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Resumo 
 

 

O presente trabalho tem por objetivo subsidiar o investidor de Fundos de 

Investimento Imobiliário na escolha de uma carteira de aplicação de FIIs, visando 

obter performance igual ou superior ao índice de referência do setor (IFIX). Tal 

subsídio é constituído, inicialmente, por uma metodologia que considera que o 

conceito de Carteira Eficiente (Risco/Retorno) preconizada por Markowitz pode 

trabalhar em conjunto com a dimensão do conceito das Finanças Comportamentais, 

liderada por Daniel Kahneman, constituindo as bases de orientação do investidor. 

Acrescentamos o caminho metodológico com as indicações, sugeridas por 

Bazerman e Moore, no processo de tomada de decisão, que reduza os efeitos de 

heurísticas e vieses. Para começar o caminho, o investidor responde a um 

questionário de 5 perguntas que visa classificar o grau de ―capacidade e tolerância‖ 

junto ao produto FII. A partir de suas respostas, o investidor será encaminhado para 

um ―cluster‖ de fundos, classificado segundo a percepção do investidor de varejo, de 

acordo com a complexidade de análise do fundo. Selecionados os FIIs com 

potencial para aplicação, trazemos o investidor para constituir um ―Ranking‖ dos 

fundos em análise, por meio de três questionários, que motivam a ampliação de sua 

pesquisa, de acordo com as seguintes dimensões: (i) Institucional do FII; (ii) sobre 

o(s) Ativo(s) do FII; e (iii) sobre a Geração de Renda do FII. Complementando, a 

criação do ―Ranking‖ é considerada, também, a sua Âncora de Decisão, ou seja, o 

motivo principal para o investidor escolher cada fundo selecionado. Por fim, 

utilizamos os conceitos de Markowitz, a fim de identificarmos a Carteira mais 

Eficiente, considerando o ―Ranking‖ do investidor, junto ao pacote EXCEL, com a 

ferramenta SOLVER. Os resultados da referida carteira foram superiores ao índice 

de referência do setor (IFIX), demonstrando, tecnicamente, que, utilizando 

instrumentos adequados e estabelecendo um caminho para orientar a pesquisa do 

investidor na busca de informações estruturais, é possível construir uma carteira 

eficiente que o auxilie em suas aplicações de longo prazo. 

 

Palavras-chave: Fundo de Investimento Imobiliário. Metodologia para Carteira 

Eficiente. Moderna Teoria de Portfólio. Finanças Comportamentais. Teoria do 

Prospecto. Processo Decisório. Investimento em Fundo Imobiliário. 



Abstract 
 

 

This work intends to subsidize the real estate investment funds investor in choosing a 

FII investment portfolio in order to obtain performance at or above the industry 

benchmark (IFIX). Such a grant is made initially by methodology which considers the 

concept of Efficient Portfolio (Risk / Return) proposed by Markowitz, can work 

together with the dimension of the concept of Behavioral Finance, led by Daniel 

Kahneman, constituting the investor’s orientation bases. We add the methodological 

approach to the indications suggested by Bazerman and Moore, in the decision-

making process that reduces the effects of heuristics and viésis. To start the way the 

investor responds to questionnaire of 5 questions that aims to classify the degree of 

’capacity and tolerance ―by the IFI prod-uct. From their responses the investor will be 

referred to a‖ cluster ―of funds, classified according to the perception of retail investor, 

according to the complexity of analyzing the background. Selected FIIs with potential 

for application, bring the investor as an ‖Ranking― of the funds in question answering 

three questionnaires that motivate the expansion of its research in the following 

dimensions :. (i) Capacity of the fund, (ii) on the (s) Active (s) of the fund, and (iii) of 

the Income Generation of FII Complementing the creation of ‖Ranking― is also 

considered its Anchor decision, ie, the main investor reason to choose each selected 

fund. Finally, we use the concept of Markowitz to identify the most efficient Portfolio 

considering the ‖Ranking" of the investor, with the EXCEL package with the tool 

SOLVER. The results of that portfolio were higher than the industry benchmark 

(IFIX), demonstrating technically than using appropriate tools and establishing a path 

to guide the investor research in finding structural information you can build an 

efficient portfolio that helps the his applications long term.  

 

Keywords: real estate investment fund. Methodology for Efficient Portfolio. Modern 

Portfolio Theory. Behavioral Finance. Prospectus theory. Decision Making. 

Investment Real Estate Fund. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

1.1. APRESENTAÇÃO 

 

Esta pesquisa está inserida no tema sobre formas de aplicação em Fundos 

de Investimentos Imobiliários e tem como objetivo, além de atuar como um subsídio 

metodológico, ajudar o investidor pessoa física, de forma independente, a decidir no 

processo de escolha de investimentos em uma Carteira de FIIs.  

De uma forma simplificada, os fundos imobiliários são uma comunhão de 

recursos captados pelo sistema de distribuição de valores mobiliários para auferir 

renda com a atividade imobiliária. Foram criados pela lei nº 8.668, de 20 de junho de 

1993, e encontram-se, atualmente, regulamentado pela Instrução 472 da Comissão 

de Valores Mobiliários (CVM), editada em 31 de outubro de 2008, em processo de 

revisão em virtude de aperfeiçoamentos gerados por audiência pública realizada em 

2014. Esta norma define as principais características do produto, dentre as quais 

destacamos as seguintes: 

a. Ser necessariamente constituído sob a forma de condomínio fechado, isto 

é, para um investidor entrar, após a distribuição primária de suas cotas, outro 

investidor tem que sair por meio de negociações no mercado secundário, realizado 

na Bolsa de Valores ou no mercado de balcão organizado, utilizando a 

intermediação de corretor de valores. 

b. Investir em empreendimentos imobiliários (hotéis, shopping centers, 

edifício de escritórios, galpões, entre outros), em empresas cujo negócio seja auferir  

receita com a locação, arrendamento ou venda do produto imobiliário em Títulos e 

Valores Mobiliários de Base Imobiliária ou com respectivos lastros; e 

c. Possibilitar ao investidor pessoa física, com pequenos valores, uma 

modalidade de aplicação derivada de ativo imobiliário, sem incidência de imposto de 

renda nos rendimentos (atendidas às condições previstas na instrução da CVM), o 

que pode torná-lo atraente alternativa de investimento. 

O ativo imobiliário representa, em nossa cultura, um ―bem de raiz‖, um ativo 

que não pode ser removido de um lugar para outro sem ser destruído. Muito mais 

que um símbolo de poder e status, é um objeto de sonho de consumo, que, junto 

com a herança de nossa colonização portuguesa, nos trouxe o conceito de ―aluguer‖ 

(do português europeu), dando origem ao termo ―aluguel‖ (do português brasileiro). 



19 
 

A noção de investir em uma propriedade (imóvel) - construir várias unidades 

autônomas para alugar, era a fórmula por meio da qual nossos antepassados 

planejavam seu sustento financeiro para enfrentar a última fase da vida, a velhice, 

que, nesta época, representava uma vida útil entre cinquenta e sessenta anos de 

vida. 

Porém, o aumento da expectativa de vida, em virtude de cuidados com a 

saúde e a evolução técnico-medicamentosa e tecnológica, nos trouxe para um 

patamar de vida útil próximo dos setenta e cinco anos, mantendo a tendência de 

crescimento, conforme dados contidos na Tábua Completa da Mortalidade, 

publicada no Diário Oficial da União, em dezembro de 2014, pelo Instituto Brasileiro 

de Geografia e Estatística - IBGE. Tais dados corroboram com a Figura 1, evolução 

da Pirâmide Etária Brasileira, com dados do censo do IBGE de 1975 e 2000 e com 

projeção para 2050, por meio da qual constatamos, facilmente, que a projeção para 

o futuro, entre outras, é de uma população ainda mais velha, por mais tempo. 

 

Figura 1 – Projeção do Perfil Etário Brasileiro 

 

 

 

 

 

 

 

 

O problema do crescimento etário brasileiro coloca em questão a forma pela 

qual a sociedade deseja dar suporte a esse contingente populacional da terceira 

idade.   Independente da forma pela qual seja encaminhada a questão, que não é o 

nosso foco de estudo, nós não visualizamos mecanismos do estado para prover 

todo o suporte necessário a esta camada da população. 

Em muitos fóruns se discute o melhor modelo para financiar as gerações 

mais longevas: se provido integralmente pela sociedade por meio do estado ou se 

provido integralmente pelo trabalhador. Há, ainda, um modelo híbrido que mistura as 

duas fontes básicas, de acordo com o modelo atual ou outras variações, mas 

considerando que nosso tema de estudo não caminha por esta direção, passaremos 
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a considerar que a situação atual seja a mínima que o trabalhador terá em sua 

aposentadoria e que seu tempo de serviço provavelmente aumentar.  Estas 

premissas apenas reforçam a necessidade de o trabalhador pensar em sua reserva 

financeira pessoal. 

Assim, nos colocamos diante de um dos principais dilemas do ser humano, 

apresentado em o Valor do Amanhã (GIANNETTI, 2005, p. 67): "Na verdade, a 

valoração do amanhã tem um preço, o presente foge, o passado é irrecobrável e o 

futuro incerto‖. De acordo com o autor: 

 

É inevitável a adoção de escolhas dentro de um espaço de tempo em troca 
do usufruto de alguns benefícios no momento presente. Essas escolhas, no 
entanto, envolvem riscos, uma vez que não se pode antever de modo 
seguro o futuro. Então nos resta apenas indagar: Desfrutar o momento ou 
cuidar do amanhã? Esta pergunta nos conduz a questão da paciência em 
que o autor nos esclarece que essa incapacidade de esperar decorre da 
noção clara da finitude da vida e da necessidade de saciar o desejo intenso 
imediato, e assim define que quanto menor a tolerância de espera para 
usufruir da escolha maior será o preço a ser pago no presente, caso 
contrário, aquele que sabe esperar será premiado (idem). 

 

Para quem deseja cuidar do amanhã e não delegar esta função para o 

destino, tal situação exige, mais do que nunca, atenção para a constituição de 

reserva financeira (poupança) para o período de sua inatividade - velhice. 

A reserva financeira ou poupança deverá ser uma prática para as pessoas 

comprometidas com o seu futuro. Para se atingir o nível de poupança interna 

esperada, devemos conseguir popularizar a educação financeira como alavanca 

para a construção do hábito que levará a cultura previdenciária individual a 

proporcionar uma vida digna na curva final de sua existência e indiretamente 

fortalecer o mercado de capitais, conforme nos ensina Kasznar, Istvan: ―a falta de 

uma mentalidade de poupança local, onde se reduza consumo presente a favor de 

consumo futuro; a falta de poupanças que possam capitalizar projetos do Brasil‖ 

(KASZNAR, 2009). 

Os FIIs poderão contribuir muito para este processo, por se tratar de um 

produto de base imobiliária cuja lógica ―comprar para alugar e receber uma renda no 

final do mês‖ é presente em nossa cultura, além disto, utilizam toda a plataforma do 

mercado financeiro e de capitais, trazendo as facilidades e modernizações que a 

tecnologia e o conhecimento permitem. Assim, estas duas características nos 

trazem uma expectativa de popularização do produto, aguardando as condições 
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macroeconômicas favoráveis. 

Em sua breve história de nascimento, os FIIs tiveram no mercado financeiro, 

em princípios dos anos 2000, um segmento aliado para estimular o crescimento de 

sua indústria. Capitaneados pela Caixa Econômica Federal e pelo Banco do Brasil, 

que perceberam ganhos específicos com uma desmobilização e constituição de 

produto diferenciado a seus clientes, prédios e agências bancárias começaram a ser 

vendidos para estes fundos mantendo os bancos como seus inquilinos, passando a 

pagar aluguel aos novos proprietários dos imóveis, isto é, os investidores. 

Cerca de uma década após, em 2011/2012, em uma nova onda de 

desenvolvimento da indústria, o mercado financeiro lança produtos com o mesmo 

apelo, porém em maiores escalas, ajudando a indústria a ultrapassar a marca de 95 

mil cotistas, dos quais mais de 80% são pessoas físicas. Hoje este mercado já conta 

com investimentos totais de R$ 27,3 Bilhões de reais, com um valor patrimonial de, 

aproximadamente, R$ 34,1 Bilhões de reais, conforme informação disponível na 

BM&FBovespa, de 30 de julho de 2015. 

