRA, 2019).  

 Os FIIs possuem um conjunto de atores envolvidos em suas dinâmicas, tais como o 

administrador, o gestor, o custodiante, o controlador, o distribuidor e o auditor independente 

(AMARAL, 2013). O administrador investe em ativos imobiliários, por exemplo, hospitais, 

imóveis residenciais e de varejo, lajes corporativas, galpões logísticos, sedes empresariais, 

shoppings, e títulos de dívida imobiliária (LIMA JR., 2011), como também em valores 

mobiliários lastreados por ativos imobiliários, como Certificados de Registro Imobiliário, 

Letras de Crédito Imobiliários e cotas de outros fundos (FRADE, 2015). 

Os administradores normalmente são instituições financeiras credenciadas, tais como 

corretoras ou bancos de investimentos, e são responsáveis pela manutenção, funcionamento e 

investimento (LIMA, 2011). Eles possuem a propriedade, mas não o patrimônio dos bens e 

direitos integrantes do fundo, que ficam protegidos de possíveis dificuldades que possam 

envolvê-los. Também é vedado ao administrador conceder ou contrair empréstimos, adiantar 

rendas aos cotistas ou abrir crédito sob qualquer modalidade. Ou seja, do ponto de vista 

legislativo, os bens, direitos e rendimentos do administrador não se comunicam com o seu 

patrimônio pessoal geral, pois não integram o ativo, não podendo ser dados em garantia de 

débito, executados por credores ou atingidos no caso de insolvência (LIMA JR., 2011). Caso o 

administrador entre em liquidação, ou fique impedido de exercer suas funções, a assembleia 

dos quotistas elegerá outra instituição para lhe suceder, o que, nesses casos, faz com que a 

propriedade dos bens pertencentes ao Fundo seja transmitida à instituição financeira nomeada 

pela assembleia para substituir o administrador (LIMA JR., 2011).  

Os FIIs foram regulamentados em 1994, mas os investidores menores passaram a ter 

acesso a esse mercado apenas em 1999 com a primeira distribuição de cotas de FIIs no varejo, 

destinado a pessoas físicas, através do lançamento do FII JK Financial Center. Os recursos 

obtidos pelo fundo foram suficientes para adquirir seis andares do Edifício JK Financial Center, 

em São Paulo. No mesmo ano, também em São Paulo, foi constituído o FII Shopping Pátio 

Higienópolis, que adquiriu 25% do Shopping Pátio Higienópolis (CASTELLO BRANCO; 

MONTEIRO, 2003; MAIA; SOUZA, 2015) 

Desde 2005 a busca por investimentos em imóveis e, por consequência, em fundos 

imobiliários, tem crescido substancialmente, pois houve uma diminuição significativa das taxas 

de juros e o grande desenvolvimento do mercado imobiliário e da construção civil (MUGNAINI 

et al., 2008). Entre 2007 e 2012 o aumento dos preços das ações dos FIIs seguiram o mercado 

imobiliário (COSENTINO; ALENCAR, 2011; DE CASTRO, 2012), mas as ações de FIIs 
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indicaram ganhos, devido à distribuição de dividendos e maior exposição ao mercado de 

capitais (DE CASTRO, 2012). 

 Com base em Von Neumann e Morgenstern (1944), e também nas teorias de Markowitz 

(1952), Kuhle (1987) verificou efeitos da diversificação em REIT e ações para a redução do 

risco de uma carteira de investimentos e notou que carteiras apenas de REITs eram mais 

eficientes do que as de ações, enquanto a performance de carteiras mistas de REITs e ações não 

eram diferentes dos portfólios apenas de ações, o que foi ao encontro dos resultados encontrados 

por Lee e Stevenson (2005), e por González et al. (2015). 

Inicialmente o investimento em imóveis era uma forma de proteção patrimonial contra 

as elevadas taxas de inflação, mas também era algo contra produtivo (CALADO et al., 2002). 

Esse cenário mudou, pois o investimento imobiliário traz bons rendimentos e permite uma 

liberdade maior sobre a variabilidade da própria carteira.  

 Apesar disso, sabe-se, por meio de estudos empíricos, que há impactos negativos da 

economia, da inflação, das taxas de juros e câmbio, e das crises internacionais sobre o 

investimento privado, o que fortalece o argumento de que os mercados financeiros sofrem 

interferências econômicas e políticas (TADEU; SILVA, 2013; CHRISTOPHERS, 2015). 

 No entanto, os FIIs oferecem vantagens em termos de diversificação, liquidação, custos 

e retornos reais, e menores índices de riscos (KUCKO, 2007; BACCI, 2018; CHAVES, 2018); 

permitem investimentos em imóveis de diferentes cidades, descentralizando investimentos (LI; 

CHOW, 2015), diminuem a burocracia e aumentam a popularidade entre investidores com 

menor poder de compra (FRANKE, 2012), além de não estarem submetidos às leis comuns de 

tributação, o que aumenta a liquidez dos lucros (CHAVES, 2018). Alguns estudos também 

demonstraram que os FIIs possuem vantagens sobre ações, títulos e bens próprios, devido a um 

retorno sólido e mais garantido, além dos baixos riscos e da menor variação do lucro (LEE; 

STEVENSON, 2005; SEBASTIAN; ZHU, 2012). 

Isso tudo faz dos FIIs uma alternativa interessante para investimentos, principalmente 

por seus benefícios fiscais. Daí a importância de entender sobre os FIIs e traçar comparativos 

em relação às suas vantagens, desvantagens e dinâmicas de funcionamento e gerência. 

 Infelizmente não foi possível abordar com mais atenção o período pandêmico entre 2019 

e 2021, tendo em vista suas peculiaridades e o contexto diferenciado em que as variáveis que 

tangenciam os FIIs se encontram, o que também torna as análises mais difíceis de serem 

realizadas. Segundo a CNN Brasil (2021), a pandemia tornou o cenário de investimentos 

imobiliários bastante volátil e com uma percepção de maiores riscos. Mas as condições para 

investimentos continuam boas, considerando seu potencial de recuperação para 2021. 
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3. MÉTODO  

 

Neste trabalho adotou-se um método qualitativo, de revisão narrativa e com caráter 

exploratório. 

Do ponto de vista qualitativo, são analisados registros, artigos históricos, aspectos 

conceituais e avaliados cronologicamente os principais acontecimentos e marcos que dizem 

respeito aos temas deste trabalho, sendo eles os REITs e os FIIs. A abordagem qualitativa foi 

adotada porque parece ser a mais adequada para esse tipo de trabalho, que visa a análise 

documental e bibliográfica da literatura acerca de aspectos históricos, conceituais e 

terminológicos, além de permitir comparação entre diferentes tipos de dados (PIOVESAN; 

TEMPORINI, 1995). Esse tipo de abordagem também permite uma adequação mais inerente 

aos objetivos deste trabalho e as ideias desta pesquisa, dado uma maior ênfase à reflexão.  

Apesar de ser qualitativa, para a pesquisa são coletados e analisados alguns dados do 

ponto de vista quantitativo, embora isso seja apenas um complemento analítico e explicativo. 

Optou-se pela revisão narrativa devido a um entendimento de que esse método é o que 

melhor se adequa aos objetivos de um trabalho exploratório e que esse tipo de condução permite 

um manuseio mais direcionado aos objetivos propostos. Houve uma preferência por um método 

que permitisse trabalhar com um número grande de dados ao mesmo tempo que com aspectos 

históricos e conceituais mais abrangentes. Por ter um caráter retrospectivo e observacional, o 

que vai ao encontro do presente trabalho, é perfeitamente adequado para os seus propósitos, 

considerando seu teor histórico e conceitual, base das comparações e coletas realizadas 

(CORDEIRO et al., 2007). 

A revisão narrativa permite uma maior conexão com trabalhos anteriores, identifica 

temas recorrentes, reflete sobre os materiais de forma mais autônoma – apesar de, também, 

mais enviesada – e permite orientações futuras e novos parâmetros teóricos e práticos. Esse tipo 

de revisão apresenta uma temática mais aberta, parte de questões e objetivos mais amplos, sem 

fontes ou métodos de coleta pré-determinados, no entanto leva a uma maior reflexão e detecção 

de variáveis entrópicas, um maior mapeamento e conhecimento geral da área, além de refletir 

e elaborar acerca do tema de modo mais autônomo (CORDEIRO et al., 2007; ROTHER, 2007). 

Sendo assim, foi executado um processo metódico que privilegia um esforço inicial de síntese  

e comparativos entre REITs, FIIs e demais variáveis envolvidas em suas dinâmicas econômicas, 

políticas e sociais. Esse caráter de pesquisa também permite reunir diferentes estudos e 

procedimentos metodológicos num só lugar, fazer uma análise mais geral e multivariada, além 
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de propor uma solução para a ausência de um material que reúna aspectos tão distintos sobre 

FIIs, ampliando e sistematizando seus conhecimentos (PIOVESAN; TEMPORINI, 1995) 

Por se tratar de uma revisão narrativa, ela dispensa o uso de fluxogramas e quadros de 

apresentação de fontes, as quais se constituem como a própria literatura científica, que é 

apresentada nas referências. Por não se tratar de uma revisão sistemática também fica isenta do 

uso de fluxogramas e linhas do tempo, características únicas de revisões sistemáticas. Por ser 

uma revisão narrativa, também não se caracteriza como sendo reproduzível, traço próprio de 

pesquisas empíricas e revisões sistemáticas (CORDEIRO et al., 2007; ROTHER, 2007; 

CAMARGOS et al., 2011; ROLIM et al., 2013; COSTA, 2015). 

Ou seja, a revisão narrativa apresenta os artigos e realiza a reflexão, mas sem a obrigação 

de apresentar processos metodológicos de coleta, o que é algo particular das revisões 

sistemáticas. As revisões narrativas, pelo contrário, não necessitam de processos como 

fluxogramas ou descrições de passos ou linhas do tempo, que dificilmente são encontradas 

nesse tipo de material (ROTHER, 2007; MENDES DA SILVA, 2019). Esse tipo de pesquisa 

também não exige protocolos rígidos para sua realização, tampouco a identificação de fontes, 

considerando que as mesmas se constituem como sendo as próprias referências do trabalho. Por 

último, a seleção dos artigos é de acordo com os objetivos do trabalho e não costuma seguir um 

fluxo metódico de coleta – algo particular das revisões sistemáticas (CORDEIRO et al., 2007). 

Outros estudos bastante conhecidos em suas áreas também foram revisões narrativas e, como 

esse, não fizeram uso de fluxogramas, linhas do tempo e sistemas de coleta, como são os 

exemplos das pesquisas de Camargos, Rodrigues e Machado (2011), de Costa (et al. 2015) e o 

de Rolim, Cruz e Sampaio (2013).  

A presente pesquisa é exploratória, pois ainda não há pesquisas que explorem 

devidamente os FIIs do ponto de vista histórico-conceitual, tampouco que os relacionem ao 

desenvolvimento social e à possibilidade real de equidade social, por meio do investimento 

potencial em torno de qualquer indivíduo (GIL, 2010). 

A coleta envolveu materiais teóricos (teses e dissertações), pesquisas empíricas (que se 

transformaram em artigos e publicações), comparativos estatísticos entre índices e taxas (como 

IPCA e SELIC, em relação aos FIIs) e teve um teor interdisciplinar, considerando que não se 

deteve a dados financeiros, mas também históricos e sociais.  

A fim de preencher os objetivos propostos pelo presente trabalho e para realizar com 

efetividade as atividades planejadas, foram buscados materiais relacionados a FIIs e REITs em 

bases de dados como SciElo, Web of Science e Scopus. Dentro de tais bases de dados, foram 

usados os seguintes termos de busca e os seguintes descritores foram aplicados: fundos de 
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investimento, investimento imobiliário, FIIs, REITs, mercado de ações, tipos de investimento, 

investimento imobiliário e ações, comparativos de fundos de investimento, e suas variações. 

Dentre os artigos encontrados, foram selecionados aqueles que estivessem de acordo com os 

objetivos e as hipóteses deste trabalho e, por conseguinte, que atendessem a temática, 

obedecendo critérios relacionadas a aspectos histórico-conceituais, comparativos econômicos, 

legislação, tributação e/ou contextos sociais. Foram excluídos os materiais que não fossem de 

acordo e que não contemplassem o assunto.  

Quanto aos passos seguintes à coleta, procederam da seguinte forma, sucessivamente, 

de modo que os itens que correspondessem aos critérios supracitados passariam para a fase 

posterior, senão seriam eliminados: 1) leitura dos títulos; 2) leitura dos resumos; 3) leitura dos 

títulos e subtítulos do material, para verificar a adequação geral do conteúdo às temáticas 

citadas e aos objetivos e hipóteses do presente estudo; 4) leitura aprofundada dos materiais 

selecionados até aqui; 5) utilização dos dados e pesquisas como embasamento e fonte para o 

presente trabalho; 6) exposição dos dados, teorias e informações extraídos do material analisado 

para o presente material de pesquisa, com destaque para as demonstrações e comparações, 

observações e análises teóricas e qualitativas, e para alguns “hotpoints”.  