Várias iniciativas e vários empreendimentos integram o universo atual de 

pouco mais de 100 fundos que compõem a lista dos inscritos na BM&FBovespa, a 

maior e mais atuante das empresas que registra as operações no mercado 

secundário. A título de exemplo, no dia 25 de agosto de 2015, 75 diferentes cotas de 

FIIs foram negociadas na BM&FBovespa, totalizando 4.383 negócios, que geraram 

um montante de R$ 22,4 milhões. 

E, apesar das dimensões alcançadas por este produto, das regulações de 

mercado de capitais implementados pela CVM, dos controles e acompanhamentos 

do mercado secundário, promovidos pela BM&FBovespa, da autorregulação 

administrada pela ANBIMA e dos relatórios especializados preparados por algumas 

instituições, ainda assim temos informações públicas pouco amistosas para os 

investidores pessoas físicas, gerando processos de venda incompatíveis com o grau 

de risco do cliente. 

É nesta frente que o trabalho se alinha para contribuir com o esforço da 

indústria em uma reflexão que possa inspirar uma metodologia de análise para 

subsidiar o processo de escolha e tomada de decisão de aplicação do investidor de 

forma independente. Para tanto, a presente dissertação apresentada está 

estruturada em oito seções. 

A primeira sessão abordará a Relevância da Pesquisa e a Pergunta que o 
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trabalho pretende responder. Em seguida traremos da dimensão Conceitual e a 

Base Teórica por meio da qual nossa fundamentação se baseia. Posteriormente 

apresentaremos todas as metodologias utilizadas em todas as etapas. Na quarta 

seção realizaremos o processo de análise das hipóteses levantadas. Na quinta 

seção procederemos a uma apresentação dos resultados alcançados, possibilitando 

chegarmos a seção seguinte onde pretendemos, com o item Considerações Finais e 

Conclusões, demonstrar a procedência da nossa hipótese. Por fim, as referências 

bibliográficas apresentarão o caminho literário trilhado para a realização do trabalho. 

De forma assessória, apresentaremos todos os instrumentos utilizados em nossa 

análise na seção Apêndice e nos Anexos. 

 

1.2. RELEVÂNCIA DA PESQUISA 

 

1.2.1. Relevância do Estudo 

 

Um cenário macroeconômico provável, desejado por toda a sociedade, indica 

uma contensão do processo inflacionário, de modo que a consequente redução da 

taxa de juros (SELIC) deixará menos atraente o investimento em títulos públicos 

federais e títulos privados que busquem acompanhar a SELIC ou o DI (a taxa média 

das aplicações interbancárias). Tal ação implicará no reposicionamento estratégico 

das carteiras de investimentos, o que gerará competitividade no que diz respeito a 

alternativas de aplicação em produtos financeiros e de mercado de capitais.  

Em outras palavras, este cenário desejado de redução de taxa de juros 

gerará uma migração de alguns investidores de renda fixa e poupança para 

modalidades de maior risco e maior rentabilidade. Dentre as opções disponíveis, 

acreditamos que o segmento de Fundos Imobiliários terá a oportunidade de absorver 

fatia deste mercado, ou seja, poderá atrair um universo significativo destes 

investidores, pessoas físicas. 

No contexto global da economia, o crescimento do mercado de Fundos 

Imobiliários representa ganhos potenciais para todos os agentes da sociedade. 

Assim, vejamos: 

 

a. Investidor Pessoa Física: Ancorado como ativo gerador de renda 

mensal, que pode se constituir em formação de poupança feita ao longo de um 
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período (vários anos), é adequado para usufruir ao longo de um período de 

inatividade profissional; 

 

b. Estado: baixa probabilidade de que o estado consiga suprir 

adequadamente o valor dos benefícios pagos pela aposentadoria do INSS para as 

gerações do futuro; 

 

c. Mercado Imobiliário: possibilidade de captação de recursos para 

viabilizar projetos imobiliários, ativando a indústria do ―ConstruBusiness‖ (cadeia 

produtiva da Indústria da Construção Civil), fator de geração de emprego e renda; 

 

d. Mercado de Capitais: o produto utiliza plenamente as plataformas 

da indústria financeira e de mercado de capitais, por meio do qual seu crescimento 

significará um ganho de escala no que concerne à capacidade já instalada. 

 

e. Mercado Empresarial: ativar a Economia, permitindo contribuir para 

a melhora da produtividade empresarial, otimizando o capital disponível para que as 

companhias estejam focadas na competitividade de seus negócios e valorizando 

suas marcas como locatários ou arrendatários; 

 

f. Investidor Institucional: criação de escala e liquidez para reciclagem 

de carteiras imobiliárias. 

 

Assim, a ideia é que o fundo poderá ser um veículo de investimento de 

grande aceitação pelo mercado, podendo, dessa forma, tornar-se um grande 

instrumento de desenvolvimento econômico e social do país, fundamentando-se nas 

seguintes evidências: 

 

1. Características do ativo de base imobiliária (tradicional na sociedade 

brasileira); 

2. Possibilidade de isenção de imposto de renda para o aplicador pessoa física 

na distribuição periódica de rendimentos (que eleva a competitividade do 

produto); 

3. Operações regulamentadas e fiscalizadas pela CVM (percepção de 
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segurança e proteção); 

4. Contratos de aluguel de longo prazo e com grandes corporações ou grandes 

empreendimentos (percepção de baixo risco). 

 

Os Fundos, produtos de mercado de capitais, com todo este potencial, não 

dispõem de uma metodologia consagrada no mundo acadêmico que auxilie 

metodologicamente o investidor a constituir uma carteira (na Fronteira Eficiente) de 

forma independente. 

Por determinação da CVM, é obrigatório, no material de venda (prospecto da 

operação), constar item denominado ―FATORES DE RISCOS‖, em que são citados, 

por meio de farto linguajar jurídico, os potenciais riscos a que eventual operação 

esteja sujeita, sem que isso resulte, efetivamente, em algum tipo de análise 

(causa/efeito) por parte do segmento representativo dos investidores. 

As instituições financeiras que vendem cotas dos seus FIIs, e são 

remuneradas com o sucesso de venda da operação, também buscam disponibilizar 

algumas informações sobre o mercado e sobre o produto, sempre destacando os 

pontos fortes do negócio, obedecendo à lógica de venda.  

É comum nas operações de mercado de capitais de Renda Fixa (debêntures, 

certificados de recebíveis imobiliários, entre outras) que as empresas de rating 

façam súmulas de análise de risco de crédito das operações, objetivando auxiliar os 

investidores em suas decisões, com uma visão independente da operação, dando 

notas que representam o grau de risco de cada operação. Porém, para o caso dos 

Fundos Imobiliários, ativo de renda variável, não se dispõe de metodologia 

estruturada para sua análise. 

Investidores que compraram suas cotas em um período de forte euforia com 

o produto e alta no mercado podem ter sofrido com rentabilidades negativas mais 

recentemente. Contudo, acreditamos ser necessário, periodicamente, revisitar os 

mecanismos de ponto de apoio dos investidores para auxiliar no aperfeiçoamento da 

indústria. 

Assim, a presente pesquisa tem como propósito, a partir da análise do 

processo de Tomada de Decisão do investidor, subsidiá-lo com um roteiro; uma 

metodologia, que o ajude de forma independente (sem a participação única ou 

exclusiva de gerentes de bancos ou distribuidoras), a optar por um, ou vários, FIIs 

para compor sua carteira de investimentos no segmento compatível com o seu perfil 
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de risco. 

 

1.2.2. Conhecimentos Empíricos 

 

A natureza dos FIIs faz parte da aquisição de ativos imobiliários ou seus 

direitos, por meio dos quais adquire imóveis (ativo fixo - imobiliário), enquanto o 

investidor está adquirindo cotas de um fundo (ativo de renda variável). Várias são as 

vantagens do investimento direto ou do investimento via fundos. Para o nosso 

trabalho, utilizaremos conhecimentos empíricos trazidos pela cultura imobiliária 

enraizada no ambiente social e buscaremos trazer estes conceitos para auxiliar a 

visão do investidor. 

Como importante vetor deste trabalho, os resultados da pesquisa 

―qualitativa‖, realizada com players do mercado, são transcritos ao longo da 

dissertação para expor, no decorrer da leitura, posições que nos influenciaram e 

nos inspiraram, traçando, pois, uma trajetória em busca do objetivo principal. Tais 

transcrições intitulam-se ―DEPOIMENTOS‖, como abaixo. 

 
Imóvel era, historicamente, o grande protetor do capital. No imaginário do 
senso comum, imóvel só valoriza. [...] O investimento imobiliário tem 
qualidade e o brasileiro gosta dele. [...] (DEPOIMENTOS, l. 478-480). 

 
 

 

1.3. REFERENCIAL TEÓRICO 

 

Por meio de pesquisa livre, selecionamos alguns estudos relacionados ao 

tema do presente trabalho, para que possamos refletir sobre suas contribuições e 

lacunas, observando a evolução do ferramental acadêmico: 

 

Título: Análise da Eficiência dos Fundos de Investimentos Imobiliários; 

Autores: Professores da Pontifícia Universidade Católica do Paraná1. (MIZUNO et. 

al., 2011). 

                                                           
1
 Mizuno, Jorge; Duclós, Luis Carlos; Silva, Wesley Vieira; Rocha, Daniela Torres; todos da Pontifícia 

Universidade Católica do Paraná, artigo: Análise da Eficiência dos Fundos de Investimentos 
Imobiliários, Editado na Revista Pensamento Contemporâneo em Administração - RPCA, Rio de 
Janeiro, v.5, nº 1, jan./abr. 2011, pág.66-79, ISSN 1982-2596.
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Título: Fundo de Investimento Imobiliário – Governança Corporativa2 

(FERREIRA, 2011). 

 

Título: Teoria do Prospecto: Uma investigação utilizando simulação de 

Investimento3 (SELL, 2003). 

 

Todos os trabalhos aqui selecionados contribuíram de forma indireta para a 

discussão que levantamos no presente estudo, uma vez que o tema desenvolvido 

não foi identificado em nossas pesquisas. Analisaremos individualmente cada 

referencial, destacando os avanços e lacunas em relação à proposta da presente 

dissertação. 

 

1.3.1. Análise da Eficiência dos Fundos de Investimentos Imobiliários 

(MIZUNO et. al., 2011) 

 

• Avanços: 

 

Ao analisarmos a eficiência do uso dos recursos dos FIIs, utilizando a 

métrica DEA – aplicação da técnica de programação linear utilizada para medir a 

eficiência relativa de uma determinada unidade operativa, o artigo trouxe mais uma 

ferramenta de análise para possibilitar ao investidor ou gestores acompanhar a 

performance dos fundos e buscar métricas que possam, no futuro, configurar uma 

série histórica que vise avaliar o desempenho de ativos e gestores. 

 

• Lacunas: 

 

O referido artigo utilizou dados contábeis, como Ebitda e Eva, além de 

Receita e Ativos Totais para analisar sua eficiência sem considerar suas 

particularidades. O fato de o artigo ter misturado fundos com percepções de risco 

diferentes, como, por exemplo, prédio comercial e shoppings, é considerado, pelo 

nosso estudo, uma generalização que induz a uma apreciação incorreta do 

fenômeno cotidiano. 

                                                           
2
 Dissertação em Engenharia apresentada à Escola Politécnica da Universidade de São Paulo. 

3
 Tese apresentada ao Programa de Pós-Graduação em Engenharia de Produção da Universidade 

Federal de Santa Catarina. 
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1.3.2. Fundo de Investimento Imobiliário – Governança Corporativa 

(FERREIRA, 2011) 

 

• Avanços: 

 

Um dos importantes problemas no relacionamento institucional dos 

Administradores e Gestores com os investidores é o tema de Governança 

Corporativa. Abordado em todas as suas facetas, a presente dissertação de 

Mestrado fez uma comparação com outros veículos de investimento, como: FIPs e 

S/A (SPE – Empresas Imobiliárias) e contribui para adensar a discussão e enfatizar 

as diferenças dadas a peculiaridade de cada veículo. 