A Figura 2 apresenta uma ilustração sobre o processo de coleta de dados. 
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Figura 2: Coleta de Dados envolvendo materiais teóricos (teses e dissertações), pesquisas empíricas (que se 

transformaram em artigos e publicações), comparativos estatísticos entre índices e taxas (como, por exemplo, 

IPCA e SELIC, em relação aos FIIs) 

 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

Posteriormente à coleta, a fase de análise teve o intuito de organizar e sumarizar o 

material e suas informações coletadas, de modo a viabilizar a obtenção de corresponder aos 

objetivos da pesquisa. No que diz respeito a análise desses dados, eles são apresentados e em 

seguida analisados, considerando reflexões teóricas, além da observação de padrões. As 

análises e observações seguiram os padrões critérios estabelecidos na fase de coleta, 

considerando suas categorias (acordo e relação com os objetivos do trabalho; atendimento à 

temática; relação com aspectos histórico-conceituais; possibilidade de serem usados para 

efetuar comparações estatísticas variadas, relacionadas à economia, investimentos, bolsa de 

valores, legislação, tributação e/ou contextos sociais). Também foram considerados os 

materiais que apresentassem dados referentes aos índices e taxas que comumente tangenciam a 

questão dos FIIs (como SELIC, valores da bolsa, IFIX, entre outros), normas (como legislações, 

regulamentações, aspectos tributários, entre outros), aspectos estatísticos (como gráficos, 
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Leitura dos Títulos e Subtítulos do material, para verificar a adequação geral do 
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Utilização dos dados e pesquisas como embasamento e fonte para o presente trabalho 

Exposição dos dados coletados 

e sua posterior análise 

Uso dos seguintes descritores no Web of Science, Scopus e SciElo: fundos de 

investimento, investimento imobiliário, FIIs, REITs, mercado de ações, tipos de 

investimento, investimento imobiliário e ações, comparativos de fundos de investimento. 
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tabelas e descrições comparativas entre diferentes tipos de investimento e épocas), em busca de 

identificar padrões, vantagens e desvantagens, correspondendo aos objetivos do presente 

trabalho.  

A Figura 3 apresenta as fases do processo metodológico, incluindo a sua categorização 

cronológica.  

 

 

Figura 3: Método do Trabalho. 

 

Fonte: Elaborado pelo autor.  
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4 RESULTADOS 

 

 

4.1 Histórico e Legislação dos REITs e dos FIIs 

 

Nesta seção há uma condução do histórico dos REITs e FIIs em níveis nacional e 

internacional, como também as causas e características da sua ascensão mundial e sua evolução 

normativa em diferentes países, com destaque para o Brasil. Além disso, é explicado acerca dos 

diferentes aspectos da legislação que os regulamenta, como isso é pautado e quais são as 

vantagens dessa modalidade para os investidores, para a sociedade e para o Estado. Por fim, é 

descrito como ocorreram questões normativas e de legislação em relação a instituições 

econômicas e imobiliárias, como também diferentes instâncias governamentais. 

A primeira organização relacionada a fundos para investimentos imobiliários data dos 

anos de 1850, em Massachusetts, Estados Unidos. Nessa época, as corporações eram proibidas 

de comprar imóveis para investimentos futuros. Isso tornou necessário que fossem estruturados 

fundos que tornavam possível essa prática, mediante alguns contornos legais. Isso ocorreu em 

1912, quando o estado alterou sua legislação e permitiu os investimentos imobiliários que ainda 

permaneceram em desuso até os anos de 1960.  

 Mas nessa época os estudos sobre regulamentação e tributação de REITs ainda eram 

escassos. Os únicos que se destacaram foram os de Carr (1961), Wheat e Armstrong (1961) e 

de Theodore (1962), que versaram sobre as questões primordiais que deveriam ser focadas para 

levar ao desenvolvimento do mercado financeiro e à prosperidade dos fundos de investimento. 

Bailey (1966) demonstrou que os REITs não eram diversificados, que obtinham baixo retorno 

do investimento em imóveis e que os fundos não rendiam o suficiente, apesar de a indústria 

estar em franco crescimento e as receitas crescendo exponencialmente. Então Bailey (1966) 

centrou nesse tipo de investigação, fazendo parte dos primeiros teóricos que se detiveram nos 

estudos e análises dos REITs americanos. 

Em 1969 viriam a ser criadas as REITs americanas, após uma série de concessão de 

direitos e benefícios tributários pelo governo americano, passando então a ser utilizadas para 

adquirir imóveis, além de autorizadas a possuírem diversas isenções tributárias. Nos Estados 

Unidos, os US-REITs, como são chamados, ocupam o pioneirismo mundial como mercado de 

investimentos imobiliários. Eles classificam os REITs em três tipos: 1) Equity REITs: A 

empresa é dona da propriedade e opera o imóvel para renda de locação ou exploração; 2) 
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Mortgages REITs: A empresa financia imóveis para investidores, outros REITs ou para compra 

de ativos securitizados; 3) Hybrid REITs: A empresa atua como ambos.  

 Falando do ponto de vista mais antigo, os REITs eram, até 1986, entidades criadas para 

oferecer aos pequenos e médios investidores a possibilidade de investir em portfólios 

diferenciados, e com isenção de impostos, que repassavam seus lucros para os investidores. 

Mas não apresentavam crescimento significativo, apesar de o mercado de imóveis estar em alta 

na época devido ao forte investimento de bancos, seguradoras e investidores internacionais. 

Nessa época começou ocorrer uma crise no sistema de poupança e de empréstimos nos EUA, 

devido à forte alta dos juros, entre outros fatores (CASTELLO BRANCO; MONTEIRO, 2003). 

Ou seja, apesar de já estarem atuando na economia americana há décadas, os REITs ainda não 

eram uma fonte de renda e evolução econômica a ser considerada, pois simplesmente não valia 

a pena.  

Em 1986, com o famoso “Tax Reform Act”, os investimentos em REITs, que até então 

eram principalmente do tipo Mortgages, passaram a dar lugar aos do tipo Equity, em que os 

administradores, além de proprietários do imóvel, também eram responsáveis pela sua 

operação. 

 O Tax Reform Act foi impactante para os REITs, pois as mudanças na legislação 

permitiram um maior direcionamento dos investimentos imobiliários para a obtenção de 

receitas e resultados econômicos, fazendo dos REITs mais adequados à ambição dos 

investidores e dos interesses do mercado, por fazer convergir os interesses dos investidores, 

operadores e administradores dos REITs (PETERSON; HSIEH, 1997). Ou seja, o investimento 

imobiliário passou a ser orientado para aumentar as receitas e apresentar resultado econômico 

positivo (BRUEGGEMAN; FISHER, 1997). 

 A partir daí os REITs começaram a ser economicamente adotados por diferentes tipos 

de investidores. As empresas especializadas começaram identificá-los como uma alternativa 

viável para o financiamento dos seus projetos através do mercado de capitais, e os investidores 

viram novas oportunidades de ganhos (CASTELLO BRANCO; MONTEIRO, 2003), em que 

era possível adequar o ganho ao tipo de risco desejado (BONOMI; MALVASSI, 2002). 

Os REITs vieram a ser fundamentais, por exemplo, durante a forte recessão dos anos de 

1990, servindo como nova oportunidade de ganhos em uma época em que os preços dos imóveis 

caíram drasticamente (CASTELLO BRANCO; MONTEIRO, 2003). A evolução do mercado 

dos REITs conduziu a um aumento dos estudos de mercado e do fluxo de informações sobre 

investimentos, a uma maior profissionalização da administração e da economia e a um 

consequente aumento do interesse dos investidores.  
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 Antes de direcionar ao desenvolvimento desse mercado no Brasil, será focado sobre 

como ocorreu o contexto internacional de REITs.  

Após a criação dos US-REIT pelo governo americano, em 1969 o governo Holandês 

criou o Fiscale Belegginstinstelling, o primeiro sistema europeu análogo ao americano. Na 

década de 1980 outros países também começaram a criar os seus mecanismos e legislações, 

apesar de a maioria deles não possuir REITs listados e negociados na Bolsa até os dias atuais 

(FRITSCH et al., 2010). A França, por exemplo, lançou um sistema semelhante aos REITs 

americanos apenas em 2003, denominado Société d´Investissement Immobilier Cotée, que era 

composta por 44 empresas listadas na Bolsa de Paris e que somou mais de US$ 60,3 bilhões de 

valor em 2010, se constituindo como o principal mercado europeu em investimentos 

imobiliários, e que também apresenta isenção de impostos e benefícios para investimentos 

indiretos no mercado de REITs (COSENTINO; ALENCAR, 2011). 

Apesar de os países europeus corresponderem a mais de um terço dos REITs mundiais 

e de fazerem parte de um bloco econômico único, os REITs correspondentes são independentes 

e individualizadas (ICHHOLTZ; KOK, 2007), pois há um entrave relacionado aos seus 

mecanismos e taxas cobradas, o que demonstra as significativas diferenças estruturais entre os 

REITs europeias (WUNDERLICH, 2008). 

Niskanen e Falkenbach (2010) encontraram que os REITs europeus apresentam 

correlação negativa com o mercado de renda fixa, o que demonstra uma preferência por parte 

dos investidores no mercado de REITs em épocas de alta na taxa de juros da economia. 

Hoesli e Oikarinen (2012) compararam os investimentos imobiliários dos EUA, Reino 

Unido e Austrália entre 1991 a 2010, e observaram que o desempenho do mercado de longo 

prazo do REIT é mais relacionado com o mercado imobiliário direto do que com o mercado 

acionário.  

Li e Chow (2015) analisaram os ciclos dos REIT e da economia em Cingapura, Hong 

Kong, Japão, Reino Unido, Austrália, Dinamarca, Turquia, Itália e Estados Unidos, e 

concluíram que o fluxo de renda dos REIT, relativamente previsível e estável, é afetado pelos 

ciclos do mercado econômico. O estudo de Chan et al. (2013) com 370 REITs de 14 países 

demonstrou que os maiores retornos das ofertas dos REITs na bolsa coincidem com períodos 

em que o mercado está mais aquecido. Mas, em relação a isso, Newel, Pham e Ooi (2015) 

defenderam que os S-REITs (REITs de Cingapura), merecem destaque, devido à sua 

significância e desempenho ajustado ao risco, além de permitirem ainda maior diversificação 

de portfólio, fortes retornos em relação ao risco, e robustez em relação a outros ativos do país 

(TEIXEIRA, 2019). 
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Newel e Marzuki (2016) estudaram REITs para avaliar a relevância, performance 

ajustada ao risco e distribuição da carteira financeira dos REITs do Reino Unido em carteira de 

ativos combinados, entre 2007 e 2014. Eles observaram que os REITs apresentaram baixos 

retornos ajustados ao risco, em comparação com os estoques do Reino Unido entre 2007 a 2014, 

com benefícios limitados de diversificação de portfólio. No entanto, após a crise financeira 

global de 2008, os REITs do Reino Unido forneceram retornos fortes ajustados ao risco, mas 

continuaram com benefícios limitados de diversificação de portfólio com ações.  

 A seguir, passa-se de uma condução histórica dos REITs internacionais para se chegar 

ao Brasil e à elaboração dos FIIs nacionais.  

A partir do crescimento dos REITs e de uma melhor visibilidade em relação aos fundos 

imobiliários internacionais, viu-se a necessidade de criar, em nível nacional, uma figura jurídica 

mais coesa e apoiada num conjunto de regulamentos e legislações que desse base a todo o 

funcionamento e dinâmica do que viria a se tornar o complexo dos FIIs nacionais. Com isso, 

entre 1993 e 2004, foi criada e aperfeiçoada a figura jurídica dos FIIs, inicialmente por meio da 

Lei Federal no 8.668/1993, posteriormente regulamentada pela Instrução 205 e pela Instrução 

206 da CVM, de 1994, e suas normais contábeis e financeiras relacionadas (CALADO et al., 

2001). Essa lei instituiu os FIIs no Brasil, designando e fazendo competir à CVM a autorização, 

constituição, fiscalização, funcionamento e administração dos FIIs (FRADE, 2015; DIAS, 

2019). 

A Instrução CVM nº 205 e a Instrução CVM n° 206, de 1994, dispõem sobre as normas 

e regulamentações aplicadas aos FIIs, regulamentando e fiscalizando acerca de todos os 

quesitos e critérios referentes aos FIIs (CASTELLO BRANCO e MONTEIRO, 2003; DIAS, 

2019). 

A Lei 8.668, de 25 de junho de 1993 (BRASIL, 1993) foi responsável por introduzir os 

FIIs no contexto econômico e legislativo nacional, estabelecendo a CVM como a competente 

para autorizar, fiscalizar, regulamentar e disciplinar o funcionamento e administração dos FIIs 

nacionais, como também a emissão e distribuição de valores mobiliários, pois os FIIs são 

sujeitos à Lei 6.385 (Lei do Mercado de Capitais), de 1976 (FREIRE SANTORO; ROLNIK, 

2017). Os FIIs ficam, assim, guiados pelo objetivo de promover rendimentos por meio da 

locação, arrendamento ou alienação dos empreendimentos adquiridos ou construídos com seus 

recursos, podendo deter a propriedade de parte ou da totalidade desses investimentos 

(MUGNAINI et al., 2008). 