 

• Lacunas: 

 

Faltou a visão global e a compreensão de que os FIIs são muito mais do que 

os tradicionais fundos 409 (em fase de mudança pela ICVM 555). Existe um nicho 

de investidores que são tradicionais aplicadores imobiliários e estão migrando para 

os fundos. Este movimento traz para a indústria um personagem, até então raro, o 

investidor ativo atuando na participação do cotidiano do produto, cujos Gestores e 

Administradores encontram-se um pouco esquecidos devido à falta de participação 

nas assembleias. 

Pois bem, com o advento da internet e a participação ativa de investidores, a 

maior frequência tem sido uma realidade. O trabalho deixou de considerar esta 

transformação do mercado, uma vez que estes veículos são verdadeiras empresas 

e, em alguns casos, já tem, inclusive, Diretor de RI oficializado junto à CVM e sites 

exclusivos de suas operações. Esta seria uma tendência? 

 

1.3.3. Teoria do Prospecto: Uma investigação utilizando simulação 

de Investimento (SELL, 2003) 

 

• Avanços: 

 

A referida tese de Doutorado estabeleceu linhas de separação entre as 

Finanças Modernas e as Finanças Comportamentais. A partir da construção de 

hipóteses, investigou o comportamento de investidores pessoas físicas, simulando 
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investimentos em bolsa, a fim de avaliar a aderência do comportamento dos 

participantes e a performance de suas carteiras. Foi uma contribuição valiosa para a 

área de Finanças como um todo, confirmando que, no universo de 226 pessoas 

pesquisadas, a Teoria dos prospectos (Finanças Comportamentais) retratou melhor 

o comportamento dos potenciais investidores do que a Teoria da Utilidade Esperada 

(Finanças Modernas). Tal resultado foi emblemático, mesmo que o resultado 

financeiro tenha sido favorável aos que apresentaram comportamentos estritamente 

racionais (previstos na TUE). 

 

• Lacunas: 

 

O trabalho foi muito inspirador e nos trouxe algumas luzes. Nossa principal 

diferença é a premissa de que os investidores pessoas físicas tem suas decisões de 

investimento seguindo a direção dos conceitos das Finanças Comportamentais, ou 

seja, seguindo uma dosagem de irracionalidade em sua decisão de aplicação. 

Trazer o investidor para um caminho em que ele possa influir no processo de 

escolha de uma potencial carteira de FIIs e utilizar os conceitos de Fronteira 

Eficiente de Carteira, preconizados por Markowitz, poderiam nos trazer resultados 

melhores.  

Assim, pretendemos auxiliar o investidor na medida em que o trazemos 

subsídios que viabilizem uma organização mental, ou seja, uma metodologia que 

conduza seus passos para melhor (racionalmente, não emocionalmente) investir em 

Fundos Imobiliários. Nosso desafio é fazer com que as duas escolas trabalhem 

juntas, em benefício do investidor. 

 

1.4. PROBLEMA DA PESQUISA 

 

1.4.1. Objetivo Geral 

 

A presente pesquisa visa auxiliar a demanda de um investidor, conforme 

consta no anexo D, e-mail de consulta datado de 28 de fevereiro de 2014, sobre o 

que fazer com uma carteira de fundos imobiliários já investidos e em baixa, havendo 

a necessidade de monetizar as operações em mais 6 meses. 
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1.4.2. Objetivos Específicos 

 

A partir da segmentação da indústria, isto é, da criação de ―clusters‖ de FIIs, 

procedemos para a extração de dados em pesquisa junto à CVM, BM&FBovespa, 

ANBIMA e outras fontes secundárias de mercado como Economática, Blomberg, 

Quantum, entre outras. Com base nestas informações, pretendemos identificar e 

analisar os indicadores (variáveis quantitativas) que medem a performance dos 

Fundos Imobiliários. 

O objetivo prioritário do presente estudo é a inserção de um indicador 

numérico que representará um ranking elaborado pelo próprio investidor (variável 

qualitativa), partindo de um roteiro de questões em três temas estruturantes do 

produto. Assim, as variáveis quantitativas e qualitativas serão objeto de análise, 

tendo como instrumento o método de carteira eficiente, de Markowitz, que indicará 

uma melhor opção de investimento. 

 

Acho que para investir é fundamental: Retorno, valor do aluguel, 
credibilidade do imóvel e de quem está alugando, perspectiva de 
valorização das cotas. [...] (DEPOIMENTOS, l. 206-207).  
A visão ideal é de comprar renda, com cabeça previdenciária. 
(DEPIMENTOS, l. 203). 
 

 

 Construir um panorama na indústria de Fundos Imobiliários, considerando a 

metodologia consagrada nas pesquisas acadêmicas;

 

ANBIMA tem tentado fazer novas classificações, através de esforço dos 
gestores para facilitar as informações para o investidor (DEPOIMENTO, l. 
425-426). 
O crescimento e consolidação dos FIIs é inevitável, está no nosso sangue, 
na nossa cultura (DEPOIMENTOS, l. 293-294). 
A segmentação dos FIIs tem fatores de risco diferentes, alguns que só os 
investidores qualificados podem compreender, são eles: Renda, 
Desenvolvimento, Ativos de Papel e Híbridos (DEPOIMENTOS, l. 17-19). 
[...] Investidores estão se especializando (DEPOIMENTOS, l. 19). 

 

 Desenvolver o senso crítico sobre os riscos, considerando suas 

especificidades e segmentações; 

 

O FII é igual a Ação, não é igual a Renda Fixa. Se você acha que o 
business do FII é bom, você investe. Tem que analisar o business, o 
negócio do FII, porque não é uma dívida. Sem saber bem a onde você está 
entrando, não invista. FII é uma Cia que trocaram o nome, ela pode dar 
prejuízo, tem que analisar o negócio. É importante que o investidor entenda 
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qual é o risco de não estar alugado, o risco de não se consumar uma 
construção. Entender qual é o risco. Se o investidor entende o risco do FII, o 
risco que ele está correndo. [...] Se ele sabe de onde vem a remuneração, 
construção para a venda ou renda de aluguel, uma coisa é se decepcionar 
outra coisa é se sentir enganado, é obvio que ele pode perder dinheiro nas 
duas situações, mas é diferente a sua sensação. Acho que o que mais 
afugenta agente é se sentir enganado (DEPOIMENTOS, l. 253-262). 

 
 

 Identificar a potencialidade da indústria de Fundos Imobiliários no Brasil, 

considerando necessidades e oportunidades; 

 Disponibilizar metodologia de análise (fácil de usar, amigável e etc.) que 

permita aos investidores dispor de mecanismo auxiliar para subsidiar suas 

tomadas de decisão; 

 Escolher um grupo representativo para aplicar a metodologia demonstrando o 

potencial da análise; 

 Analisar o perfil comportamental dos investidores que aplicam nos Fundos  

Imobiliários. 

 

Criamos uma tabela de percepção de risco. Risco Institucional [...] Os 
Imóveis [...] A Renda [...] O que vale é a análise de crédito do inquilino e a 
amarração contratual (DEPOIMENTOS, l. 103-109). 

 

 

1.4.3. Hipótese 

 

Os FIIs foram idealizados a partir de observações da experiência utilizada no 

mercado americano, tropicalizados com o produto a partir do modelo americano dos 

―Real Estates Investiment Trust‖ - REITs, que se configuram como um veículo (um 

―conduit‖), isto é, quase uma empresa que realiza operações imobiliárias diversas, 

para geração de renda de seus investidores. 

Na modelagem trazida para o Brasil, preocupados com viabilidade tributária e 

fiscal, os REITs assumiram a personalidade de um fundo, amparado pelo leque da 

ICVM 409 (futura ICVM 555), que, em uma forma específica, teve suas 

características particularizadas na ICVM 205 e posterior ICVM 472. 

Este produto utiliza um ativo de convergência com o nosso processo cultural, 

o ―Imóvel‖, e, por uma questão de viabilidade tributária, foi concebido dentro dos 

princípios de um fundo de investimento. Assim, nasce a fusão das duas 

características, gerando um produto que é um ativo de ―renda variável‖ e que, devido 
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à sua condição de fundo, com mercado secundário, está sujeito à volatilidade diária, 

ou seja, sua cotação na bolsa pode variar diariamente. Esta característica, inerente 

aos fundos, seria impensável para um imóvel.  

Neste contexto, eles ganham contornos peculiares, fazendo com que todos os 

investidores tenham que se aculturar deste produto. Investidores imobiliários  

tradicionais, Investidores de fundo de renda fixa, Investidores de poupança e 

Investidores de ações, todos precisam conhecer melhor este produto que, em muitos 

casos, lembra a concepção de uma empresa, cujo ―business‖ é o grande objetivo 

do/veículo.

 

O investidor de risco, renda variável, pode usar o FII para compor a carteira 
de investimentos. Este é um investimento de um horizonte mínimo de 5 
anos. Recomendo que calcule a expectativa de rendimento e esteja 
preparado para altos e baixos (DEPOIMENTOS, l. 504-506). 
Investidor tem pouca ou nenhuma educação financeira. A marcação a 
mercado, por exemplo, o investidor não está acostumado ao mercado 
financeiro. O apartamento não é cotado, avaliado, diariamente, como é a 
dinâmica financeira de marcação a mercado. Oscilação diária é possível, a 
volatilidade da cota pode não ter relação com a formação do valor do ativo. 
Por isto, a educação financeira também é importante para o investidor do FII 
(DEPOIMENTOS, l. 437-442). 
O investidor deveria enxergar os FIIs como ―smallcups‖. 90 % das pessoas 
acham que é 85% do CDI, renda fixa. Pessoa física não está preparada 
para isto (DEPOIMENTOS, l. 340-341). 
A visão de procura deveria ser de Aposentadoria; mas a colocação maciça 
por bancos, nem todo mundo teve esta perspectiva; Investidor tem 
dificuldade para identificar os riscos. Isto faz parte do amadurecimento da 
indústria (DEPOIMENTOS, l. 33-35). 

 

 

Os investidores Qualificados dispõem de conhecimentos, experiências, 

vivências e respiram o mundo dos investimentos da mais alta complexidade e em 

todas as suas facetas. Já os investidores de varejo, denominado pela CVM como 

investidores ―em geral‖, contam com os Gerentes dos bancos, consultores 

financeiros ou distribuidores de mercado que, na colocação de algum produto, 

fazem seus aconselhamentos. 

 

Eu ficava em função do cara da distribuição. Eu senti uma certa 
desonestidade. Eu me senti enrolado. Eu fiquei muito frustrado. O que eu 
ganhei eu perdi. Eu queria ter uma renda fixa. A pessoa que estava me 
vendendo estava despreparada. A indústria de uma maneira geral estava 
despreparada. Fui a uma palestra, na churrascaria, que quando eles 
explicaram era tudo perfeito, não tinha como dar errado. Eles não mentiram, 
mas omitiram. Não deram ciência dos riscos envolvidos. Eles estavam muito 
confiantes que a taxa de juros não iria subir (DEPOIMENTOS, l. 189-195). 
O vendedor falava muito de um produto muito bom, que rendeu bem no 
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passado. Você fica refém do corretor, do cara que te vende. Este vendedor 
não me tem como cliente nunca mais. Eu gostaria de ter insights do meu 
assessor financeiro que não fez. Eu estava numa renda fixa, dependia do 
meu corretor.  (DEPOIMENTOS, l. 207-211). 
Os investidores que entraram 2011/12, investidores bancários, nem sabem 
que tem FII na carteira, são investidores em títulos de capitalização [...] 
(DEPOIMENTOS, l. 109-111). 
Dois fatores sórdidos foram decisivos neste processo: A baixa da Taxa de 
juros e o lançamento de alguns produtos pelos Bancos. Estes caras 
entupiram o mercado de FII de cotistas que nem sabiam o que era FII, mas 
acreditavam piamente no Gerente. Venderam cotas de FII igual Título de 
Captação. O Gerente ligou lá e falou: —– Tira um pouquinho da sua RF, 
vou te arrumar para botar num investimento que está subindo igual um 
foguete e ainda te dá uma renda mensal, topas? (DEPOIMENTOS, l. 73-
78). 
A grande maioria dos investidores em FIIs entrara pelas mãos do seu 
gerente do banco. Produto oferecido na mesa do gerente. Palavra da 
Instituição financeira está dando o aval em todo o processo [...] 
(DEPOIMENTOS, l. 19-22). 
As pessoas estavam preocupadas em colocar o fee de distribuição para 
dentro, porque não era baixo. Alguns FIIs tiveram um loockup para pegar 
pessoas físicas qualificadas, por orientação. Preocupação com a venda 
muito pequena, fee era na cabeça ganhou agora e que vai acontecer no 
futuro eu não vou estar aqui para ver. Rotatividade das pessoas da 
distribuição é muito grande, elas rodam muito. Quali e superquali tem 
maturidade para investir neste segmento. 1 a 2% da carteira da pessoa, 
este perfil pode esperar o produto maturar (DEPOIMENTOS, l. 322-328). 
Não é surpresa o que está acontecendo. Sempre soube que uma hora o 
mercado ia desacelerar e as cotas iam baixar e o investidor ia se machucar. 
Uma parte substancial do que houve foi por conta do processo de venda, 
como renda fixa. O responsável, não sei se o gerente do Banco sabia como 
é o produto. Tem uma curva de aprendizado necessária para o investidor. 
Só o tempo, o mercado tem que se familiarizar com o produto. Toma tempo, 
a curva depura o mercado, para o investidor aprender (DEPOIMENTOS, l. 
222-228). 
 