 Segundo alguns autores, houve dois motivos principais que motivaram a vigência dos 

FIIs. Os fundos de pensão queriam utilizar-se desse artifício como forma de contornar algumas 
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restrições legais à detenção de imóveis em seus ativos. Com isso, os fundos passaram a investir 

em títulos imobiliários, o que não era o mesmo que ter um bem imóvel (FIX, 2007; BOTELHO, 

2007; SHIMBO, 2010). Além disso, houve a perspectiva de tornar possível reunir recursos para 

investimentos, sem que isso fragmentasse a propriedade dos imóveis, algo importante para uma 

maior flexibilidade na gestão dos ativos (FIX, 2007). 

 A expansão dos FIIs, no entanto, não pode ser explicada sem o seu componente 

principal: a estabilidade econômica e o controle da inflação, trazidos pelo Plano Real, do 

presidente Fernando Henrique Cardoso, e os avanços no que diz respeito à regulamentação do 

setor imobiliário (FERREIRA, 2011). A partir da regulamentação, em 1994, e com o aumento 

de acesso dos pequenos e médios investidores, os FIIs tiveram um ambiente considerável de 

inserção na economia brasileira (MAIA; SOUZA, 2015) 

 O Plano Real extinguiu fatores responsáveis por travar o avanço dos FIIs, como 

conjunturas econômicas instáveis, alta inflação e regulamentação precária (LAES; DA SILVA, 

2014; BERGGRUN; LIZARZABURU, 2015). Com as medidas tomadas nessa época, o 

patrimônio dos FIIs nacionais foi de cerca de R$ 300 bilhões, em 1994, para mais de R$ 2.914 

trilhões, em agosto de 2015, fazendo do Brasil o quarto maior mercado de fundos de 

investimentos, pelo ranking European Fund and Asset Management Association (EFAMA, 

2015). Na América Latina, o Brasil representa o maior mercado de fundos de investimentos 

(CARNEIRO; BRENES, 2014). 

Em 1996, o primeiro FII nacional foi lançado na Bolsa de Valores. O “FII Memorial 

Office” (FMOF11) tinha um único edifício corporativo como ativo, e suas cotas foram vendidas 

na maior parte para fundos de pensão, uma característica central dessa época (HIRAYAMA, 

2014; MACHADO, 2017). 

 Em 1997 foi aprovada a Lei 9.514, que instituiu o Sistema Financeiro Imobiliário, criou 

a alienação fiduciária para bens imóveis e deu origem aos Certificados de Recebíveis 

Imobiliários (CRI) (ROYER, 2009; PEREIRA et al., 2015). Isso possibilitou a criação de 

instrumentos de desintermediação bancária por meio da securitização de créditos imobiliários, 

garantidos fiduciariamente, a serem emitidos por companhias habilitadas (BOTELHO, 2007; 

FRADE, 2015; DIAS, 2019). 

Em 1999, a Lei 9779 estabeleceu critérios sobre a distribuição de rendimentos e ganhos 

dos FIIs, instituindo a incidência de imposto de renda para os rendimentos e ganhos líquidos 

resultantes de aplicações financeiras de renda fixa ou variável (DIAS, 2019). Essa lei reduziu 

as alíquotas aplicáveis sobre os rendimentos e ganhos de capital auferidos pelos FIIs de 25% 
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para 20%, como estratégia de incentivo para os investidores escolherem os FIIs como meio de 

diversificação de seus investimentos (FRADE, 2015; FRANCO, 2019).  

Em 2004 a Lei 10.931 criou a Letra de Crédito Imobiliário (LCI), títulos de renda fixa 

lastreados em créditos imobiliários, garantidos por hipotecas ou por alienação fiduciária de um 

imóvel, que dão aos seus investidores o direito de crédito pelo valor nominal, juros e atualização 

monetária, se este for o caso (PEREIRA et al., 2013). 

A partir daí começa a segunda fase da história dos FIIs nacionais, a qual se estendeu 

entre 2004 e 2008, e que diz respeito a inúmeras adequações que foram realizadas no regime 

tributário (PEREIRA et al., 2018; FRANCO, 2019). Mas, antes de se falar do Brasil, será 

comentado sobre o que ocorreu a nível internacional.  

 A legislação envolvendo REITs foram aprovadas apenas no ano de 2006 em locais como 

Alemanha e Reino Unido, os quais, diferente da França, seguiram um sistema análogo ao 

americano, mas somente o Reino Unido teve sucesso com o seu “Financial Act of 2006” , que 

implementou os UK-REITs, permitindo um mecanismo mais efetivo e atraente para 

investidores britânicos. A principal razão para o Reino Unido introduzir o sistema dos REITs 

foi a grande fragmentação do mercado imobiliário britânico que havia desde então, o que fazia 

com que apenas poucos investidores conseguissem acesso ao mercado. Mas os planos tiveram 

sucesso, fazendo com que em 2010 os UK-REITs totalizassem 19 empresas listadas na Bolsa, 

com um valor na marca dos US$ 33,8 bilhões (FRITSCH et al., 2010). 

Por sua vez, o sistema alemão (G-REIT) é conhecidamente o maior fracasso dos REITs 

internacionais, tendo atingido, em 2010, meros US$ 642 milhões de valor, advindos de somente 

2 empresas listadas na Bolsa de Valores. O país foi o último do G-8 a adotar os REITs, os quais 

foram adotados sob uma regulação estatal rígida, fazendo com que os REITs tivessem uma 

ampla desvantagem em relação a outros tipos de investimento (WUNDERLICH, 2008).  

Por sua vez, no Brasil, a segunda fase iniciou com a aprovação de duas leis que alteraram 

significativamente o regime tributário e o sistema financeiro-imobiliário. 

Em 2004 foi aprovada a Lei 11.033, que isentou pessoas físicas de tributação de imposto 

de renda na fonte sobre remuneração produzida por Letras Hipotecárias (LH), Certificados de 

Recebíveis Imobiliários (CRI) e Letras de Crédito Imobiliário (LCI), instrumentos que viriam 

a compor o patrimônio dos FIIs (DIAS, 2019). Em casos de lucros de venda de ações de 

sociedade em que o propósito se enquadre nas atividades permitidas aos FIIs, como Sociedades 

de Propósito Específico que explorem atividade imobiliária, tal investimento não é aplicação 

financeira, e sim uma participação societária em empreendimento imobiliário, estando, 
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portanto, isento de tributação de ganhos de capital, havendo recolhimento apenas em casos de 

distribuição dos rendimentos aos cotistas (CALAZANS et al., 2015; FRADE, 2015). 

Em 2005, a Lei 11.196 alterou as Leis 8.668/1993 e 11.033/2004, e isentou a tributação 

(fonte e declaração anual) de pessoas físicas cotistas dos FIIs (FRADE, 2015), cujas cotas sejam 

admitidas à negociação exclusiva em bolsas de valores ou mercado de balcão, desde que o 

fundo possua pelo menos 50 cotistas (DIAS, 2019), o que aumentou ainda mais a participação 

desse nicho de investidores nos FIIs. Isso levou a um crescimento na capacidade de 

investimentos, fazendo surgir novos fundos de portfólios (aqueles com usam mais de um imóvel 

como forma de investimento, como estratégia para diluir riscos) e os gerindo, pois essa maior 

liberdade de gestão para os administradores permitia uma maior rentabilidade em comparação 

com os antigos modelos de gestão passiva. (LIMA JR., 2011). Além disso, a Lei isentou de 

imposto os rendimentos distribuídos pelos FIIs cujas quotas sejam admitidas na Bolsa ou no 

mercado de balcão organizado (COSENTINO; ALENCAR, 2011).  

 Portanto, foi nesse momento que as empresas do mercado imobiliário lançaram suas 

ações na Bolsa, as primeiras IPOs (Inicial Public Offerings), cujas ofertas captaram mais de R$ 

22 bilhões de reais, o que gerou um crescimento vertiginoso da produção e marcou a relação 

entre mercado imobiliário e setor financeiro (ROYER, 2009; SHIMBO, 2010; ROCHA LIMA 

JR, 2012).  

 A terceira fase dos FIIs no Brasil foi marcada pela incorporação de ativos financeiros e 

data dentre os anos de 2008 e 2015 (PEREIRA et al., 2018; FRANCO, 2019). Essa fase inicia 

com a publicação da Instrução CVM nº 472, que revogou as antigas e trouxe novos parâmetros 

em relação aos fundos, influenciando seu crescimento nos anos seguintes.  

  Em 2008 a CVM publicou a Instrução 472 como forma de atualizar a regulamentação 

dos FIIs e flexibilizar algumas regras acerca da sua constituição, administração, funcionamento, 

distribuição de cotas, ofertas públicas e divulgação de informações dos FIIs (CVM, 2008), 

permitindo que FIIs investissem em valores mobiliários lastreados em fontes imobiliária 

(DIAS, 2019).  

Mas foi somente a Instrução CVM 473, de 2008, que alterou a regulamentação dos FIIs 

nacionais, revogando a antiga Instrução CVM 205, e foi por meio dela que os fundos passaram 

a poder tratar sua carteira de maneira ativa, comprando e vendendo imóveis no ativo do fundo 

através de capitalizações e distribuição do ganho, fazendo surgir os “fundos multi-ativos” que, 

de certo ponto de vista, reduziam o risco do setor imobiliário, em caso de altas taxas de vacância 

de algum imóvel.  
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Em 2011 foi publicada a Instrução CVM 516, que alterou as regras relativas à 

elaboração e divulgação das demonstrações financeiras pelos FIIs. Nessa mesma época o 

número de FIIs registrados na CVM passou de 101, em 2010, para 176, no fim de 2012; o 

número de investidores também cresceu, passando de 20.000, em 2011, para mais de 100.000, 

em 2012. Nos anos seguintes, as mudanças das condições macroeconômicas levaram à 

diminuição do número de investidores, para os atuais 89.000 e do ritmo do crescimento da 

indústria. Ao final de 2015 havia menos de 90.000 investidores, devido a mudanças na 

macroeconomia nacional, mas houve aumento do número de FIIs registrados na CVM, que 

comportou, nesse ano, 264 fundos que, juntos, somavam um patrimônio superior a R$ 62,0 

bilhões, e dos quais 127 eram listados na BM&FBOVESPA, e juntos somavam o patrimônio 

de R$ 36,6 bilhões sob gestão e valor de mercado de R$ 25,0 bilhões (MORAES; SERRA, 

2017) 

 Em 2012 foi constituído o Índice dos Fundos de Investimento Imobiliário (IFIX), a 

referência para o desempenho dos FIIs, produzido pela BM&F Bovespa, composto pelos FIIs 

com maior índice de negociabilidade na Bolsa. O IFIX agrega, sob o mesmo indicador, o 

cômputo de rentabilidades oriundas da variação de preço das cotas e dos rendimentos 

distribuídos dos FIIs negociados em Bolsa. Em 2014, o índice era composto por 66 FIIs, dos 

quais os 10 principais representam mais de 50% do total (FRADE, 2015).  

Em 2013 foi publicado o Decreto 7.584, que ampliou os incentivos para atração de 

investidores estrangeiros, como, por exemplo, zerar a alíquota do imposto sobre operações 

financeiras para os investidores estrangeiros em quotas de FIIs (FRANCO, 2019). 

 Entretanto, após sucessivos aumentos da taxa SELIC ao longo do ano de 2013, os FIIs 

sofreram significativa desvalorização das suas cotas, apesar do seu valor patrimonial não ter 

sofrido grandes oscilações. Nessa mesma época, havia 178 REITs sendo negociados na Bolsa 

de Nova York, com um valor total de US$ 700 bilhões, e contando com cerca de 40 milhões de 

investidores americanos (MAIA; SOUZA, 2015). 

 De acordo com Fiorini (2012), com a queda na taxa de juros real no Brasil no final da 

primeira década do século XXI, os FIIs passaram a ser uma alternativa mais atrativa de 

investimentos, o que fez haver um forte crescimento da oferta de novos fundos e aumento no 

volume negociado de mercado secundário. Entretanto, ao longo de 2013 foi iniciado um novo 

ciclo de aumento da SELIC, levando a uma redução do lançamento de novos FIIs e a uma 

grande desvalorização das cotas negociadas no mercado secundário. 

 A quarta fase dos FIIs nacionais iniciou em 2015 e permanece até os dias atuais. Esse 

período tem sido marcado pelo aprimoramento das regras de gestão e transparência (PEREIRA 
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et al., 2018; FRANCO, 2019). Essa etapa teve início com a publicação da Instrução CVM nº 

571, em 2015, a qual alterou as normas anteriores postas pela Instrução CVM 400/2003 e pela 

Instrução 472/2008, que estavam relacionadas à governança e à prestação de informações e 

contas. Com ela, foram criados e aprimorados mecanismos de transparência, com a publicação 

e divulgação periódica e padronizada no site da CVM. Com isso, ampliou-se a transparência, o 

que permitiu que diversos sites e aplicativos com informações em tempo real sobre os FIIs se 

multiplicassem (FRANCO, 2019).  