 

Por força da lógica financeira que sustenta sua cadeia de valor, as cotas dos 

Fundos Imobiliários são influenciadas, também, por outras razões estudadas, entre 

as quais destacamos: 

 

• Influência do regulamento e demais documentos de constituição na 

vida do Fundo Imobiliário; 

• Cláusulas que favoreçam os potenciais inquilinos; 

• Expertise dos administradores; 

• Ações tempestivas para reequilibrar receitas e despesas; 

• Estratégias de desenvolvimento de negócios imobiliários; 

• Consistência de precificações imobiliárias; 

• Influências dos índices macroeconômicos no cotidiano dos Fundos; 

• Comportamentos dos investidores diante de cenários e notícias 
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desfavoráveis. 

 
 
A avaliação negativa de cotas não tem perda de rendimentos. A ANBIMA 
deveria fazer movimentos para acalmar o mercado. Existe uma correlação 
quase perfeita da inversão entre o IFIX e a taxa de juros. O IFIX caiu 30% e 
o IBovespa caiu 80%. A ANBIMA deveria fazer um trabalho para ajudar a 
acalmar o mercado, se não vendeu não realizou e não perdeu. Explicar para 
olhar a tendência e não o curto prazo, que pode haver movimento. Acalmar 
o investidor, mostrar que é um ciclo. Este ciclo da taxa de juros não será 
eterno. Ativo só terá relevância na hora de realizar. Os fundos tiveram uma 
perda que os imóveis não tiveram. Investidores que saíram agiram 
racionalmente. Para o investidor planejado, a cotação significa o momento 
potencial de venda das cotas para não realizar prejuízos. Se a cotação em 
bolsa estiver mais baixa do que o investidor comprou, não é hora de vender 
pois não haverá a captação da valorização da cota. Sua venda só se 
justifica para um caso de necessidade (―força maior‖) [...] (DEPOIMENTOS, 
l. 472-474). 
Cuidado com a avaliação de curto prazo, olhe para o custo de oportunidade 
de cada momento (DEPOIMENTOS, l. 420-421). 
É questão de momento se eu ver que a taxa de juros estiver caindo eu volto 
(DEPOIMENTOS, l. 182). 

 

 

1.5. PERGUNTA QUE O TRABALHO PRETENDE RESPONDER 

 

Este trabalho se propõe a possibilitar a reflexão do investidor ANTES do 

momento mágico da aplicação, auxiliando-o a elaborar sua carteira de 

investimento de FIIs. Busca, portanto, apresentar uma resposta para: 

 

“Como podemos subsidiar um investidor a formar uma carteira eficiente de 

cotas de Fundos de Investimentos Imobiliários compatível com o seu perfil 

de risco?” 

 
 

Hoje em dia eu teria mais consciência para investir (DEPOIMENTOS, l. 211-
212). 
Antes de fazer a carteira dos seus fundos entender o risco dos FII’s 
(DEPOIMENTOS, l. 116). 
Depois que fiz minha carteira, comecei a depurar, selecionar o que gostaria 
de ficar na carteira. Tenho de tudo um pouco, assim estou diversificado, 
dentro de FII. Imóveis você está investindo no risco País (DEPOIMENTOS, 
l. 117-119). 
[...] O objetivo é que o investidor veja o que está fazendo (DEPOIMENTOS, 
l. 35-36). 
[...] A estratégia de diversificação é lenta em uma carteira de longo prazo 
(DEPOIMENTOS, l. 442-4430). 
Cultura de análise é uma situação nova para todos investidores, analistas e 
avaliadores (DEPOIMENTOS, l. 507-508). 
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1.5.1. Delimitação do estudo 

 

Para testar a validade das hipóteses e quantificar as influências destes 

fatores no processo de análise do produto Fundo Imobiliário, será analisada uma 

amostra de fundos com dois parâmetros a ser ajustado: a. definição da carteira a ser 

analisada; e, b. definição do período temporal a ser analisado. 

 

a. Definição da carteira a ser analisada 

 

Iniciamos a composição da carteira a ser analisada com a solicitação de 

demanda, por e-mail, de um investidor, cópia digitalizada no Anexo D, para que 

pudesse ajudá-lo a melhorar a performance de sua carteira e monetizá-la em 6 

meses.  A carteira proposta pelo investidor foi acrescida de mais 5 FII’s, escolhidos 

no rol de fundos constantes do Anexo A, classificados como ―RENDA IMOBILIÁRIA‖, 

onde a tipologia imobiliária deveria ser lojas e/ou lajes comerciais, destinados ao 

tomador final ou inquilino, do segmento financeiro, bancos estatais, e, por fim, 

cotados na BM&FBovespa. 

Como nossa amostra (10 fundos imobiliários) representa cerca de 10% do 

universo cotado na BM&FBovespa, colocamos como parâmetro que nossa amostra 

também represente no mínimo 10% da carteira do índice da Bolsa, o IFIX. 

Esta carteira composta de 10 fundos, terá 5 deles cujo objetivo é alugar 

imóveis a bancos estatais e 5 outros alugar lajes ou edificações a corporações 

empresariais.   Entendemos que o perfil desta carteira enquadra-se na percepção de 

risco reduzido, compatível com um investidor conservador, que busca renda de 

longo prazo, com informação básica sobre o mercado financeiro e de fundos 

imobiliários e, portanto, esta adequada ao experimento realizado.  

 

b. Definição do período temporal a ser analisado 

 

Utilizaremos três vetores para a referida análise: (i) Conjuntura Internacional; 

(ii) Conjuntura Nacional; e (iii) Aspectos do Mercado de FII’s - IFIX e carteira 

escolhida (amostra). 
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(i) Conjuntura Internacional 

 

 

Após a crise mundial de 2008, onde teve como epicentro os sub-prime (EUA), 

papeis de créditos imobiliários populares, securitizados em carteiras de investimento 

de grandes fundos e bancos internacionais, a economia mundial vem fazendo uma 

curva de recuperação capitaneada pelo alto crescimento da CHINA, que nos últimos 

anos tem diminuído sensivelmente, consegue manter e controlar os preços para 

manter baixa a inflação.   

Os EUA, com política monetária de desenvolvimento, taxa de juros próxima a 

zero e recuperação da economia com aumento significativo no Mercado de trabalho,  

vem demonstrando através do FED (Federal Reserve System), futuros aumentos na taxa 

de juros.  A zona do EURO, após um período recessivo depois da crise, apesar de 

inflações baixas e estáveis, não consegue deslanchar na produção industrial, 

frustrando as expectativas e mantendo um relaxamento monetário na região.    

Na América Latina, Chile e México em situações melhores devido à trajetória 

de crescimento, vê a inflação destoando entre o bloco.  As commodities, o petróleo e 

o agribusiness ancoram a sobrevivência da região.   

 

(ii) Conjuntura Nacional 

 

 

Após a crise de 2008 a economia brasileira se dividiu para atender ao 

Mercado internacional, principalmente com as commodities e agribusiness, e no 

Mercado interno, ao consumo via crédito e transferência de renda, com forte 

investimento social, mantendo a inflação dentro das metas previstas pela autoridade 

monetária.   

Com estes parâmetros o país viveu momentos de prosperidade não 

sustentada, esgotando o modelo de desenvolvimento via consumo já em meados de 

2013.  Não fizemos o dever de casa, como podemos confirmar com a reflexão de 

Kasznar sobre cenários e tendências diante da crise mundial, em que o autor afirma: 

―a necessidade de se enfatizar o reforço do crescimento interno, genuinamente 

nacional, com o crescente esforço em formar poupanças interna‖ (KASZNAR, 2009). 
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  Com a redução do crescimento, a queda no superávit primário e a pressão 

inflacionária no início de 2013 começa novo ciclo de alta da SELIC que só neste ano 

elevou a taxa de 7,25% (jan/13) para 10% (dez/13).  Em 2014 o crescimento da 

economia despenca, a inflação continua a pressionar o teto da meta gerando um 

aumento na taxa de juros, de 10,5% (jan/14) para 11,75% (dez/14). O rebaixamento 

do rating do risco de crédito por agência de classificação de risco internacional 

aliado ao início da operação ―lava-jato‖, paralisa parte da economia dependente da 

indústria de petróleo e gás.   

A necessidade política, eleição presidencial em outubro, fez com que a opção 

de manter os gastos do governo em programas sociais fosse mantida e outros 

incrementados, mesmo com a redução na arrecadação, gerando déficit primário ao 

final do exercício. Em 2015, com a corrente do governo vitoriosa por menos de 

3.5%, o pais vivencia a deterioração do ambiente econômico, que em razão do 

envolvimento de políticos da base do governo, empreiteiros e empresários ligados 

ao governo, criou ambiente desfavorável a aprovação de medidas de ajuste fiscal.  

Neste contexto, só no 1ºsemestre de 2015 a taxa de juros sobe de 12,25% 

(jan/15) para 13,75% (jun/15), com o objetivo de conter a pressão inflacionária que 

supera o teto da meta. O ambiente politico e a deterioração econômica influenciam 

decisivamente na aspiral de valorização do dólar desde o final de 2014. 

 

(iii) Aspectos do Mercado de FII’s - IFIX e carteira escolhida (amostra) 

 

No mercado específico de Fundos Imobiliários o IFIX (índice de fundos 

imobiliários divulgado pela BM&FBovespa, conforme explicado no item 2.1.1), 

registrou queda de 13% em 2013 e cerca de 3% em 2014. Em 2015, com dados até 

setembro, a expectativa de recuperação aponta aumento de 1%.  

Sobre a composição da carteira em análise, considerando a data de 

lançamento dos fundos (IPO) em relação ao Valor de Mercado temos 1 fundo que 

representa 10,5% lançado em 2005, 2 fundos registrados em 2010 que representam 

10%, 2 fundos lançados em 2011 que representam 8% e 5 fundos lançados em 

2012 que representam 71,5%. 
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DEFINIÇÃO DO PERÍODO TEMPORAL A SER ANALISADO 

 

Considerando que: 

 

 Da carteira a ser analisada cinco fundos imobiliários foram lançados no ano 

de 2012; 

 Os fundos imobiliários necessitam de 12 meses do IPO para atingir um nível 

mínimo de maturação (acomodação de investidores); 

 O cenário macroeconômico teve em 2013 a maior elevação anual da SELIC; 

 O ano de 2013 registrou a maior queda anual no IFIX (índice de fundos 

imobiliários) equivalente a cerca de 13%. 

 

Acreditamos que o ano de 2014 é um período com menos interferências do 

ponto de vista dos indicadores, servindo ao processo analítico da presente pesquisa 

para aferir a composição da carteira a ser escolhida com a utilização das duas 

metodologias apresentadas no presente trabalho e os seis meses seguintes (1º 

semestre de 2015), ser o período reservado para avaliar os resultados e 

performance das respectivas carteiras. 