 O mercado imobiliário brasileiro apresenta desde o ano de 2007 um expressivo 

crescimento, sendo este um dos grandes vetores do atual momento da economia brasileira, 

apresentando crescimento significativo a partir de 2008, até que, em 2011, atingiram o total de 

107 fundos registrados na CVM, totalizando um patrimônio líquido de aproximadamente 8,6 

bilhões de reais. O crescimento do número de FIIs listados na BM&FBovespa passaram de 31, 

em 2009, para 126, em 2014 (FRADE, 2015), o que refletiu no aumento do volume de 

negociações, que passou de uma média R$0,6 milhões por dia em 2009 para R$27 milhões nos 

9 primeiros meses de 2014. No entanto, após um nível recorde de novas emissões no ano de 

2012 de R$14 bilhões, ouve uma forte redução, com emissões acumuladas nos 9 primeiros 

meses de 2014 atingindo apenas R$5 bilhões. O movimento de alta nas emissões ocorreu em 

paralelo com o avanço do índice de fundos imobiliários (IFIX), que atingiu seu pico no fim de 

2012, aos 1,573 pontos, nunca recuperando este patamar desde então (FRADE, 2015) 

Embora o mercado de capitais do Brasil seja muito menor do que o dos Estados Unidos 

e dos principais mercados europeus, o país possui boa transparência no mercado financeiro, 

tendo recebido investimentos internacionais significativos de 2004 a 2012 (BROUNEN; DE 

KONING, 2012; MINARDI et al., 2015).  

 A evolução normativa referente aos FIIs foi caracterizada pela sua regulamentação 

tributária e os incentivos fiscais concedidos pelo legislador federal a essa modalidade de 

investimento, o que institui seus benefícios e vantagens dentro do contexto nacional do mercado 

de investimentos e de construção civil.  

A Figura 4 apresenta uma Ilustração que contextualiza aspectos gerais relacionados a 

aspectos históricos e normativos dos REITs a nível global. 
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Figura 4: Linha do Tempo referente ao desenvolvimento do processo dos REITs a nível global e seus 
principais marcos históricos e regulamentativos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Elaborado pelo autor.  

 

 

1850: A primeira organização 

relacionada a fundos para 

investimentos imobiliários, em 

Massachusetts, Estados Unidos 

1961 e 1962: Primeiros estudos 

sobre regulamentação e tributação 

de REITs com Carr, Wheat e 

Armstrong, e Theodore, versando 

sobre questões primordiais que 

deveriam ser focadas para levar ao 

desenvolvimento do mercado 

financeiro e à prosperidade dos 

FIIs. 

1969: Aperfeiçoamento do sistema 

de benefícios tributários; e criação 

do Fiscale Belegginstinstelling, o 

primeiro sistema europeu análogo 

ao americano. 

2003: A França lança seu sistema 

de REITs, o Société 

d´Investissement Immobilier Cotée 

1960: Aprovação, no Congresso 

americano, da Legislação que 

concedeu benefícios fiscais aos 

REITs, permitindo também um 

investimento dirigido a diferentes 

categorias de imóveis. 

1966: Bailey (1966) demonstrou 

que os REITs não eram 

diversificados, que obtinham baixo 

retorno do investimento em imóveis 

e que os fundos não rendiam o 

suficiente e que, portanto, deveriam 

ser aperfeiçoados 

1986: Há o “Tax Reform Act”, que 

impactou os REITs e a forma como 

os investimentos ocorriam, pois até 

então eles eram predominantemente 

mortgages, e passaram assim a ser 

do tipo equity, em que os 

administradores, além de 

proprietários do imóvel, também 

eram responsáveis pela sua 

operação. As mudanças na 

legislação permitiram um maior 

direcionamento dos investimentos 

imobiliários para a obtenção de 

receitas e resultados econômicos, 

fazendo dos REITs mais adequados 

à ambição dos investidores, 

convergindo os interesses do 

mercado, dos investidores, 

operadores e administradores. 

2006: Aprovação das legislações 

de REITs na Alemanha. No Reino 

Unido ocorre o “Financial Act of 

2006”, que implementou os UK-

REITs, permitindo um mecanismo 

mais efetivo e atraente para 

investidores britânicos. 
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A Figura 5 apresente uma linha cronológica com aspectos históricos gerais relacionados 

aos FIIs, com seus principais pontos normativos e operacionais. 
 
Figura 5: Linha do Tempo referente ao desenvolvimento do processo dos FIIs nacionais, suas regulamentações e 

aspectos normativos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

1993 e 1994: Criação e aperfeiçoamento 

jurídico dos FIIs brasileiros, por meio da 
Lei 8.668/93 e das Instruções Normativas 

205 e 206 da CVM. 

1997: Lei 9.514 institui o Sistema 

Financeiro Imobiliário, cria a alienação 

fiduciária para bens imóveis e dá origem 

aos Certificados de Recebíveis 

Imobiliários. 

2004: Lei 10.931 criou a Letra de Crédito 

Imobiliário (LCI), títulos de renda fixa 

lastreados em créditos imobiliários, 

garantidos por hipotecas ou por alienação 
fiduciária de um imóvel, que dão aos seus 

investidores o direito de crédito pelo valor 

nominal, juros e atualização monetária. - 

2004: Lei 11.033, que isentou pessoas 

físicas de tributação de imposto de renda 

na fonte sobre remuneração produzida por 

Letras Hipotecárias (LH), Certificados de 

Recebíveis Imobiliários (CRI) e Letras de 

Crédito Imobiliário (LCI), instrumentos 

que viriam a compor o patrimônio dos FIIs 

(DIAS, 2019). 

2008: a CVM publicou a Instrução 472, 

atualizando a regulamentação dos FIIs e 

flexibilizando regras sobre sua 

constituição, administração, 

funcionamento, distribuição de cotas, 

ofertas públicas e divulgação de 

informações; Instrução CVM 473 altera a 

regulamentação, reduzindo o risco do 

setor imobiliário em caso de altas taxas de 

vacância de algum imóvel. 

1996: O primeiro FII nacional foi lançado 

na Bolsa de Valores. O “FII Memorial 

Office” (FMOF11) tinha um único edifício 

corporativo como ativo 

1999: Primeira distribuição de cotas de FIIs 

no varejo, destinado a pessoas físicas, 

através do lançamento do FII JK Financial 
Center; Lei 9779 estabelece critérios sobre 

a distribuição de rendimentos e ganhos dos 

FIIs, instituindo a incidência de imposto de 

renda para os rendimentos e ganhos 

líquidos resultantes de diferentes 

aplicações financeiras; Incentivos fiscais 

para os investidores 

2005: Lei 11.196 isenta a tributação de 

pessoas físicas cotistas dos FIIs, o que 

aumentou a participação de investidores 

nos FIIs e levou a um crescimento na 
capacidade de investimentos, fazendo 

surgir novos fundos de portfólios, 

concedendo maior liberdade de gestão para 

os administradores e maior rentabilidade. 

2011: Instrução CVM 516, que alterou as 

regras relativas à elaboração e divulgação 

das demonstrações financeiras pelos FIIs. 

2012: O número de FIIs registrados na 

CVM passou de 101, em 2010, para 176, 

no fim de 2012; o número de investidores 

também cresceu, passando de 20.000, em 

2011, para mais de 100.000, em 2012; É 

constituído o Índice dos Fundos de 

Investimento Imobiliário (IFIX), a 

referência para o desempenho dos FIIs, 

produzido pela BM&F Bovespa, 

composto pelos FIIs com maior índice de 

negociabilidade na Bolsa. 

2013: Decreto 7.584, que ampliou os 

incentivos para atração de investidores 

estrangeiros, como, por exemplo, zerar a 

alíquota do imposto sobre operações 

financeiras para os investidores 

estrangeiros em quotas de FIIs. 

Pós-2015: Instrução CVM nº 571, que 

aprimorou as regras de gestão e 

transparência. 
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4.2 Tributação geral e dos FIIs 

 

 Os FIIs possuem como uma característica global as isenções tributárias que lhe são 

peculiares. No Brasil, a isenção sobre o imposto de renda também é vigente sobre esse tipo de 

investimento, o que explica o fato de 88,1% dos investidores desses fundos serem pessoas 

físicas, uma vez que a regulação brasileira dá descontos tributários neste caso (ROCHA LIMA, 

2016). Além disso, os FIIs possuem uma maior velocidade e desburocratização em relação à 

transação de ativos, que em processos de venda comum podem levar até 90 dias e gastar até 

10% do valor do imóvel, enquanto no modelo de fundos, segue a alta velocidade do mercado 

de ações e consome menos de 1% do valor do imóvel, devido a isenções tributárias e economias 

burocráticas (ROCHA LIMA, 2016), o que coloca os FIIs como uma força econômica mundial. 

Os FIIs movimentam cerca de 3,5 trilhões de dólares no mundo (FRANCO, 2019), o 

que impacta significativamente vários processos econômicos, governamentais e civis, incluindo 

dinâmicas macroeconômicas e comunitárias.  

Entre as dinâmicas comunitárias, cabe destacar o contexto desigual brasileiro e a 

vigência da economia sobre tais espaços. O Brasil é o décimo país mais desigual do mundo, 

numa lista que avaliou 140 países, com uma dinâmica econômica em que os 10% mais ricos 

possuem mais de 55% da renda nacional, e os 50% mais pobres apenas 12% (OXFAM, 2017). 

É possível observar um forte desalinhamento em relação ao princípio da justiça fiscal, 

principalmente por ser de conhecimento público que o modelo tributário nacional é um dos 

principais responsáveis pelo aprofundamento e pela perpetuação das desigualdades de renda no 

Brasil (FRANCO, 2019). 

Em relação à média da arrecadação total, os impostos sobre a renda representam apenas 

21% no Brasil, enquanto a média nos países membros da OCDE é de 34,1%. Os impostos sobre 

o patrimônio são de 4,4% no Brasil, em comparação com os 5,5% da média da OCDE 

(OXFAM, 2017). Do outro lado, o Brasil cobra 49,7% de impostos sobre consumo (em 

comparação com os 32,4% da média da OCDE), e 21% sobre a renda. E com o imposto sobre 

herança, o Brasil paga a alíquota máxima de 8%, o que é muito abaixo da média de países como 

o Japão (55%), França (45%), EUA e Reino Unido (40%), e a média dos países da OCDE 

(15%)” (OXFAM, 2017; FRANCO, 2019).  

No que diz respeito aos FIIs, eles seguem uma legislação bastante particular em relação 

a tributação. Com a promulgação da Lei 11.196/05, houve uma alteração na tributação dos 

cotistas de FIIs, o que incentivou investimentos em FIIs por pessoas físicas, desde que sejam 

respeitadas as seguintes condições: 1) o cotista beneficiado deve ter menos do que 10% das 
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cotas do fundo; 2) o FII deve ter no mínimo 50 cotistas; e 3) as cotas do FII devem ser 

negociadas exclusivamente em bolsa de valores ou mercado de balcão organizado. A isenção 

de Imposto de Renda também só é válida para valores recebidos mensalmente a título de 

rendimento. Ganhos de capital obtidos na venda de cotas dos FIIs, ou no resgate em caso de 

liquidação do fundo, sujeitam-se à incidência desse imposto à alíquota de 20% (CVM, 2012; 

FRADE, 2015). E sobre pessoa jurídica, há uma alíquota de IR de 20% sobre os rendimentos, 

e devem ser incluídos no resultado da empresa para eventuais tributações como, IRPJ, CSLL, 

PIS e COFINS. O ganho de capital é também tributado em 20% (FRADE, 2015). 

Os cotistas de FIIs podem estar sujeitos a três regimes de tributação: 1) Regra Geral de 

Tributação do FII (previsto na Lei 8.668/93); 2) isenção na distribuição de rendimentos do FII 

à pessoa física (previsto nas Lei 11.033/2005); e 3) tributação do FII como Pessoa Jurídica 

(previsto na Lei 9.779/99) (FREITAS; XAVIER, 2015). 

A Lei 9.779, de 1999, alterou a Lei 8.668, vigente até então, pois muitos investidores se 

aproveitaram de brechas na lei para benefícios fiscais pessoais (CASTELLO BRANCO;  

MONTEIRO, 2003). As alterações trazidas pela Lei 9.779 objetivaram inibir os desvios de 

comportamento, e isentaram condicionalmente os seguintes tributos: PIS, Cofins e ISS sobre o 

faturamento, CPMF sobre a movimentação financeira; e IRPJ e CSLL sobre a renda. Os 

rendimentos referentes às aplicações financeiras do saldo de caixa do fundo são tributáveis, mas 

compensados quando da distribuição de rendimentos (CASTELLO BRANCO; MONTEIRO, 

2003) 

 A tributação incide, portanto, em linhas gerais, sobre o investidor, por meio de 

rendimentos ou de ganhos líquidos, e não no veículo de investimento que seria uma entidade 

“transparente”. Portanto, do ponto de vista tributário, não incidem impostos sobre a renda ou 

qualquer outro tributo, como PIS e Cofins (FREITAS, 2015). Ou seja, o fundo, em si, não é 

objeto de tributação e não há, exceto em algumas hipóteses justificáveis, a tributação da carteira 

de seus ativos (FRANCO, 2019). 

 Esses pontos são responsáveis pelo crescimento do número de investidores de pessoa 

física em FIIs, pois evidenciam os benefícios fiscais auferidos pelos FIIs (TEIXEIRA, 2019).  

Mas, além dos aspectos financeiros dos FIIs, tem-se também questões sociais. Foi 

salientado que o sistema tributário nacional é um dos principais responsáveis pelo 

aprofundamento da desigualdade de renda no Brasil, pois beneficia os indivíduos com maior 

renda, agravando injustiças sociais e territoriais (FRANCO, 2019). 

O Brasil tem 17,6% do total dos seus domicílios (mais de 12 milhões de unidades) 

abertos à locação ou locados por seus proprietários (FRANCO, 2019).  
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Se esse número e esses cidadãos alterassem o modelo de investimento e de aluguel, 

direcionando o modo de atuação visando os lucros dos FIIs, poderiam haver significativos 

benefícios sociais em ampla escala, tanto para proprietários, como para inquilinos. Uma revisão 

dos hábitos brasileiros, no sentido de direcionar as pessoas para o mercado dos FIIs, permitiria, 

não apenas aumentar os ganhos das pessoas físicas, como também levar a um desenvolvimento 

social e comunitário, por meio do uso de práticas e políticas com maior nível de equidade. 

 Segundo Franco (2019), o qual embasa essa sugestão, novos parâmetros permitiriam 

uma “calibração” entre desejos, necessidades, lucros e investimentos nas duas pontas do 

cenário, indo desde o cidadão que precisa morar em um imóvel locado, passando pelos 

investidores que resolvem aderir ao sistema de investimento em FIIs e chegando nos próprios 

FIIs e seus administradores. Isso reconfiguraria os usos e ocupações urbanos e promoveria 

avanços aos serviços de moradia social, gerando emprego, aumentando a procura em áreas com 

ainda pouca demanda e oferta, criando unidades habitacionais destinadas a locações sociais, 

democratização do acesso às redes de infraestrutura pública, aumentar a oferta de trabalho, e 

fomentar novos espaços urbanos e comerciais. 

  Isso não alteraria apenas os cenários dos FIIs, promovendo crescimento e 

desenvolvimento em várias frentes, mas também abriria espaço para uma política territorial 

mais efetiva e práticas sociais e econômica com maior nível de equidade, com casos em que o 

cidadão comum e com pouco poder de compra também se torna capaz de investir no mercado 

imobiliário e aumentar seus lucros exponencialmente ao longo do tempo.  
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5 ANÁLISES COMPARATIVAS 

 

 Vários aspectos da macroeconomia, do mercado financeiro e do cenário de condições 

políticas influenciam e são influenciados pelos FIIs. Portanto, é interessante entender essas 

dinâmicas, verificarmos tais influências e comparar questões e temáticas que tangenciem, de 

alguma forma, os FIIs.  

 Uma das principais variáveis em relação aos FIIs é a a Bolsa de Mercadorias & Futuros 

BOVESPA (BM&FBovespa), a maior bolsa de valores do Brasil, pois, apesar de não ser um 

item de comparação com os FIIs, é uma variável possível de impactar os FIIs, tendo em vista 

seu potencial de influenciar o IFIX. A BM&FBovespa possui diferentes setores de atuação e 

níveis de governança corporativa, para servir como referência e reduzir potenciais conflitos de 

interesse entre acionistas e demais influenciados pela organização, com o objetivo de elevar a 

confiabilidade ao mercado acionário, garantir a segurança dos investidores e elevar a 

participação de aplicações no mercado (ESCAVASSA; VIDOTTO, 2008; BM&FBOVESPA, 

2015). No que concerne aos FIIs, cabe salientar alguns dados interessantes. 

Apenas 8% do número total de investidores na BM&FBOVESPA são pessoas físicas, 

enquanto nos Estados Unidos da América esses aplicadores representam cerca de 70% do total, 

o que se deve ao perfil conservador do brasileiro, que ainda prefere a poupança (ESCAVASSA; 

VIDOTTO, 2008). E, em relação ao número total de cidadãos investindo na bolsa, os brasileiros 

representam apenas 1%, enquanto a maioria dos países emergentes contam com pelo menos 5% 

da população investindo na bolsa (BRANT, 2012). 

 Um dos componentes da BM&FBOVESPA é o Índice Bovespa, que foi o primeiro fator 

definido como índice representativo da carteira de mercado, cujo objetivo é indicar o 

desempenho médio das cotações dos ativos com maior negociabilidade e representatividade do 

mercado de ações brasileiro. O Ibovespa é índice mais líquido do mercado brasileiro 

(SCOLESE et al., 2015) e o principal indicador do mercado de ações brasileiro, pois considera 

as variações dos preços desses ativos e a distribuição de proventos pelas empresas emissoras, 

por exemplo, dividendos (FONSECA et al., 2007; GOMES; CRESTO, 2010; YOSHINAGA et 

al., 2009; DOURADO; TABAK, 2014). O índice também é considerado um benchmark para o 

mercado de renda variável (TRINDADE; MALAQUIAS, 2015). 

Alguns estudos fazem algumas análises envolvendo relações entre a bolsa de valores, o 

mercado financeiro e imobiliário, e os FIIs.  

Amato et al. (2005) buscaram analisar se o início das negociações dos FIIs na bolsa de 

valores proporcionou a incorporação de fatores ligados ao mercado de capitais ao seu 
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desempenho entre 2003 e 2005. Eles avaliaram a correlação da rentabilidade proporcionada por 

uma carteira hipotética de FIIs com a rentabilidade obtida a partir da caderneta de poupança, de 

fundos de investimento referenciados em DI, de fundos de ações e de fundos cambiais. 

Verificou-se que o retorno dos FIIs não podia ser explicado pelos retornos de quaisquer 

combinações de um ou mais dos ativos financeiros, sinalizando uma tendência de os FIIs terem 

seu desempenho mais vinculado às características específicas da construção civil, em particular 

dos empreendimentos de base imobiliária.  

 Comparando o desempenho de fundos imobiliários listados na BM&FBOVESPA com 

REIT da Alemanha, Estados Unidos, França e Reino Unido, observou-se que a rentabilidade 

dos FII foi maior e a volatilidade menor do que os dos pares estrangeiros estudados, mas a 

liquidez e o tamanho dos fundos brasileiros eram muito inferiores aos demais, com exceção dos 

G-REIT. Concluiu-se que o mercado nacional possui forte relação com o mercado imobiliário 

e não oferece alternativa a investidores estrangeiros devido à baixa liquidez (COSENTINO; 

ALENCAR, 2011).  

 Isso é um aspecto negativo para a atratividade de investimentos estrangeiros, tendo em 

vista o estudo de Meurer (2006), que salientou a importância dos investidores estrangeiros na 

bolsa brasileira. 

Os FIIs ainda estão quase que intrinsecamente relacionados aos índices Ibovespa, tendo 

em vista, por exemplo a crise de 2008, e o consequente receio dos investidores em comprar 

ações, o que pressionou seus preços de mercado para valores muito baixos, abaixo de seu valor 

patrimonial. Ou seja, a forte queda do Ibovespa em 2008 afetou fortemente a rentabilidade da 

indústria de fundos multimercados (GONZALEZ et al., 2011; SCHUTT; CALDEIRA, 2013). 

 Cenário semelhante a esse foi o ocorrido em 2012, quando a taxa de juros básica, a 

SELIC, sofreu a mínima histórica, até então, de 7,25%, o que impactou negativamente os 

investidores de fundos de renda fixa, fazendo com que tal nicho migrasse os seus investimentos 

para o mercado de ações, objetivando retornos mais atrativos (SILVA, 2014; MAESTRI; 

MALAQUIAS, 2017). Em 2021 ocorreu algo semelhante, quando chegou a 2% (VALOR 

INVESTE, 2021). 

 A literatura acadêmica também apresenta dados que indicam um melhor desempenho 

dos FIIs se comparados com cotas negociadas na bolsa, o que leva a uma maior rentabilidade, 

em casos de fundos de gestão ativa, e em casos de investimentos em lajes corporativas 

localizadas nos grandes centros urbanos (FIORINI, 2012).  

 No entanto, cabe salientar que durante a pandemia as lajes corporativas caíram muito 

em valor de mercado no ano de 2020, além de perderem alugueis. Isso certamente influenciou 
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nos FIIs. Mas, por outro lado, os FIIs em lajes corporativas demonstraram melhora em janeiro 

de 2021, recuperando parte das perdas de 2020 (para maiores detalhes, consultar: VALOR 

INVESTE, 2021; TCSCHOOL, 2021). 

 Outros três quesitos compõem as possibilidades envolvidas nas variações apresentadas 

pelos FIIs, e cujo conhecimento pode permitir um melhor direcionamento dos investimentos e 

das decisões em relação ao mercado, como são os exemplos do IFIX, do IGMI-C e da SELIC.  

  O IFIX (Índice de Fundos de Investimentos Imobiliários), foi criado no final de 2010, 

e objetiva aferir a performance e o desempenho médio de uma carteira composta por cotas de 

fundos imobiliários que são listados para negociação nos ambientes administrados pela 

BM&FBOVESPA (TEIXEIRA, 2019) 

 Também há o IGMI-C (Índice Geral do Mercado Imobiliário Comercial), um índice de 

rentabilidade do mercado nacional de imóveis comerciais, que objetiva retratar de modo 

abrangente a evolução da valorização dos preços e dos rendimentos do segmento de imóveis 

comerciais no Brasil. O cálculo do índice baseia-se em uma amostra de imóveis composta por 

escritórios comerciais, imóveis industriais e de logística, shopping-centers, hotéis, entre outros 

(FGV, 2014). 

 Diferente destes, existe a denominada taxa SELIC, considerada um benchmark para o 

mercado de renda fixa (TRINDADE; MALAQUIAS, 2015). Ela tem uma forte influência sobre 

os FIIs, e existem vários exemplos nesse sentido, de modo que sua variação afeta diretamente 

os FIIs. Vários fatores são considerados para fixar a taxa SELIC, como os níveis de estabilidade 

do cenário econômico mundial, o comportamento da inflação geral e a variação de itens que 

poderão impactar a inflação no futuro (SOUZA, 2010). 

Pesquisas entre REITs estrangeiras, por exemplo a de Li e Chow (2005), analisaram as 

REITs de nove países e concluíram que o fluxo de renta dos REITs era relativamente previsível 

e estável, mas afetado pelos ciclos do mercado econômico. Outros estudos também 

demonstraram que os REITs estrangeiros são negativamente relacionados com variações das 

taxas de juros (HE et al., 2003; HUANG; LEE, 2009).  

No Brasil, Mugnaini, Silva, Vieira e Maia (2008), ao analisarem o desempenho de sete 

FIIs, de 2003 a 2005, verificaram que sua performance foi inferior aos índices de mercado e 

outras classes de ativos, superando levemente a poupança e a inflação. 

Isso demonstra que a análise do comportamento do IFIX permite compreender a 

influência e o reflexo de outras variáveis, como a SELIC, a macroeconomia e as ações, podem 

exercer sobre os FIIs.  
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Por exemplo, o aumento da SELIC faz o mercado exigir maior rentabilidade dos FIIs, 

forçando uma redução no valor das cotas negociadas no mercado secundário e impactando o 

IFIX. O valor das cotas dos FIIs é afetado pelo nível de rendimento gerado pelos ativos do 

fundo e sofre ajustes em função das variações da SELIC (MAIA; SOUZA, 2015). Por sua vez, 

os FIIs costumam apresentar retornos superiores à SELIC (FIORINI, 2012). 

Para ter uma noção sobre a relação entre SELIC e FIIs, a redução da taxa SELIC entre 

2011 e 2013 contribuiu para o desenvolvimento do mercado de FIIs no Brasil, mas os aumentos 

subsequentes entre 2013 e 2014 reduziram a sua atratividade, levando as cotas dos FIIs a serem 

negociadas a valores abaixo do seu valor, criando uma oportunidade para investidores do 

mercado imobiliário tradicional que desejam obter renda através das receitas de aluguel (MAIA 

e SOUZA, 2015).  

Sabe-se que a SELIC e o IGMI-C são estatisticamente significativas para explicar o 

comportamento do IFIX (MAIA e SOUZA, 2015). 

Na análise das variações do IFIX, da SELIC, do IGMI-C e do Ibovespa entre 2010 e 

2014, foi possível identificar uma correlação inversa entre as variações do IFIX e da SELIC. 

Em menor grau, observa-se uma aparente correlação direta entre as variações do IFIX e as 

variações do IGMI-C. Em relação ao Ibovespa, não é possível observar correlações com o IFIX 

no período. Verifica-se que a SELIC e o IGMI-C influenciam a variação do IFIX. A variável 

Ibovespa havia sido incluída no modelo pela expectativa de que, com a liquidez proporcionada 

pela negociação em bolsa, as cotas dos FIIs pudessem ser afetadas pela volatilidade do mercado 

de ações (MAIA; SOUZA, 2015). Há uma correlação direta entre IFIX e IGMI-C, e, na medida 

em que ocorre a valorização dos ativos imobiliários, quantificada através do IGMI-C, é natural 

que haja um aumento nos rendimentos gerados pela sua locação. Uma vez que o mercado 

financeiro tende a precificar as cotas dos FIIs com base nos rendimentos gerados, o aumento 

do IGMI-C impacta positivamente o indicador IFIX (MAIA; SOUZA, 2015). Conforme 

esperado, o mercado de FIIs, representado através do índice IFIX, mostrou-se correlacionado à 

SELIC e ao mercado imobiliário tradicional, representado pelo IGMI-C. Foi verificado que a 

SELIC e o IGMI-C, conjuntamente, explicaram 94,43% da variação do índice IFIX no período 

analisado, sendo que o IFIX apresentou correlação direta com o IGMI-C e correlação inversa 

com a SELIC (MAIA; SOUZA, 2015). 