 

Não tive preocupação em observar sobre o administrador. Eu não me 
preocupei com o imóvel, isto era com o corretor. Eles nunca falaram que o 
FII era renda variável. O tomador final era fundamental, ele era minha 
âncora (DEPOIMENTOS, l. 212-2150). 
Os investidores precisam de um nível de informação que permita lhes 
montar um Fluxo de Caixa para projetar sua posição de renda futura e 
controla-la. Quero manter patrimônio e não quero amolação. Cabeça do 
investidor imobiliário, analisando o setor, analisando o contrato, para todos 
os segmentos. Conheça o Administrador, porque se ele não trabalhar 
direito, você pode ficar na mão. [...] Ele tem o peso de fazer operações que 
pode ajudar o FII ou matar o seu FII. Nosso grupo, reconhecemos que 
somos um ponto fora da curva; A curva é feita pelo investidor de RF que 
esquece do dinheiro, só lembra quando precisa trocar de carro, viagem de 
ocasião, aÍ liga para o banco para programar o dinheiro. Gosto de uma dose 
de risco e os shoppings são ótimos, além de pagar até o 15º mês (natal, dia 
das mães e dos pais), o comércio é bem resiliente, quando atingir o 
shopping as lajes comerciais já foram para o buraco (DEPOIMENTOS, l. 
119-130). 
O FII não é um fundo é uma pequena empresa (DEPOIMENTOS, l. 232). 
O investidor precisa mensurar sua vontade de tomar risco, sua capacidade 
e disposição de tomar risco daquela empresa (DEPOIMENTOS, l. 443-44).
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2. BASE CONCEITUAL E BASE TEÓRICA 

 

Neste capítulo caminharemos nas bases da Teoria das Carteiras Eficientes , 

como a linha teórica natural de finanças para que possamos pensar em alocação de 

ativos, entendendo sua motivação e sua concepção, aliada à Teoria das Finanças 

Comportamentais, como sendo a corrente teórica que contrapôs argumentos, 

explorando os movimentos que desviam os investidores para o campo da 

irracionalidade nas decisões financeiras.  

Como antídoto para este olhar, identificamos que o processo de tomada de 

decisão pode nos mostrar uma direção que minimize as interferências emocionais na 

construção de uma rota que eleve o padrão de performance das escolhas do 

investidor, ou seja, um procedimento que permita tecnicamente conduzir suas decisões 

financeiras para um campo de maior eficiência. 

 

• Base Conceitual 

 

O presente estudo visa utilizar, em conjunto e de forma complementar, as 

bases e fundamentos da escola de Finanças Modernas e trabalhar os princípios da 

escola de Finanças Comportamentais para auxiliar o investidor a ter melhores 

subsídios no processo de tomada de decisão de investimentos em FIIs. Reconhecendo 

a importância das duas escolas, uma tradicional e outra contemporânea, o presente 

estudo buscou possibilitar um trabalho conjunto em benefício do cliente final, isto é, o 

investidor. 

A análise de carteira desenvolvida pelas Finanças Modernas considera o 

retorno esperado, com base em retornos históricos, e o potencial risco do papel, 

fundamentado em conceitos de volatilidade, com o desenvolvimento de uma fronteira 

eficiente que assume, como pressuposto básico, que todos os investidores possuem as 

mesmas expectativas racionais e o mesmo grau de aversão ao risco. 

No presente trabalho, apoiamo-nos, também, na análise do investidor que 

considera as principais heurísticas e vieses do comportamento humano, consagradas 

pelas Finanças Comportamentais. Acreditamos que a utilização conjunta destas duas 

correntes pode gerar uma importante ferramenta para melhorar o posicionamento do 

investidor, pessoa física, como investidor deste mercado. 
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A diferença de ser FII ou investimento direto no imóvel é o seguinte: Imóvel – 
você sofre com os seus erros, e não adianta chorar!!! FII – Você tem um gestor 
profissional que pode errar, pode ter ideias ruins, e se acontecer você vai sofrer 
com o erro dos outros. Por isto, tem que olhar, tem que se envolver, tem que 
participar (DEPOIMENTOS, l. 78-82). 

 

 

 Base Teórica 

 

Para desenvolvermos o presente trabalho, vamos utilizar a base teórica de 

quatro áreas distintas, as quais destacaremos para melhor contextualizar o caminho 

da pesquisa. A saber: 

 

1. Sobre o produto ―Fundo de Investimento Imobiliário‖ nas Instruções da CVM 472 

(CVM, 2008); 

 

2. A Teoria de Finanças Modernas baseada no conceito de Fronteira Eficiente, 

tendo na figura do Prof. Markowitz, seu principal teórico (SELL, 2003); 

 

3. A Teoria de Finanças Comportamentais baseado nos conceitos de Heurísticas 

e Vieses, comportamentos, graus de expectativas e irracionalidades, trazidas 

por Daniel Kahneman, que junto com Amos Tversky foram os precursores 

dessa escola (NUNES et. al., 2010); 

 

4. A Teoria sobre Processo Decisório a luz das motivações e comportamentos, e 

os caminhos para melhorar a tomada de decisão, trazida por Max H. Bazerman 

e Don Moore (BAZERMAN; MOORE, 2010). 

 

2.1. FUNDOS DE INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS 

 

Os Fundos Imobiliários, de forma simplificada, são ―veículos‖ de captação, ou 

produto de captação de recursos em Mercado de Capitais (ALBERNAZ, 2015). A 

captação dos recursos se dá por meio do sistema de distribuição de valores 

mobiliários, onde os investidores, como doadores de recursos, investem em cotas 

constituindo uma comunhão de recursos, cujo objetivo é viabilizar financeiramente um 

projeto de base imobiliária. 

Aos emissores, como captadores de recursos ou interessados no projeto 
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imobiliário que o Fundo deseja realizar, cabem respeitar os contratos e acordos 

assinados e trabalhar da melhor forma possível para atingir os objetivos do FII, 

entendendo este como um parceiro estratégico para o crescimento e sustentabilidade 

empresarial (ALBERNAZ, 2015). 

Seu marco regulatório teve na Lei 8.668, de junho de 1993, sua criação, 

recebendo contribuições nas Leis n° 9.799/99, alterada pelo Decreto 6.306/07, nº 

11.196/05, alterada pela Instrução Normativa da RFB nº 1.022/10, e nº 12.024/09. 

Regulamentado pela Comissão de Valores Mobiliários – CVM, inicialmente, por meio 

das instruções nº 205 e nº 206, teve seu regimento amplamente revisado em 2008 com 

a edição da instrução ICVM 472 (CVM, 2008), que passou a regê-la.  

No ano de 2014, a CVM, preocupada com os investidores, realizou audiência 

pública sugerindo ao mercado alterações que facilitassem a padronização e a 

transparência nas informações aos investidores, prevista para ser divulgada no 

segundo semestre de 2015. Com estas duas últimas revisões o mercado ganha um 

produto com características modernas que possibilitam o crescimento da indústria, 

conforme veremos a seguir. 

Até agosto de 2015, a indústria totalizou, na CVM, a aprovação de 261 fundos 

com um valor total atualizado de Patrimônio Líquido de R$ 61,6 Bilhões de reais. Já na 

BM&FBovespa, local onde se realiza o mercado secundário das cotas, temos um total 

de 127 emissões em que atingem um valor de mercado de R$ 37 Bilhões de reais, 

destacado no relatório nº 40, da BM&FBovespa, em anexo. 

Três elementos serão de suma importância na vida dos fundos integrando, 

portanto, parte do conhecimento necessário dos investidores. São eles: 

 

(i) Instrução CVM 472(CVM, 2008) - Queremos extrair da instrução os 

artigos (a partir do 28º) que dissertam sobre as atuações do 

Administrador, que é figura chave no sucesso da operação do FII. Assim, 

todas as suas atitudes podem reverter (favorável ou negativamente) na 

vida do fundo. Desta forma, entendemos que o investidor precisa 

conhecer as obrigações do Administrador, de modo que seus direitos só 

vão ajudar e aperfeiçoar o relacionamento com o produto que o investidor 

aderir; 

 

(ii) Regulamento - Este é o documento que prevê tudo o que o fundo pode 

ou vai fazer. Ele prevê como foi pensado, na estruturação, seu 



41 
 

funcionamento e sua dinâmica de atuação, a rotina básica de 

assembleias e as atuações dos principais prestadores de serviço; 

 

 

(iii) Prospecto da Operação - O investidor, para aplicar em um FII, deve 

buscar um canal que o coloque em contato com um Agente de 

distribuição (vendedor de produtos de Mercado de Capitais). Este 

profissional deve ser certificado junto a ANBIMA4 (CPA 10 ou 20), e ele é 

ligado a alguma instituição financeira, Corretora ou Distribuidora de Título 

e Valores Mobiliários. Uma das principais funções do Distribuidor é prover 

o investidor de informações, que estão contidas obrigatoriamente no 

―Prospecto da Operação‖. Outra importante tarefa do Distribuidor é 

realizar o processo de ―suitability‖, ou seja, certificar-se que o produto em 

análise é compatível com o nível de sofisticação financeira e apetite de 

risco do cliente. 

 

O patrimônio dos fundos está investido em lojas, salas, pavimentos, prédios, 

galpões, condomínios industriais, centros comerciais, shoppings centers, hotéis, 

complexos empresariais, escolas, hospitais, loteamentos, pavilhões de exposições, 

infraestrutura, incorporações residenciais, entre outros, mostrando a diversidade dos 

investimentos deste segmento. 

 

[...] Quando segmentei o mercado de FII identifiquei que 60 % são lajes, 
prédios, salas, com características de mono ativo ou inquilino e multi ativos e 
inquilinos (DEPOIMENTOS, l. 82-84). 

 

 

2.1.1. Conhecendo o índice Setorial de FIIs (IFIX) da BM&FBovespa 

 

Segundo a BM&FBovespa, o  

 

Índice de Fundos de Investimentos Imobiliários (IFIX) tem por objetivo medir a 
performance de uma carteira composta por cotas de fundos imobiliários que 
são listados para negociação nos ambientes administrados pela 
BM&FBovespa. Essas cotas são selecionadas por sua liquidez e ponderadas 
nas carteiras por seu valor de mercado total (número total de cotas emitidas, 
multiplicado por sua última cotação em mercado) (site BM&FBovespa, 
Mercado/Ações/Índices/IFIX/Critérios de Inclusão). 

                                                           
4
 ANBIMA - Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiros e de Capitais.
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Desse modo, para fazer parte da carteira do índice, as cotas dos fundos devem 

atender aos seguintes critérios, nos últimos 12 meses: 

 

a) Inclusão em uma relação de cotas cujos índices de negociabilidade somados 

representem 99% do valor acumulado de todos os índices individuais; 

 

b) Participação em termos de presença em pregão igual ou superior a 60% no 

período. 

 

Fundos imobiliários com menos de 12 meses de listagem somente são elegíveis 

se tiverem mais de seis meses de negociação e se apresentarem, no mínimo, 60% de 

presença em pregão nos últimos seis meses do período de análise. 

Assim, o índice IFIX reflete uma cesta de FII com a proporcionalidade baseada 

na liquidez gerada no mercado secundário, ou seja, no pregão onde ocorrem as 

negociações de compra e venda.  

A Figura 3 nos apresenta a relação dos produtos, que foram considerados no 

IFIX do período de maio a agosto de 2015, com as respectivas percentagens de sua 

ponderação. Já na Figura 2, apresentamos gráfico contendo a participação dos 

dezesseis (16) maiores com suas proporcionalidades. Dos 16 maiores fundos que 

acumulam um valor de mercado de 12,3 BI, o BTG administra seis, dos quais cinco são 

fundos de lajes corporativas e um fundo de fundos, no total de 4,4 BI.   