Outro estudo identificou tais relações, confirmando a expectativa acerca da influência 

da volatilidade do Ibovespa sobre as cotas dos fundos, pelo fato de os FIIs serem negociados 

em bolsa. Em relação ao IGMI-C, os FIIs apresentam uma correlação positiva com a 



43 
 

valorização do mercado imobiliário e com os rendimentos dos aluguéis (SCOLESE et al., 

2015). 

Uma análise de vários elementos que permitem compreender os movimentos das cotas 

dos FIIs, como o IFIX, a SELIC, IPCA, preço de alugueis etc., entre os anos de 2015 e 2018, é 

capaz de demonstrar que a redução da taxa referencial de juros aumentou a atenção voltada aos 

FIIs. No entanto, no mesmo período, contraditoriamente, houve redução significativa no valor 

dos alugueis corporativos (ROCHA LIMA, 2018). Isso propiciou uma bolha especulativa, 

decorrente do descolamento entre o valor das cotas e o dos aluguéis. Ou seja, o IFIX, apesar da 

redução da renda de seus ativos, apresentou índices crescentes, superiores a perda da renda, 

favorecendo a bolha especulativa. Cenários como esse podem aumentar a insegurança para o 

investimento na medida em que o valor de compra de uma cota pode não refletir a expectativa 

de rendimento futuro (FRANCO, 2019).  

Em relação à taxa SELIC, quando a taxa de juros se encontra em patamares de maior 

valor, outros produtos financeiros tendem a se tornar mais atrativos em relação aos FIIs. Com 

o aumento dos juros, os valores das parcelas para financiamento de imóveis ficam mais caros, 

desencorajando a atividade imobiliária (FRANCO, 2019). Mas, como foi visto, também 

existem outras variáveis econômicas e políticas envolvidas nessas dinâmicas. 

O estudo de Frade (2015) também demonstrou essas influências de duas mãos e 

envolvendo as mais diferentes variáveis. Viu-se que as variações das taxas de juros ajudam a 

explicar as variações em relação ao retorno dos FIIs. Considerando as suas características como 

um ativo de renda fixa com um fluxo de proventos relativamente constante, é de se esperar que 

essa classe de ativo seja impactada por variações na SELIC e no IFIX. Observou-se que o IFIX 

apresenta resposta significativamente negativa ao impulso de uma variação positiva no nível da 

curva de juros durante o período analisado (FRADE, 2015). 

Portanto, de um ponto de vista mais amplo, é possível afirmar que a capacidade da 

SELIC e do IGMI-C, conjuntamente, explicarem o IFIX é significativa, correspondendo a 

94,43% das variações deste. A correlação com o Ibovespa não se mostrou significativa (MAIA; 

SOUZA, 2015). 

Ainda sobre as variáveis envolvendo os FIIs, temos o IDIV (Índice Dividendos) e o 

IPCA (Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo).  

O IDIV é um índice composto pelas empresas listadas na bolsa que se destacaram quanto 

a remuneração aos investidores sob a forma de dividendos e juros sobre o capital próprio 

(SCOLESE et al., 2015) e que serve como indicador do desempenho dos ativos que melhor 

remuneraram os investidores. 
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 O IPCA, por sua vez, foi criado para oferecer a variação dos preços no comércio para o 

público final, e é considerado o índice oficial de inflação do país. 

No estudo de Scolese, Bergmann, Silva e Savoia (2015), o IGMI-C superou os FIIs na 

relação entre o risco e o retorno médio, mas também se verificou que os FIIs apresentaram 

retorno acumulado superior aos indicadores de renda fixa, ao IDIV e ao IGMI-C entre 2011 e 

2015. Há também uma melhor relação entre o risco e o retorno médio dos FIIs em comparação 

aos indicadores do mercado de renda variável, como o IDIV, e os FIIs também apresentaram 

um retorno acumulado superior ao dos indicadores do mercado de renda variável. Os fundos 

imobiliários e o IGMI-C apresentaram um retorno médio de 3,56% e 4,22% respectivamente, 

mas o mercado acionário possui um retorno médio negativo (-2,34%) acompanhado de uma 

maior volatilidade em relação ao mercado imobiliário e de renda fixa. Esses dados apresentam 

um desempenho dos FIIs bastante atrelado às variações da bolsa e do mercado imobiliário 

(SCOLESE et al., 2015). 

O estudo também vai ao encontro dos dados e afirmações trazidos acima, mostrando 

que os retornos dos FIIs são influenciados pelas taxas de juros do mercado e pela inflação. 

Quanto aos índices de renda variável, o Ibovespa apresentou comportamento conforme 

esperado e de acordo com a literatura. Isso permite constatar a característica híbrida dos FII, o 

que a literatura já atesta. Quanto ao IGMI-C, o resultado mostrou que a variável explicativa que 

representa o retorno do mercado imobiliário de imóveis comerciais influencia 

significativamente os retornos dos FIIs. Por último, foi possível constatar que os investidores 

podem obter benefícios de diversificação quanto aos FIIs (SCOLESE et al., 2015). 

 Sendo os FII considerados como investimentos de baixo risco e retorno, deve-se esperar 

que tenham desempenho similar à poupança. Desta forma, ao se comparar o desempenho dos 

FII com a poupança, verifica-se uma performance levemente superior a ela. Ao se comparar o 

desempenho dos FII em relação ao IPCA, percebe-se que o seu desempenho geralmente é 

superior à inflação, o que indica que os investidores desses fundos ao menos tiveram seus 

investimentos preservados em relação à inflação (MUGNAINI et al., 2008). 

Os FIIs possuem o risco e o retorno médio superiores, típicos indicadores do mercado 

de renda fixa, mas também oferecem proteção contra a inflação devido ao reajuste dos aluguéis, 

o que lhes dá um caráter híbrido interessante para alguns nichos específicos de investidores, 

entre eles os leigos e iniciantes, mas não somente estes.  

Isso pode ser melhor demonstrado nas Figuras 6 e 7.  
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Figura 6: Comportamento do IFIX frente ao CDI (Base 100 e 85): 

 

 

Fonte: Alterado pelo autor com base em: https://www.suno.com.br/artigos/fiikipedia-principais-fundos-
imobiliarios-do-ifix-versus-cdi Acesso em 14 de maio de 2021 

 

Esse gráfico demonstra o que fora descrito qualitativamente com as observações e 

análises. Apesar de não tão expressivo, e apesar das flutuações, o resultado foi positivo, de 

modo que o IFIX significou um retorno interessante frente a outras aplicações mais tradicionais.  

 

Figura 7: Variação dos principais indicadores econômicos relacionados a FIIs. Acumulados desde 2011. 

 

Fonte: Alterado pelo autor com base em: https://foconomilhao.com/indicadores-historicos/ Acesso em 14 de maio 
de 2021 

 

Devido à pandemia, os FIIs apresentaram uma variação significativa em relação às suas 

dinâmicas, e tiveram uma queda de até 30% em seus valores e rendimentos, no entanto, segundo 

https://www.suno.com.br/artigos/fiikipedia-principais-fundos-imobiliarios-do-ifix-versus-cdi
https://www.suno.com.br/artigos/fiikipedia-principais-fundos-imobiliarios-do-ifix-versus-cdi
https://foconomilhao.com/indicadores-historicos/
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dados apresentados pelo Site "6Minutos", o IFIX poderá apresentar rentabilidade semelhante 

ao cenário pré-Covid, proporcionando rendimentos superiores a 7% (6 MINUTOS, 2021). 

 Segundo análises apresentadas no site "O Mentor Financeiro", o IFIX apresentou, 

durante os anos de 2020 e 2021, até o momento, as seguintes variações e rentabilidades (O 

MENTOR FINANCEIRO, 2021), conforme está apresentado na Figura 8: 

 

Figura 8: Rentabilidade do IFIX mensal e acumulado de 2020, com base em “O Mentor Financeiro (2021). 

Mês IFIX IFIX acumulado 2020 

janeiro 2020 -3,7622% -3,7622% 

fevereiro 2020 -3,6873% -7,3108% 

março 2020 -15,8482% -22,0003% 

abril 2020 4,3912% -18,5752% 

maio 2020 2,0763% -16,8846% 

junho 2020 5,5913% -12,2374% 

julho 2020 -2,6070% -14,5253% 

agosto 2020 1,7921% -12,9936% 

setembro 2020 0,4594% -12,5939% 

outubro 2020 -1,0061% -13,4733% 

novembro 2020 1,5108% -12,1661% 

dezembro 2020 2,1929% -10,2399 

Fonte: “O Mercado Financeiro” (2021). Acesso em 14 de maio de 2021. 

 

A Figura 9, por sua vez, apresenta os dados referentes à rentabilidade do IFIX para o 

ano de 2021. 
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Figura 9: Rentabilidade do IFIX mensal e acumulado de 2021, com base em “O Mentor Financeiro (2021). 

Mês IFIX IFIX acumulado 2021 

janeiro 2021 0,32% 0,32% 

fevereiro 2021 0,25% 0,57% 

março 2021 -1,38% -0,81% 

abril 2021 0,51% -0,29% 

Fonte: “O Mercado Financeiro” (2021). Acesso em 14 de maio de 2021. 

 

Esses gráficos apresentam as variáveis relacionadas aos FIIs e ao IFIX. Portanto, 

recomenda-se que os investidores analisem o IFIX antes de escolher como e onde investirão, 

pois o IFIX permite uma análise mais minuciosa acerca do desempenho dos FIIs, e também 

propicia comparações estatísticas e em relação a outras variáveis (GUIMARÃES, 2015).  

 

 

5.1 Montantes movimentados e patrimônio líquido dos fundos 

 

 O valor de mercado dos REITs supera US$1,1 trilhão e as transações mensais excedem 

os US$150 bilhões (DIAS, 2019). 

O mercado de FIIs aprimorou suas estruturas e experimentou um forte aumento de 

volume e liquidez das suas transações, mas ainda é incipiente em comparação com os REITs 

americanos. Por exemplo, seriam necessários três anos de operações do mercado nacional para 

ser possível atingir o mesmo volume de transações de um dia dos REITs (DIAS, 2019). 

 Apesar disso, os FIIs brasileiros experimentaram um forte crescimento e 

desenvolvimento nos últimos anos. Seu volume negociado em bolsa passou de R$229 milhões, 

em 2009, para R$4,8 bilhões, em 2013, um aumento de aproximadamente 20 vezes. Uma causa 

dessa evolução é o aumento do número de FIIs listados na BM&Bovespa, que passou de 31, 

em 2009, para 107, em 2013, em muito impulsionado pela redução da taxa de juros no período 

(FRADE, 2015). 

 E a tendência de crescimento segue ao longo dos anos. Em 2018 o volume dos negócios 

já alcançava os R$8,2 bilhões, com um total de mais de 500 mil investidores, aumentando 

também a liquidez para os investidores de pessoa física (DIAS, 2019). Esses mesmos fundos 
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distribuíram aos cotistas, no mesmo ano de 2018, R$523,15 milhões, entre eles a taxa de 

administração, que soma R$ 86 milhões (FRANCO, 2019).  

Em relação ao número total dos FIIs, também há uma evolução saliente, com o total de 

fundos experimentando um crescimento, de 63 fundos, em 2005, para 335 fundos, em 2017, 

num patrimônio que passou de R$ 2,4 bilhões, para R$ 71,2 bilhões, respectivamente (CVM, 

2018).  

Por sua vez, o volume patrimonial passou de R$ 340 milhões, em 2002, para R$ 64 

bilhões, em 2018 (ANBIMA, 2018). A critério de comparação, toda a indústria de fundos 

cresceu de R$ 355 milhões para R% 4,2 bilhões, respectivamente, no mesmo período 

(TEIXEIRA, 2019).  

A Figura 10 apresenta uma relação dos ativos imobiliários no final do ano de 2018, 

trazendo os montantes totais referentes a cada diferente tipo de ativo e sua porcentagem de 

preponderância em relação ao total de investimentos em cada categoria: 

 

Figura 10: Valores dos diferentes Ativos Imobiliários em Relação ao Total.  

VALOR DOS ATIVOS IMOBILIÁRIOS (10/ 2018) 

Ativo Valor (em bilhões de R$) 

Imóveis para Renda Acabados 46,85 (88% dos bens imóveis) 

Imóveis para Renda em Construção 2,08 (4% dos bens imóveis) 

Terrenos 1,89 (3% dos bens imóveis) 

Outros Direitos Reais 1,51 (3% dos bens imóveis) 

Imóveis para Venda em Construção 0,62 (1% dos bens imóveis) 

Imóveis para Venda Acabados 0,25 (0,5% dos bens imóveis) 

Total 53,21 

Fonte: Adaptado pelo autor com base em Franco (2019).  

 

Segundo a XP Investimentos (2021), a contabilização dos FIIs nacionais alcançou o 

valor de mercado total de R$ 121,00 bilhões e um valor patrimonial de R$ 136,00 bilhões, em 

2021. (XP INVESTIMENTOS, 2021). O número de investidores também aumentou, de acordo 

com o que é demonstrado na Figura 11: 
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Figura 11: Número de investidores Pessoa Física em FIIs (número em mil investidores). 

 

Fonte: XP Investimentos (https://conteudos.xpi.com.br/wp-content/uploads/2021/03/O-impacto-do-
aumento-da-Selic-nos-FIIs-em-7-graficos-XP-Investimentos.pdf) Acesso em 14 de maio de 2021. 

 

 

Uma atualização da comparação dos FIIs em relação à SELIC, referente ao ano de 2021, 

também apresenta uma vantagem dos FIIs, como é possível ver na Figura 12: 

 

Figura 12: Comparação da rentabilidade dos FIIs com outros ativos, com base na previsão da SELIC para 2021.  

 

Fonte: XP Investimentos (https://conteudos.xpi.com.br/wp-content/uploads/2021/03/O-impacto-do-

aumento-da-Selic-nos-FIIs-em-7-graficos-XP-Investimentos.pdf) Acesso em 14 de maio de 2021. 

 

Também é importante destacarmos a performance do IFIX contra o IBOV e o CDI (Base 

100) nos últimos sete anos, incluindo o período da pandemia de COVID-19, que consta abaixo: 

 

Figura 13: Performance do IFIX frente ao IBOV e CDI, incluindo período de COVID-19 

 

Fonte: XP Investimentos (https://conteudos.xpi.com.br/wp-content/uploads/2021/03/O-impacto-do-aumento-da-

Selic-nos-FIIs-em-7-graficos-XP-Investimentos.pdf) Acesso em 14 de maio de 2021. 

https://conteudos.xpi.com.br/wp-content/uploads/2021/03/O-impacto-do-aumento-da-Selic-nos-FIIs-em-7-graficos-XP-Investimentos.pdf
https://conteudos.xpi.com.br/wp-content/uploads/2021/03/O-impacto-do-aumento-da-Selic-nos-FIIs-em-7-graficos-XP-Investimentos.pdf
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A Figura 14, por sua vez, apresenta a volatilidade do IFIX contra o IBOV, referente aos 

anos entre 2018 e 2021: 

 

Figura 14: Volatilidade do IFIX contra o IBOV, no período entre 2018 e 2021 

 

Fonte: XP Investimentos (https://conteudos.xpi.com.br/wp-content/uploads/2021/03/O-impacto-do-

aumento-da-Selic-nos-FIIs-em-7-graficos-XP-Investimentos.pdf) Acesso em 14 de maio de 2021. 

 

 

Figura 15: Principais desempenhos dos FIIs no acumulado de 2021 até 31 de março 

 

Fonte: Valor Investe (2021). 

 

 

https://conteudos.xpi.com.br/wp-content/uploads/2021/03/O-impacto-do-aumento-da-Selic-nos-FIIs-em-7-graficos-XP-Investimentos.pdf
https://conteudos.xpi.com.br/wp-content/uploads/2021/03/O-impacto-do-aumento-da-Selic-nos-FIIs-em-7-graficos-XP-Investimentos.pdf


51 
 

5.2 Investimentos em fundos especializados e diversificados 

 

O estudo de Teixeira (2019) analisou os principais determinantes de desempenho de 

FIIs nacionais, e as diferentes estratégias de especialização, fazendo uso dos dados de 74 FIIs 

listados no IFIX da BM&FBovespa em setembro de 2017, analisando o período de janeiro de 

2011 a agosto de 2018. Ele observou que fundos especializados apresentam retorno inferior ao 

dos diversificados e superior ao dos fundos que investem em valores mobiliários; fundos 

especializados apresentam menor volatilidade do que os diversificados e maior do que os 

fundos imobiliários que investem em valores mobiliários; os fundos especializados apresentam 

menor retorno que os diversificados com o mesmo tipo de ativo, com exceção do setor de 

logística em que os especializados apresentaram maior retorno que os diversificados com 

mesmo tipo de ativo (TEIXEIRA, 2019). De modo geral, os FIIs não conseguem minimizar o 

risco do investimento por meio da diversificação de seu patrimônio em mais de um ativo, pois 

apresentam maior volatilidade e maior retorno que os fundos especializados. Analisando a 

relação de risco e retorno, os FIIs que investem em valores mobiliários se mostraram com a 

melhor relação risco/retorno, se comparados aos fundos diversificados e especializados 

(TEIXEIRA, 2019). 

 

 

5.3 Renda fixa e renda variável 

 

Os FIIs podem ser divididos entre os fundos de renda fixa e os de renda variada, com 

diferenças quanto à rentabilidade dos recursos aplicados (TRINDADE; MALAQUIAS, 2015). 

Os fundos de renda fixa têm seus valores ditados no mercado financeiro e os de renda variada 

oscilam de acordo com as condições do mercado financeiro, de modo que possuem maior risco 

(MOTA, 2013).  

Em relação aos fundos brasileiros de renda fixa ou variável, um estudo analisou dados 

da época entre 2001 e 2006, considerou que os fundos de renda variável apresentaram maiores 

retornos do que os de renda fixa, mas sua relação risco/retorno ficou fragilizada pela alta 

volatilidade do mercado de ações e pelas altas taxas de juros, tais como a SELIC, e as quais 

balizam as operações no mercado de renda fixa doméstico (FONSECA et al., 2007).  

Outro estudo analisou os anos de 2013 a 2014 e encontrou rentabilidade levemente 

superior dos fundos de renda variável em relação aos de renda fixa, mas estes tiveram 

rentabilidade média superior a dos fundos de ações (TRINDADE; MALAQUIAS, 2015).  
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Em relação à exposição a fatores de risco entre ambos os tipos de fundos, Yokoyama 

(2014) apontou que os retornos dos FII não são significantemente correlacionados com os 

retornos do mercado de imóveis nem do de renda fixa, mas sim ao retorno do Ibovespa, de 

fatores macroeconômicos e das características dos próprios fundos. Scolese et al. (2015), por 

sua vez, identificaram um caráter híbrido dos FIIs para fatores como renda fixa e variável, e 

que a correlação com o IGMI-C e Ibovespa denota haver benefícios de diversificação. 

 

 

5.4 FIIs: melhores investimentos, vantagens, desvantagens e riscos 

 

 Considerando todos os aspectos trazidos em relação aos FIIs, é possível verificar que os 

mesmos apresentam diversas vantagens, desvantagens e riscos, portanto, esses aspectos são 

trazidos abaixo.  

 Entre as vantagens dos investimentos em FIIs, temos as seguintes: Não é necessário o 

desembolso de altos valores para o investimento, é possível diversificar os tipos de ativos do 

mercado imobiliário, o aumento nos preços dos imóveis do fundo gera aumento do patrimônio 

do fundo e, consequentemente, valorização do valor das suas cotas, a administração dos FIIs é 

responsabilidade dos administradores do fundo, o que não sobrecarrega os investidores e torna-

se algo mais profissional (FRADE, 2015; BM&FBOVESPA, 2018). Outras vantagens também 

são a adequação ao nível de risco, rentabilidades, mesmo com quantidades pequenas (FERRUZ; 

VICENTE, 2004), e a despreocupação dos investidores em se envolver com aluguéis de 

imóveis, inadimplências, impostos e manutenções (QUADROS, 2018). Nos FIIs, você pode 

investir sem precisar comprar o imóvel, sem gastar em cartórios e nem pagar impostos sobre 

transmissão de bens imóveis, pode ganhar em escala e a rentabilidade mensal da pessoa física 

é isenta de tributação (BM&F BOVESPA 2012). Tais investimentos também permitem aos 

pequenos investidores um acesso a projetos anteriormente restritos a grandes incorporadoras, 

como shopping-centers, hospitais e prédios corporativos através da securitização dos direitos 

sobre estes imóveis (MUGNAINI et al., 2008; FIORINI, 2012), e você também não tem o risco 

de inadimplência do imóvel (CALADO et al., 2001). O investimento em FIIs também permite 

reunir as poupanças de vários investidores no mesmo empreendimento, o que permite ganhos 

em escala, aumento do poder de negociação, redução de custos, simplificação de procedimentos 

e novas alternativas de investimento, e a maior profissionalização da gestão e administração do 

empreendimento (CASTELLO BRANCO; MONTEIRO, 2003) 
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 Entre as desvantagens, destacam-se a não participação direta na política de 

investimentos do fundo, a cobrança de taxas de administração e de performance, e a ausência 

de garantias por parte da instituição financeira responsável pelo fundo e pelo Fundo Garantidor 

de Crédito (TOSCANO JUNIOR, 2004), além da falta de clareza e transparência na divulgação 

de informações por parte do administrador (FERREIRA, 2010). 

Sobre os riscos dos investimentos em FIIs, de modo distinto aos investimentos diretos 

em imóveis, os riscos dos FIIs são, principalmente, quanto à sua liquidez, pelos fundos não 

admitirem o resgate das cotas, e a potencial dificuldade de vender suas posições no fundo 

(CASTELLO BRANCO; MONTEIRO, 2003), o risco de mercado, decorrente das oscilações 

nos preços dos títulos que compõem a carteira de investimentos, o risco de crédito, que se refere 

à certeza sobre a liquidação do título na data de vencimento, e o risco de liquidez (CVM, 2018). 

Além destes, também há o risco de vacância, que afeta a volatilidade da carteira de 

investimento, e os riscos macroeconômicos, como eventos políticos, econômicos e financeiros 

que alteram a ordem vigente, incluindo modificações das taxas de juros, da legislação, entre 

outros (MANGANOTTI, 2014). Outros riscos importantes a se considerar são: eventos 

políticos, econômicos ou financeiros que possam afetar o mercado de capitais ou a 

macroeconomia nacional, a redução da taxa de ocupação imobiliária e a queda do preço dos 

imóveis (BM&FBovespa, 2012). Fonseca et al. (2007), acrescentam que quanto maior o retorno 

esperado, maior será o risco, o que torna essencial que o gestor avalie os riscos no momento de 

análise da performance do fundo.  

 Além disso, também há possibilidade de que haja custos operacionais maiores do que 

os esperados, falta de experiência por parte dos gestores, tecnologias inadequadas envolvidas, 

custo menor do que o esperado em relação aos imóveis, risco de não ser possível captar o 

montante mínimo para viabilizar o investimento e o risco de não se conseguir adquirir o imóvel 

alvo do investimento, ausência de garantia de liquidez e impossibilidade do investidor sair do 

investimento, cenários de conflito de interesses entre o estruturador, que objetiva viabilizar o 

projeto e receber a maior comissão possível, e o investidor (LINNEMAN, 2004; FIORINI, 

2012). 

 Segundo Carpintero (1999), investimento em hospitais e faculdades apresentam maior 

risco, pois são difíceis de ser geridos e extremamente especializados, o que dificulta sua 

utilização para outros fins, além de serem, comumente, instituições particulares, apresentarem 

índices significativos de inadimplência dos seus alunos (RIBEIRO et al., 2012). 
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5.5 Potencializadores de ganhos e impactos na rentabilidade 

  

Frente às vantagens, riscos e desvantagens de investir em FIIs, cabe ainda questionar se 

existem variáveis que possam permitir maiores potenciais de ganhos e impactos positivos na 

rentabilidade.  

Nesse sentido, alguns estudos demonstraram que a qualidade superior de imóveis 

localizados nos principais centros comerciais torna-os mais valorizados e resistentes em épocas 

de recessão (BYRNE; LEE, 2003; BLOCK, 2012; MALIZIA, 2014). 

O estudo de Linneman (2004) também verificou que imóveis localizados em espaços 

centrais costumam apresentar maior valor por metro quadrado devido à facilidade de acesso e 

à infraestrutura. 

O estudo de Moraes e Serra (2017) avaliou 127 FIIs listados na BM&FBOVESPA em 

dezembro de 2015, e considerou que a única variável significativa foi o tamanho e que, frente 

a essa variável, outras como número de imóveis e concentração de ativos mostram-se 

insignificantes. Essas observações são semelhantes às de Brounen e De Koning (2012), que 

verificaram que tamanho e especialização da propriedade e sua administração ocasionam 

maiores rendimentos.  

Anderson et al. (2012) demonstrou que a rentabilidade é maior para investimentos mais 

diversificados. 

Outro estudo, por sua vez, notou que os fundos que concentram investimentos em 

imóveis destinados ao varejo, e com maiores tamanhos também apresentam menores riscos 

específicos e maior potencial de riscos totais; e que a atuação de bons gestores também seria 

um bom diferencial (MORAES; SERRA, 2017). 

 O destaque, aqui, é a pesquisa de Fiorini (2012). Ele analisou vários fatores que 

explicam a performance dos FIIs (por exemplo, o tipo do imóvel, a liquidez, a gestão e a 

localização), com 72 FIIs, e concluiu que os FIIs de gestão ativa apresentam melhores 

rendimentos; que fundos com imóveis definidos no IPO rendem em média 23% menos que 

demais; fundos que investem em lajes corporativas rendem em média 9% a mais que as demais 

classes de ativos; e que investimentos em grandes centros urbanos apresentam, em média, uma 

rentabilidade 13% maior do que as dos demais fundos (FIORINI, 2012).  