A Intrag (Itaú) administra dois fundos de empreendimento comercial e um fundo 

de CRI, num total de 2,4 BI. A Rio Bravo administra três, dois de agências bancárias e 

um de shopping, num total de 1,2 BI. A Votorantim administra um fundo de agências no 

total de 1,6 BI. O Credit Suisse Hading Griffus administra três fundos, um de vários 

shoppings, um de empreendimento comercial e um de logística e indústria, num total 

de 2,3 BI.  E o Banco J. Safra administra um fundo de 50% de outros FII’s e o restante 

de outros papeis, num total de 0,4 BI. Dos 16 maiores fundos, três tiveram seus IPO’s 

entre 2005 e 2009, época da crise. De 2010 a 2013, foram 13 IPO’s de FII’s que 

pertencem aos 16 maiores fundos. 
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Figura 2 – Participação Proporcional dos 16 maiores IFIX’s5 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

Figura 3 – Relação Proporcional dos 58 FIIs que compõem o IFIX 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: BM&FBovespa

                                                           
5 O gráfico foi diagramado com base na figura 3. 
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2.2. FINANÇAS MODERNAS  

Os princípios pelos quais se fundamenta o modelo das Finanças Modernas 

nos traz o perfil de um homem, que é capaz de analisar todas as informações 

disponíveis e considerar todas as alternativas de soluções e, de uma forma 

perfeitamente racional, ser capaz de tomar uma decisão.  Lastreado na Teoria da 

Racionalidade, tais comportamentos eram traduzidos em modelos matemáticos e 

estatísticos, os quais refletiam um fenômeno social idealizado (HALFELD, 2001). 

Segundo Kritzman (1992, p.17), 

 

uma decisão ótima equivale à maximização da utilidade esperada do 
investidor (maior retorno com menor risco).  A convicção é que os 
investidores racionais sempre buscaram maximizar sua utilidade esperada, 
ou seja, obter mais retorno com menor risco. 
 

Ademais, uma definição precisa e clara da racionalidade foi dada por 

Bernstein (1997, p. 187): 

 

Sob condição de incerteza, a racionalidade e a medição são essenciais para 
a tomada de decisões.   As pessoas racionais processam as informações 
objetivamente:   os erros que cometem na previsão do futuro são erros 
aleatórios, e não o resultado de uma tendência obstinada para o otimismo 
ou o pessimismo.   Elas respondem às novas informações com base em um 
conjunto claramente definido de preferências.   Elas sabem o que querem e 
lançam mão das informações em apoio às suas preferências. 
 
 

De acordo com o autor, o pai da escola das finanças modernas, Harry 

Markowitz, não tinha nenhuma vivencia no mercado de investimento em ações.  Sua 

experiência profissional era no ramo da programação não-linear, até conhecer as 

teorias de Von Neumann e Morgenstern, 1944, e a teoria dos jogos, quando escreve 

o artigo que o projetou no mundo financeiro, denominado "Portfolio Selection"(SELL, 

2003). Nesse sentido, a teoria de Von Neumann e Morgenstern (1944): 

 

se fundamenta no princípio que os agentes econômicos alternam 
constantemente seus comportamentos para evitar que os seus oponentes 
lucrem ao conhecerem seus movimentos.  Tal comportamento inviabiliza 
qualquer previsão econômica porque o principal ator, o investidor, estará 
agindo de forma a garantir a imprevisibilidade dos seus atos. 
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Assim, Bernstein (1997, p. 250), explicita que, quando Markowitz publica no 

Journal of Finance, artigo que lhe projetou no mundo das finanças, nasce a Moderna 

Teoria de Portfólios (MTP), graças a um encontro com um corretor de ações na sala 

de espera do orientador de doutorado da Universidade de Chicago, que influenciou 

Markowitz a utilizar a programação quadrática aos problemas cotidianos de seleção 

de ações em forma de carteiras.  

 

2.2.1. Moderna Teoria de Portfólio 

 

Desafiado pelo cenário financeiro, Markowitz monta um modelo de 

programação quadrática que tinha por objetivo maximizar os retornos e minimizar a 

variância, de acordo com o nível de retorno. Dessa maneira, o autor conseguiu 

concluir que o retorno era desejável, mas a variância, que caracterizava o risco não 

mencionado, era a componente indesejável do modelo. Sua fundamentação parte do 

princípio de que todo investimento apresenta um retorno esperado e uma variância 

de possíveis resultados em torno deste retorno esperado (SELL, 2003). 

O referido autor, em seu modelo, adotou algumas premissas destacadas 

pelos autores Sharpe, Alexander e Bailey (1998, p. 263) e Sanvicente e Mellagi Filho 

(1995, p. 41), dentre as quais destacamos: 

 

a. Os investidores avaliam portfólio apenas com base no valor 

esperado e na variância (ou desvio padrão) das taxas de 

retorno sobre o horizonte de um período. 

b. Os investidores sempre escolhem entre duas alternativas de 

mesmo risco a opção que proporcionar maior retorno. 

c. Os investidores sempre escolhem entre duas alternativas de 

mesmo retorno a opção de menor risco. 

d. Os investidores podem comprar uma fração dos ativos se 

assim o desejar. 

e. Existe uma taxa, denominada livre de risco, na qual um 

investidor pode tanto emprestar, como tomar emprestado. 

f. Os custos de transação e impostos foram considerados e 

identificados como irrelevantes. 
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g. Existe um único conjunto de carteiras eficientes formada pela 

distribuição de probabilidades das taxas de retorno dos ativos. 

 

Markowitz montou o seu modelo tendo como base o valor esperado dos 

retornos sobre um investimento ou a probabilidade do valor esperado dos retornos 

futuros de um dado ativo. Assim, para definir o valor esperado, o autor utilizou o 

somatório de todos os possíveis retornos, multiplicado pela probabilidade de 

ocorrência de cada um destes retornos (SELL, 2003). 

A dimensão ―risco‖ foi tratada por Markowitz de uma forma muito tênue no 

início da apresentação do seu conceito, destacando apenas como a variabilidade 

dos retornos possíveis em torno do retorno médio esperado, ressaltando a variância 

como indesejável.  Deste momento em diante, o mercado passa a defini-la como o 

―risco‖, que, de acordo com Markowitz, na redução da variância, 

 

quebrou o senso comum da época, que recomendava a concentração em 
apenas um ativo de maior rentabilidade.   Assim, acenou com a 
diversificação da carteira, como uma das bandeiras da Moderna Teoria de 
Portfólio, e como conceito fundamental para as Finanças Modernas 
(MARKOWITZ, 1952, p. 77-91). 
 
 

Markowitz não só afrontou o senso comum na época como também inovou 

com o conceito de diversificação.  Isto porque explicava que não bastava o investidor 

estar aplicando em vários ativos diferentes, se existisse uma forte correlação positiva 

entre os retornos dos ativos, estariam funcionando como se no mesmo ativo 

estivessem não representando, portanto, diversificação real de risco (SELL, 2003). 

Para o autor, existiam dois tipos de risco: o risco sistemático e o risco não-

sistemático, a saber: 

 

O primeiro faz menção ao risco do mercado como um todo, eventos que 
podem atingir a todos os ativos no mesmo momento, mesmo que de formas 
diferentes [...] O segundo, risco não-sistemático, se refere ao risco que afeta 
somente um ativo ou um grupo específico de ativos.    Para este grupo de 
ativos, o autor entendia que o risco poderia ser minimizado pela 
diversificação, entendendo como risco a variabilidade em torno da média 
(SELL, 2001, p. 33). 
 
 

Dessa forma, ―sua proposta é que a Carteira tivesse a menor variância 

possível, em torno do retorno médio do mercado.   Assim, seu conceito também 

ficou conhecido como modelo de mínima variância‖ (idem, p. 34). Ademais, 
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Markowitz defendia que a combinação de todos os ativos com risco resultaria em 

uma curva, por meio da qual seria possível identificar uma fronteira eficiente na 

melhor relação entre o risco e o retorno, no ponto que tangencia a curva das 

melhores performances do mercado de capitais. O autor argumentava que se o 

investidor não se preocupasse com o risco individual de um ativo, e sim com o risco 

global da carteira, estaria protegido no conceito da diversificação (SELL, 2003). 

 

 

2.3. FINANÇAS COMPORTAMENTAIS  

 

Surgido no meio acadêmico no final da década de 70, por dois psicólogos 

israelenses, com a publicação do trabalho intitulado Teoria do Prospecto, Daniel 

Kahneman e Amos Tversky (1979) desenvolvem sobre o comportamento e o 

processo de tomada de decisão do ser humano em situações de risco (ARRUDA, 

2006 apud NUNES, 2010). 

A Teoria do Prospecto (TP) veio se contrapor à Teoria da Utilidade Esperada 

(TUE), que se fundamenta nos conceitos de que as pessoas que tomam decisões 

totalmente racionais são avessas ao risco e visam maximizar a utilidade (NUNES, 

2010).   Porém, com testes empíricos, a Teoria do Prospecto demonstra que os 

investidores que tomam decisões ―parcialmente‖ racionais têm aversão a perdas, 

autoconfiança excessiva e procuram as novidades do mercado (HALFELD, 2001).  É 

neste contexto que os ensinamentos de Kahneman e Tversky tem grande valor para 

a nossa pesquisa, pois demonstraram que a Teoria desenvolvida por Markowitz tem 

fragilidade quanto ao processo de tomada de decisão do investidor, conforme 

veremos a seguir. 

As Finanças Comportamentais relatam que um homem ―normal‖, aquele que 

age, frequentemente, de maneira irracional, tem suas decisões influenciadas por 

emoções e por erros cognitivos. Seu campo de estudo repousa na identificação de 

como as emoções e os erros cognitivos podem influenciar no processo de decisão 

do investidor e alterar padrões de comportamento e mudanças no mercado (idem). 

De acordo com o autor: 

O homem normal das Finanças Comportamentais, por sua vez avalia o risco 
de um investimento com base em um ponto de referência a partir do qual 
mede ganhos e perdas. Em seu estudo, Kahneman e Tverski (1979) 
sugerem ainda uma nova curva de risco-utilidade, que seria justamente a 
representação da maneira comportamental de se avaliar o risco de um 
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investimento apresentada na Figura 4, ilustração retirada da rede mundial 
de computadores, essa curva tem como principais características a 
descontinuidade na origem (determinando a origem do sistema cartesiano 
como o ponto de referência na avaliação dos riscos de um investimento) e o 
declínio da curva após esse ponto (representando que os investidores 
sentem mais a dor da perda do que o prazer do ganho).   A curva 
equivalente, de acordo com a Teoria da Utilidade, seria uma reta passando 
pela origem (ibidem). 

 

Halfeld e Torres (2001) nos lembram que o sentimento de aversão à perda é 

tão forte que se sobrepõe à aversão ao risco, e que, em alguns momentos, elas 

podem ser confundidas, citando os estudos realizados por Kahneman e Tversky 

(1979).  A constatação do experimento nos indica, com relação aos ganhos, as 

pessoas são avessas ao risco, mas com relação à possibilidade de perda, as 

pessoas preferem assumir riscos para ter a chance de não realizar perdas. 

 

Figura 4 – Teoria do Prospecto 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Fonte: Extraído de Tverski (1995) - Figura Teoria do Prospecto 

 

2.3.1. Olhando por dentro 

 

Para entendermos como os investidores podem influenciar o mercado 

financeiro, necessitamos entender como o ser humano, individualmente, toma suas 

decisões e processa suas escolhas.  Estamos falando do processamento do 

computador humano – o cérebro. Em seu trabalho Rápido e Devagar (2012), Daniel 

Kahneman descreve dois sistemas por meio dos quais a mente humana funciona. O 

primeiro é o sistema 1, também entendido como o hemisfério direito, que é 

responsável por processar as Emoções, tornando o ser humano impulsivo. 
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Esse sistema se configura por realizar as atividades de forma automática, 

onde reside a memória de curto prazo.   É responsável pelas habilidades inatas, tais 

como engolir a saliva ou piscar os olhos e dotado do mecanismo de autoproteção, 

isto é, assume o controle em situações de pânico ou emergência.  Além disso, não 

tem habilidade estatística e sua capacidade de atenção é limitada.  Tem como 

principal característica seu funcionamento que consome pouca ou nenhuma energia, 

o que denota um funcionamento que requer pouca exigência.  Nesta região reside o 

que conhecemos como intuição ou sexto sentido.  

O sistema 2, também entendido como hemisfério esquerdo, é o responsável 

pelo processamento racional e, portanto, cauteloso.  Nele reside o papel maior ao 

processar o pensamento lógico, as habilidades matemáticas e a linguagem. É 

responsável pela memória de longo prazo, e nela reside suas crenças e valores 

formados pela atuação do sistema 1. Exige atenção completa para seu pleno 

funcionamento e não resiste a um desvio de atenção, sob pena de interrupção de 

sua atividade. 

Esse sistema segue regras, monitora e controla os pensamentos e ações 

sugeridas pelo outro sistema. Ele também permite que parte dos pensamentos 

sugeridos pelo processador de curto prazo sejam expressos diretamente no 

comportamento, porém suprime ou modifica outros. Ademais, compara objetos com 

base em atributos e programa a memória de longo prazo, realizando ajustes de 

tarefas.  Seu funcionamento é oneroso e exige esforço e atenção, consumindo, 

assim, muita energia: é exaustivo e desagradável. Nesta região repousa o que 

conhecemos como escolhas racionais; a memória de trabalho que evoca a nossa 

capacidade de pensar. 

Apesar de trazerem diferentes perspectivas, os hemisférios (ou sistemas) 

colaboram para produzir uma experiência mental unificada. Ambos os sistemas 

estão envolvidos em praticamente todas as atividades, usando o cérebro inteiro para 

existir e funcionar.  Anatomicamente, o cérebro está partido ao meio, mas os dois 

hemisférios se comunicam por meio de um feixe de fibras nervosas. 

Cosete Ramos (2002) nos traz alguns exemplos que ilustram bem a evolução 

do pensamento sobre corpo e mente. René Descarte, importante filósofo na idade 

média, ditou, por séculos, a separação entre o corpo e a mente, a emoção e a 

razão.  Antônio Damásio, autor do livro ―O erro de Descartes" (1996), usa o termo 

―corpo-mente‖ para enfatizar esta relação crucial, que utiliza as emoções para 
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funcionar como uma cola que junta corpo e cérebro.  Emoções desagradáveis e 

agradáveis mexem com nosso corpo.  Nesse sentido, uma pesquisa desenvolvida 

pelo Dr. Byron Stock, do Institute of Heart Math, demonstra que lembranças de 

sentimentos de frustração ou apreciação afetam diferentemente o sistema nervoso 

autônomo, que muda o ritmo do coração. De acordo com a autora: 

 

Quando a informação de dois eventos, de emoções opostas, chega ao 
centro racional, o córtex cerebral decide se cabe alguma ação ou se deve 
guardar na memória de longo prazo.  Porém, ao experimentar forte emoção 
negativa, como o medo, acontece algo diferente.   Daniel Goleman chama 
de ―sequestro emocional‖.   Ao declarar uma situação de emergência 
emocional, a amígdala ―sequestra o cérebro‖, passando a dirigir inclusive a 
mente racional.   A amígdala funciona como uma sentinela e um gatilho, 
enviando mensagens urgentes de alarme para as principais partes do 
cérebro.  Antes mesmo de ter a consciência do perigo ela prepara o corpo 
para lutar ou fugir (idem). 

 
 

O trabalho mental não é prazeroso.  Mesmo na ausência de pressão de 

tempo, manter uma cadeia de pensamentos coerentes exige disciplina e, por isso, 

nossa atividade cerebral busca, sempre que possível, a lei do menor esforço. Se há 

vários modos de se atingir um objetivo, as pessoas vão tender à ação menos 

exigente, ou seja, nosso cérebro tentará se utilizar do padrão de atividade das ações 

do sistema 1, onde residem as respostas intuitivas. 

Nosso sistema 1 representa um padrão de reações cognitivas, emocionais e 

físicas que buscam atalhos simplificadores do pensamento intuitivo, utilizando as 

Heurísticas e Vieses como sabotadores para ancorar posicionamentos.   O poder da 

semelhança como indício de probabilidade pode trazer erros sistemáticos baseados 

em preferências intuitivas. A seguir, vamos entender como funcionam as Heurísticas 

e Vieses em nossas decisões. 

 
 

2.3.2. Heurísticas e Vieses 

 

Para o investidor agir de forma aderente ao pensamento racional, ele precisa 

dispor de todas as informações necessárias para a tomada de decisão, sem sofrer 

influência de fatores emocionais. Isto indica que o investidor teve todas as condições 

possíveis para analisar racionalmente o evento em questão, e que possíveis erros 

são resultados aleatórios, não demonstrando nenhuma explicação e, portanto, não 
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representando nenhuma tendência (Neumann & Morgentern, 1944 apud Baldo, 

2007).  

É exatamente neste ponto que as Finanças Comportamentais apresentam 

sua contribuição, demonstrando que os indivíduos apresentam episódios de 

racionalidade limitada. Assim sendo, segundo Kimura (2003): 

 

os indivíduos tomadores de decisão apresentam julgamentos e atitudes 
enviesados, e este tipo de comportamento viola as premissas da Teoria da 
Utilidade Esperada - TUE.   Estes julgamentos enviesados são causados 
por atalhos mentais que o cérebro aciona para resolver questões complexas 
de forma rápida e objetiva (Kimura, 2003 apud NUNES, 2010). 

 

Tversky e Kahneman (1974) apontam que boa parte das decisões das 

pessoas é baseada em atalhos mentais, os quais se utilizam de crenças com relação 

a probabilidades de eventos incertos. Este fenômeno parte de pessoas que utilizam 

um número reduzido de heurísticas para simplificar as tarefas complexas de calcular 

ou prever valores. Apesar de ser um mecanismo muito útil, ressaltam os autores, 

erros sistemáticos graves são cometidos durante este processo. Assim, os 

resultados empíricos de uma eleição são um dos exemplos mais emblemáticos do 

caso. 

De acordo com Macedo (2003, p. 48): 

 

Heurística pode ser definida como um conjunto de regras e métodos que 
conduzem à resolução de problemas, ou ainda, como metodologia ou 
algoritmo usado para resolver problemas por métodos que, embora não 
rigorosos, geralmente refletem o conhecimento humano e permitem obter 
solução satisfatória (MACEDO, 2003 apud NUNES, 2010). 

 

Lima (2003) esclarece que estes processos heurísticos são usados 

em tomada de decisão, com forte vetor racional, por meio da qual todas as 

informações relevantes são coletadas e trabalhadas objetivamente e se 

fundamentam em modelos criados pelo homem para decisões complexas em 

ambientes arriscados. Para Baker e Nofsinger (2002) ―estes atalhos mentais são 

informações filtradas, e o cérebro usa apenas algumas partes dessas informações 

para descrever a complexidade de outra informação‖ (BAKER & NOFSINGER, 2002 

apud NUNES, 2010). 
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Assim, entendidas as Heurísticas como atalhos mentais, passaremos a 

estudá-las reconhecendo seus efeitos, a partir das seguintes divisões: Heurística da 

Representatividade; Heurística da Disponibilidade e Heurística da Ancoragem 

(KAHNEMAN & TVERSKY, 1974). 

 

 Heurística da Representatividade 

 

Segundo Max H. Bazerman e Don Moore (2010), as pessoas procuram 

estereótipos consagrados anteriormente para iniciar o processo de julgamento de 

indivíduos (ou objetos ou eventos) para, ai sim, fazerem seu julgamento. Segundo os 

autores: 

em alguns casos, o uso da heurística é uma boa primeira aproximação, 
chamando nossa atenção para as melhores opções.   Em outros casos, 
essa heurística pode ocasionar erros sérios.   Destaca como exemplo a 
teoria das doenças pelos germes que levou muito tempo para ser aceita, 
pois as pessoas tinham muita dificuldade para aceitar a noção de que algo 
tão minúsculo, como vírus e bactérias, poderia produzir consequências tão 
poderosas como tuberculose e a peste.  Em vez disso, como eles contavam 
com a heurística da representatividade, as pessoas acreditaram por séculos 
que a doença era causada por agentes malevolentes, como espíritos maus 
ou palavras mágicas (BAZERMAN & MOORE, 2010). 
 
 

Nesse sentido, Carmo (2005) acredita que este tipo de heurística é utilizado 

por pessoas que tentam, de forma intuitiva (conhecimento que não usa o recurso do 

raciocínio lógico), determinar, ou até mesmo previr, um determinado acontecimento 

ou fato. Trata-se, pois, de uma heurística baseada em estereótipos. Arruda (2006), 

por sua vez, destaca que esta característica heurística, por meio da similaridade ou a 

representatividade, não aprecia outros fatores que podem influenciar no julgamento 

de uma probabilidade, e, por conseguinte, pode levar a erros drásticos de decisão. 

Conforme Santos (2007) enfatiza, ―a regra da representatividade pode levar as 

pessoas a ignorarem o tamanho de uma amostra, negligenciando o conhecimento 

sobre o processo que gerou a base de dados julgando probabilidades de maneira 

rápida, baseando-se em poucas informações" (SANTOS, 2007 apud NUNES, 2010). 

Além disso, Bazerman e Moore lembram que a heurística da representatividade 

também pode se fazer presente de uma forma inconsciente.  

As informações representativas, mesmo quando 

estatisticamente insuficientes, fazem parte de um julgamento considerado 



53 
 

equilibrado; exato. Esta característica pode surpreender, inclusive, fazendo com que 

as pessoas forneçam parte de uma discriminação (racial, por exemplo), mesmo 

considerando-a moralmente repreensível no nível consciente. 

 

Figura 5 – Heurística da Representatividade – Sinopse dos Vieses 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Processo Decisório de Bazerman e Moore 

 

 Heurística da Disponibilidade 

 

Apresentada por Tversky e Kahneman (1974), esta heurística se baseia na 

facilidade de lembrança de acontecimentos parecidos, ocorridos com certa 

frequência. Mineto (2005) esclarece que, para a base da tomada de decisão, esta 

heurística usa a memória das pessoas para substituir o julgamento de probabilidades 

de um evento qualquer.  Já Macedo (2003) nos mostra como nossa mente procura, 

na memória, casos com certa similaridade, que podem ser avaliados como se 

fossem probabilidades de um evento ocorrer pela simples facilidade com a qual 

podem ser trazidos à mente, isto é, casos recordados. De acordo com Tversky e 

Kahneman (1974), 

 

a heurística da disponibilidade ocorre porque os indivíduos tendem a 
concentrar sua atenção em um fato particular ao invés da situação completa, 
apenas porque este fato está mais presente a sua mente.   Isso significa que 
os eventos mais prováveis são mais lembrados que os 
improváveis"(TVERSKY & KAHNEMAN, 1974 apud NUNES, 2010). 
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Os autores Bazerman e Moore (2010) nos lembram que, para facilitar o 

acesso à memória, lembrar com facilidade, alguns acontecimentos se destacam 

quando são revestidos de ―emoção‖ e a própria ―vivência‖ do acontecimento. Os 

autores lembram que no mar de calmaria da memória, uma experiência sem 

conexão com a emoção é mais difícil de resgatar seu conteúdo, lembrá-la.  Enfim, os 

conteúdos mais presentes em nossa memória possuem uma relação afetiva 

significativa para nós. 

 

Figura 6 – Heurística da Disponibilidade - Sinopse de Vieses 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

Fonte: Processo Decisório de Bazerman e Moore 

 

 

 Heurística da Ancoragem 

 

Os autores Kahneman e Tversky (1974) nos definem como Heurística da 

Ancoragem aquela que surge quando, a partir de só um ponto inicial ou referencial, 

as pessoas inferem estimativas de uma determinada probabilidade.  Macedo (2003) 

nos esclarece que este tipo de heurística utiliza uma informação base, que pode ser 

a previsão de um formador de opinião, o preço a ser atingido por uma ação ou um 

marco de um índice, que servirá de âncora mental para a tomada de decisão de 

compra ou venda de um ativo qualquer. 

Segundo Zindel (2008, p. 44), heurística é  

 

uma ferramenta utilizada pelo cérebro para resolver problemas complexos 
pela seleção inicial de uma estimativa quantificável que vai sendo 
vagarosamente ajustada às respostas corretas a medida que vai recebendo 
novas informações.   Destaca também que para facilitar a tomada de 
decisão, o cérebro utiliza atalhos mentais (ZINDEL, 2008 apud NUNES, 
2010). 
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Para Santos (2007), as ilusões cognitivas foram o DNA da Teoria do 

Prospecto, idealizada por Kahneman e Tversky (1979), apresentando-se como uma 

alternativa para a tomada de decisões sob a ótica do risco, sendo uma crítica 

contundente a Teoria da Utilidade Esperada (TUE). Ademais, Carmo (2005) nos 

demonstra que: 

a Teoria do Prospecto é o principal pilar para um dos ramos de estudos 
mais importantes e atuais da nossa época, intitulado Finanças 
Comportamentais, que combina conceitos de Economia, Finanças e 
Psicologia, e tem o intuito de explicar a tomada de decisão dos investidores, 
considerando as limitações da racionalidade (CARMO, 2005 apud NUNES, 
2010). 