A Figura 16 apresenta algumas das principais vantagens dos FIIs em relação a diferentes 

nichos, incluindo a construção civil: 
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Figura 16: Desvantagens, riscos e vantagens dos FIIs para os investidores e para a construção civil 

Desvantagens Riscos Vantagens 

Não participação direta 

na política de 

investimentos do fundo 

Liquidez, pelos fundos não 

admitirem o resgate das cotas 

Não é necessário o desembolso de 

altos valores para o investimento 

Cobrança de taxas de 
administração e de 

performance 

Potencial dificuldade de 
vender suas posições no 

fundo 

Diversificação dos tipos de ativos do 
mercado imobiliário 

Ausência de garantias 

por parte da instituição 

financeira responsável 

pelo fundo e pelo 
Fundo Garantidor de 

Crédito 

Risco de mercado, decorrente 

das oscilações nos preços dos 

títulos que compõem a 

carteira de investimentos 

O aumento nos preços dos imóveis 

do fundo gera aumento do 

patrimônio do fundo e valorização do 

valor das suas cotas 

Falta de clareza e 

transparência na 

divulgação de 
informações por parte 

do administrador 

Risco de crédito, que se 

refere à certeza sobre a 

liquidação do título na data 
de vencimento 

Administração e gestão 

especializadas 

 

Menores rendimentos a 

curto prazo, em 

comparação com 
outros tipos de 

investimento 

Risco de vacância, que afeta 

a volatilidade da carteira de 

investimento 

Reúne as poupanças de vários 

investidores 

 

 Modificações das taxas de 

juros e/ou da legislação 

Acesso de pequenos investidores a 

projetos anteriormente restritos a 

grandes incorporadoras 

 Eventos políticos, 

econômicos ou financeiros 
que possam afetar o mercado 

Despreocupação quanto a aluguéis de 

imóveis, inadimplências, impostos e 
manutenções 

 Redução da ocupação 

imobiliária 

Rentabilidades, mesmo com 

quantidades pequenas 

 Queda do preço dos imóveis Não é necessário comprar o imóvel, 

nem gastar em cartórios  

  Rentabilidade mensal 

  Redução de custos 

  Ganhos em escala 

  Ausência de risco de inadimplência 

  Isenções tributárias 
Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

No entanto, segundo as análises apresentadas no site "Eu Quero Investir", defende-se 

que o setor de FIIs está apresentando bons potenciais de rendimentos em 2021, pois as linhas 

de crédito para compra de imóveis estão com taxas em mínimas históricas com a baixa da Selic. 

Os FIIs voltados para desenvolvimento imobiliário, especialmente de unidades residenciais ou 

loteamentos, têm uma ótima perspectiva para 2021 (EU QUERO INVESTIR, 2021). 
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6 FIIs: EXPECTATIVAS E IMPACTOS SOCIOECONÔMICOS E NA CONSTRUÇÃO 

CIVIL 

 

Considerando todos os dados apresentados, como também os estudos analisados, foi 

possível fazer algumas reflexões acerca da importância dos FIIs para o cidadão comum, para o 

investidor iniciante, para a comunidade, a economia e, mais especificamente, para a construção 

civil, que é o foco do presente trabalho.  

 A partir dos dados e análises já realizadas, é possível refletir acerca da reestruturação 

dos espaços urbanos e sociais que os FIIs possibilitam, por meio de um conjunto de variáveis 

que influenciam, não somente os seus preços e rendimentos, mas também o modo como as 

pessoas interpretam os seus espaços e as formas pelas quais decidem ter rendimentos e lucros, 

buscando maiores vantagens em seus ganhos.  

 Embora o investidor comum e leigo não tenha os conhecimentos avançados que lhe 

permitiriam maiores vantagens e lucros, possui todo um sistema financeiro e imobiliário que 

lhe permite ter ganhos reais com investimentos bastante baixos, como, por exemplo R$100,00 

reais. Isso serve, não apenas como uma vantagem econômica, mas também social, tendo em 

vista que possibilita a esse nicho específico de investidores, rendimentos superiores à inflação 

e à poupança, mesmo com valores baixos, que estão disponíveis a maioria das pessoas.  

 Além das vantagens para o investidor comum, a construção civil também se beneficia 

significativamente desse tipo de recurso, pois adquire a possibilidade de investimentos maiores 

em seus projetos, aportes de um volume financeiro maior, e um risco menor de fracasso no 

projeto, a partir dos investimentos em condomínio propiciados pelo formato dos FIIs. Isso leva 

a um acesso expandido e com um maior teor social a investidores pequenos, servindo como um 

instrumento de equidade econômica e social, e também permite a reestruturação estética e 

funcional dos espaços urbanos, o aumento do acesso de investimentos importantes para as 

instituições e para a sociedade, e também modos de ganhar dinheiro, por meio de um 

investimento mais visível.  

 Por meio dos FIIs, os pequenos investidores conseguem acesso a melhores condições e 

menores custos de mercado, e a profissionalização dos serviços, além da diversificação dos seus 

investimentos e diminuição dos seus riscos. 

 Do ponto de vista da construção civil, isso também apresenta novas demandas para 

investimentos particulares, aperfeiçoa os espaços públicos, apresenta novas necessidades nos 

espaços e a importância da criação de novos mercados, além de provocar maiores índices de 

produção e operação civil, fazendo com que a região, o mercado e a economia girem e evoluam.  
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Do ponto de vista do investidor, apesar dos problemas advindos da pandemia de 

COVID-19 e a consequente queda dos FIIs, eles demonstraram rápida recuperação e já se 

apresentam, novamente, como uma alternativa interessante de investimento.  

Apesar disso, devido às constantes e repentinas mudanças do mercado, é interessante 

estudar as variáveis abordadas pelo trabalho, suas influências sobre os FIIs, e também analisar 

o mercado e os ativos, antes de investir.  

Do ponto de vista das agências e das instituições, o objetivo para os próximos anos 

deveria ser a busca por mecanismos e tecnologias capazes de fornecer maior transparência aos 

dados e processos, principalmente em direção aos pequenos investidores e leigos, além de 

informar sobre os diversos riscos envolvidos nos investimentos. No que diz respeito, 

especificamente, à CVM, ela deveria fiscalizar de modo mais rigoroso alguns fundos e o 

desempenho das suas cotas.  

 Em relação ao futuro, sabe-se que a principal concorrente dos FIIs é a poupança. 

Portanto, poderia haver uma mudança dessa prioridade, num cenário em que os investidores 

passem a substituir a sua prioridade atual da poupança para os FIIs, devido aos seus inúmeros 

fatores de vantagem, como os benefícios tributários e simplicidade dos investimentos. Isso, 

claro, passa pela necessidade de conscientização, talvez por parte do próprio setor financeiro e 

imobiliário, direcionada à população e aos nichos específicos de investidores e leigos.  

Sabe-se que a modalidade de FIIs nacionais, apesar de recente, permitiu acesso de 

pequenos investidores ao mercado imobiliário, por meio de investimentos a partir de pequenos 

montantes e da reunião de recursos em formato de condomínios. Isso gerou crescimento 

constante e fez essa dinâmica se tornar cada vez mais acessível, transparente, e com ganhos em 

escala, por apresentar boas perspectivas de crescimento, potencial de evolução, aumento do 

volume de movimentações financeiras e do seu patrimônio.  

Portanto, os FIIs são uma excelente oportunidade para diferentes tipos de investidores, 

principalmente pela redução do risco, aumento da liquidez e conhecimento das variáveis que 

permitem a potencialização dos rendimentos. Isso também propicia, a nível macro, o 

crescimento do setor de construção civil, o avanço das áreas urbanas onde os FIIs se inserem, 

e o aumento da função dos espaços públicos e da estética urbana, aumentando, também, o 

financiamento privado para a movimentação e a evolução dos mercados. 

 A influência dos FIIs, quando pensamos em crédito barato, ou seja, no financiamento 

da construção civil, mostram-se como reais facilitadores da construção civil, tornando seu 

processo mais possível, rápido, pragmático e igualitário; mas também dinâmico, pois leva a um 

aumento do número e da qualidade de hospitais, escolas, faculdades, galpões logísticos, dentre 
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outros, auxiliando significativamente na expansão da infraestrutura e da economia do país, junto 

a tais mecanismos e logísticas, e ainda ser bem remunerada quando o investimento tem sucesso 

– e ele normalmente tem.  
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7 CONCLUSÕES 

 

A partir de uma demanda por pesquisas acadêmicas nacionais contemporâneas sobre 

FIIs e suas relações e impactos sobre a construção civil e os instrumentos financeiros de 

equidade social, o presente trabalho foi desenvolvido.  

Esta pesquisa utilizou um método de revisão narrativa, com teor qualitativo e de caráter 

exploratório, com o objetivo de analisar as origens, os históricos e as legislações dos FIIs, além 

das suas funções como  instrumento financeiro de construção civil, comparando-os com outras 

formas de investimento e traçando uma projeção da expectativa futura da modalidade no Brasil. 

Foram elaboradas as principais características dos REITs, a nível internacional e com 

comparativos entre eles, e também dos FIIs nacionais e seus comparativos.  

Foram analisados os panoramas e as principais variáveis relacionadas aos FIIs, tecendo 

comparações, quando possível, com cenários diversificados do mercado financeiro e do ramo 

da construção civil. Com base nos comparativos de vantagens e desvantagens desta modalidade 

no cenário da construção civil, alguns aspectos permitem entender melhor o futuro do setor de 

FIIs, com um foco especial para o ramo da construção civil.  

O trabalho forneceu descrições conceituais abrangentes sobre o que são REITs e FIIs, 

provendo suas origens e peculiaridades, seus históricos, legislações, aspectos tributários e 

comparativos com diversas variáveis que lhes tangenciam, tais como componentes da 

BM&FBOVESPA, o Ibovespa, a SELIC, o IPCA, o IFIX, o IGMI-C, o IBOV, perpassando 

pelas vantagens, desvantagens e riscos envolvendo estes constructos. A partir dessas análises 

foram feitas comparações, tecidas prováveis relações e buscadas sugestões e/ou resoluções 

capazes de permitir um melhor direcionamento e tomada de decisões no que diz respeito aos 

investimentos em FIIs. Estes dados, reflexões, informações e análises foram distribuídas em 

formato de categorias, expostas como títulos e subtítulos, nas páginas anteriores.  

 O trabalho, portanto, versou sobre as diferentes variáveis que envolvem os FIIs e 

também a construção civil, dando  ênfase às vantagens dos FIIs para a construção civil, o uso 

desta para trazer vantagens sociais, econômicas e urbanas, além de falar sobre os diversos 

impactos socioeconômicos dos FIIs sobre a construção civil e as comunidades.  

 Os FIIs podem auxiliar no modo como as pessoas interpretam os seus espaços e as 

formas pelas quais decidem ter rendimentos e lucros, buscando maiores vantagens em seus 

ganhos. Além de vantagens econômicas, isso também proporciona avanços sociais e equidade 

financeira e econômica.  
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Por meio dos FIIs, os pequenos investidores conseguem acesso a melhores condições e 

menores custos de mercado, e a profissionalização dos serviços, além da diversificação dos seus 

investimentos e diminuição dos seus riscos. 

 Além dos benefícios para o investidor, a construção civil também experimenta os 

benefícios trazidos pelos FIIs, pois é possível receberem maiores aportes financeiros, mediante 

menor risco de fracasso dos seus projetos.  

 Essas dinâmicas concedem acesso expandido e com um maior teor social a investidores 

pequenos, e permite a reestruturação estética e funcional dos espaços urbanos, o aumento do 

acesso de investimentos importantes para as instituições e para a sociedade.  

 Portanto, os FIIs apresentam-se como uma excelente oportunidade para investidores, 

sociedade e mercado, auxiliando no crescimento do setor de construção civil, o avanço das áreas 

urbanas onde os FIIs se inserem, e o aumento da função dos espaços públicos e da estética 

urbana, aumentando, também, o financiamento privado para a movimentação e a evolução dos 

mercados. Por sua vez, isso leva, a nível macro, a ganhos em escala, por apresentar vantajosas 

e prósperas perspectivas de crescimento, potencial de evolução, aumento do volume de 

movimentações financeiras e do seu patrimônio. 

 O trabalho sugere que os FIIs, por meio do financiamento da construção civil, é um 

facilitador significativo, pois torna seus processos mais rápidos, pragmáticos e igualitários; e 

também mais dinâmicos, por aumentar o número e a qualidade de hospitais, escolas, faculdades, 

entre outros, e auxiliar expandindo a infraestrutura e a economia nacionais.  

 

7.1 Sugestões Para Trabalhos Futuros 

 

 Sugere-se que os trabalhos futuros venham a investigar de modo mais refinado e abordar 

mais análises complexas que relacionem os FIIs ao ramo da construção civil, principalmente 

por tal literatura ainda ser incipiente, se comparada ao real volume de tais práticas e da 

importância e impacto que isso pode trazer para a sociedade e para os indivíduos.  

 Investigações e pesquisas que trabalhem concomitantemente com FIIs e a construção 

civil podem trazer avanços significativos para ambas as áreas.  

 Além disso, é importante que sejam realizados estudos sobre como as diferentes 

variáveis abordadas pelo presente trabalho podem vir a influenciar os FIIs e a construção civil, 

tanto positiva, quanto negativamente; e modos de diminuir os aspectos negativos dessas 

influências e potencializar os benéficos.  
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