 

Os autores Kahneman, Slovic e Tversky (1982 apud MACEDO, 2003) nos 

mostram que os investidores tomam decisões de forma parcialmente racional, 

devido às ilusões cognitivas, que consistem em escolhas erradas e 

sistemáticas.  Destacam, ainda, que o ser humano tem dificuldades em avaliar, de 

forma subjetiva, quantidades físicas e/ou probabilísticas.  Para Macedo (2003), esta 

é a verdadeira chave para evitar escolhas ruins forjadas por estas ilusões e, assim, 

aumentar as probabilidades de ganho. 

 

Figura 7 – Heurística da Confirmação - Sinopse dos Viéses 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

Fonte: Processo Decisório de Bazerman e Moore 
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Com esta observação, Kahneman e Tversky (1979) destacam três tipos de 

ilusões cognitivas ou efeitos: certeza, reflexo e isolamento. Segundo Baldo (2007), o 

Efeito Certeza se refere à ―ilusão que evidencia a tendência das pessoas darem um 

maior peso a probabilidades com altas chances de acontecer‖ (BALDO, 2007 apud 

NUNES, 2010). Mineto (2005) destaca que os indivíduos tendem a escolher a 

certeza do evento ―certo‖, se comparado às possibilidades de um evento ―certo‖ a 

um evento considerado apenas ―provável‖. 

De acordo com ARRUDA (2006), o Efeito Reflexo nos indica uma inversão de 

preferência das pessoas quando substituem o campo dos ganhos pelo campo das 

perdas. Tal substituição demonstra a fragilidade do conceito de aversão ao risco 

feita pela Teoria da Utilidade Esperada (TUE). 

Relata Barreto Jr (2007, p. 51 apud NUNES, 2010) que ―este efeito implica 

que a aversão ao risco no domínio positivo é acompanhada por propensão ao risco 

no domínio negativo‖. O ponto central na discussão é a zona de conforto das 

pessoas, por meio da qual asseguram-se os ganhos, e, diante de uma perda que 

pode ser inevitável, o risco é a forma pela qual ela ainda pode salvar alguma coisa.  

O Efeito Isolamento, por sua vez, foi destacado por Rogers et al. (2007), que 

nos mostra a essência da simplificação do processo de decisão, que, 

fundamentalmente, desconsidera boa parte das características de uma opção de 

escolha e centraliza a análise sobre os componentes a serem escolhidos. 

Para Macedo (2003), o efeito isolamento ocorre na medida em que as 

preferências inconsistentes são escolhidas, quando apresentadas de formas 

diferentes, onde seriam descartadas em razão de serem compartilhadas 

considerando todas as probabilidades. 

 

2.4. PROCESSO DECISÓRIO 

 

Como vimos anteriormente, nossas decisões tem uma forte influência de 

generalizações, que realizamos a partir de nossas experiências pessoais, utilizando 

as heurísticas e os vieses como verdadeiras bengalas de apoio para caminhar pela 

incerteza do futuro.  

Desempenhos recentes e influências de fatos, que contam com o nosso 

testemunho (nossa visão), hoje, completamente cercados pelo mundo digital e 

instantâneo, nos forneceram farto material para atuarmos, em grande parte, com as 
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heurísticas simples, as tradições e os hábitos, gerando e consolidando a sabedoria 

convencional. 

Para minimizar ou reverter este processo, Max H. Bazerman e Don Moore 

(Processo Decisório, 2010) nos indicam seis estratégias para que possamos tomar 

melhores decisões, as quais enumeramos: 1. Usar ferramentas de análise de 

decisão; 2. Adquirir experiência e conhecimento técnico; 3. Livrar-se dos vieses de 

julgamento; 4. Raciocinar analogamente; 5. Tomar a visão do agente externo; e 6. 

Entender vieses dos outros. 

 

 

1. Usar ferramentas de análise de decisão 

 

Esta estratégia realça que nosso julgamento é afetado por humor, 

interpretações subjetivas, ambiente, prazos, flutuações aleatórias e outras 

características instáveis.  Bazerman nos esclarece que o modelo linear que utiliza e 

que considera variáveis previsoras relevantes, busca o valor esperado, monitorando 

o mercado e conseguindo, assim, mais sucesso em suas previsões do que "pseudo-

especialistas", que não acompanham o dia-a-dia do mercado e convivem com erros 

aleatórios ou de vieses. 

 

 

2. Adquirir experiência e conhecimento técnico 

 

Bazerman e Moore acreditam que o processo de melhorar o julgamento 

ocorrerá naturalmente, quando os indivíduos recebem retorno sobre suas decisões 

do passado. As experiências da vida nos ajudam a melhorar diversas habilidades e 

abandonar muitos maus hábitos.  Tversky e Kahneman (1986) argumentaram que os 

vieses de julgamento básico provavelmente não se corrigirão com o tempo e 

defendem que devemos aprender com os erros do passado.  

Neale e Northcraft (1989) definiram a aquisição de experiência simplesmente 

como o retorno repetido. Ao contrário, os autores afirmam que a habilidade resulta 

quando os indivíduos desenvolvem uma ―conceituação estratégica‖ do que constitui 

um processo racional de tomada de decisões e aprendem a reconhecer os vieses 

que limitam a racionalidade. Nesse sentido, Bazerman destaca que, na medida em 
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que a quantidade de ignorância aumenta, os indivíduos se tornam mais confiantes 

em si mesmos com relação ao seu julgamento falível. 

Outrossim, Bazerman comenta sobre Dawes (1988), destacando que a visão 

da experiência reitera o valor comparativo de ganhar um conhecimento conceitual 

sobre como tomar uma decisão racional, em vez de simplesmente depender do 

aprendizado relativamente insensato e passivo, obtido pela experiência. Assim, a 

habilidade requer muito mais do que o retorno obscuro de resultados incertos, 

incontroláveis e normalmente adiados. 

 

 

3. Livrar-se dos vieses do julgamento 

 

O grande desafio de reduzir ou eliminar vieses das estratégias cognitivas do 

tomador de decisão é, por vezes, considerado uma tarefa similar a desprogramar e 

reprogramar o "software" que assimila e consolida o nosso aprendizado. Desse 

modo, o desafio é evitarmos os nossos vieses por meio de treinamentos.  

O status quo é um inimigo poderoso. O processo de mudança começa com o 

descongelamento e o norte deve indicar que aprimorar a intuição é uma atividade 

importante que administradores devem tentar, mas que a resistência cognitiva à 

mudança é um padrão previsível.  A medida em que começar a questionar suas 

estratégias atuais, você ficará receptivo às alternativas que se seguirão. 

Uma vez disposto a considerar alternativas diferentes das antigas (usuais), 

inicia a etapa de mudança do processo de decisão: (i) esclarecer a existência de 

deficiências de julgamento específicos; (ii) explicar as raízes dessas deficiências; e 

(iii) garantir que essas deficiências não sejam tomadas como ameaça à autoestima 

do indivíduo. 

Lord, Lepper e Preston (1984) chamam a estratégia para livrar-se do viés, de 

considerar o oposto.  Eles nos aconselham a desempenharmos o papel de 

―advogados do diabo‖ conosco, pensando em motivos pelos quais nossas 

conclusões hipotéticas poderiam estar erradas.   O exercício de olhar o problema em 

várias direções vai, naturalmente, mostrar outras maneiras de ver a situação, 

fazendo com que outras portas sejam abertas. O passo fundamental, nesta reflexão, 

é considerar que decisões sensatas e julgamentos precisos são mais importantes do 

que a gratificação do ego. Assim, a constância e prática do novo ―modus operandi‖ 
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do processo de tomada de decisão se consagrará no lugar dos antigos padrões com 

a frequência da aplicação e revisão dos treinamentos para que a mudança persista e 

se consagre. 

 

 

4. Raciocinar analogicamente 

 

 O esforço da remoção do viés é desenvolvido pelas pesquisas de Thompson 

(2003), Gentner (2003) e Loewenstein (2000), onde mostraram que as pessoas 

aprendem muito mais com casos, simulações e experiências do mundo real quando 

são capazes de eliminar uma forma abstrata da mensagem de aprendizado.    

A eficácia do raciocínio analógico abre novas tendências importantes para 

maximizar o aprendizado generalizável. 

 

 

5. Tomar a visão do agente externo 

 

Para Kahneman e Lovallo (1993) todos nós temos duas perspectivas em 

relação à tomada de decisões: a visão do agente externo e a visão do agente 

interno. O agente interno é o tomador de decisões enviesado que vê cada situação 

como única. O externo, por outro lado, é mais capaz de generalizar situações e 

identificar semelhanças. Os autores fornecem evidências convincentes de que um 

agente externo faz melhores estimativas e decisões do que um interno. A visão do 

agente externo incorpora mais dados relevantes provenientes de decisões 

anteriores. 

A partir desta dualidade, os autores arrematam e indicam outra estratégia 

para reduzir o viés: ao tomar uma decisão importante, convide um agente externo 

para compartilhar sua percepção. Isso pode significar discutir o assunto com um 

amigo ou colega de confiança que tenha experiência em decisões 

semelhantes. Após este exercício, pergunte a você mesmo o que o seu ―eu externo‖ 

acha da situação ou faria diferente. A chave é criar, dentro do indivíduo ou por algum 

elemento externo, uma consciência crítica que permita a ela ter maior participação 

no processo decisório. 

 

 



60 
 

6. Entender vieses nos outros investidores 

 

Temos constatado que as decisões de quaisquer pessoas são influenciadas 

em grande parte por um conjunto compartilhado de vieses.  Assim, o que vale para 

nós vale também para as outras pessoas. Porém, estas outras pessoas não sabem 

o que é heurística, muito menos vieses. Desta forma, pode ser necessário que você 

deva ajustar sistematicamente a decisão inicial das pessoas.  Assim, observar 

comportamentos enviesados será muito útil para que se sinta a salvo da 

contaminação e possa também ajudar as pessoas a tomar decisões com outros 

olhares. Kahneman e Tversky (1982) nos sugerem um treinamento sistemático e 

indicam que deveríamos transformar em resposta intuitiva e natural, a saber: 

 

 Selecione um grupo de comparação 

 

Essa primeira etapa consiste em selecionar o conjunto de observações 

passadas com o qual a decisão ou previsão atual será comparada. 

 

 Avalie a distribuição do grupo de comparação 

 

A próxima etapa envolve avaliar as características das observações passadas 

com as quais a decisão atual está sendo comparada. 

 

 Incorpore a estimativa intuitiva  

 

Essa etapa exige a identificação da decisão ou previsão do especialista 

(indicação). 

 

 Avalie os resultados previstos da decisão 

 

Essa é a etapa mais difícil no procedimento corretivo, pois requer que 

determinemos a correlação entre a decisão ou previsão e os dados do grupo de 

comparação.  Na ausência de dados, você deve determinar algum procedimento 

subjetivo para essa avaliação. 
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 Ajuste a estimativa intuitiva 

 

Nessa etapa, temos que calcular o ajuste que reduz o erro do viés da decisão 

ou previsão inicial.  A pessoa que está fazendo o ajuste deve entender 

completamente a lógica do procedimento e avaliar sua relevância para a decisão em 

questão. 

Essas cinco etapas oferecem um processo claramente delineado para 

remover o viés da intuição de um indivíduo, ajustando o viés da regressão à media. 

Para finalizar nosso caminho de ajuste das decisões enviesadas, tanto em contextos 

com um indivíduo como com vários, devemos usar o modelo acima de acordo com 

as seguintes fases: 

 

1. Primeiro, precisamos perceber e analisar com precisão o contexto dentro do 

qual a decisão está sendo tomada; 

2. Em seguida, precisamos distinguir o viés (ou vieses) em potencial que cerca a 

decisão e os tomadores de decisões; 

3. Finalmente, temos que identificar e fazer os ajustes lógicos adequados a essa 

decisão. 

 

 A Teoria da Perspectiva e os Experimentos em Economia 

 

Vernon Smith (1982), também ganhador do Nobel de Economia em 2002, 

junto com Kahneman, nos mostra que o experimento nas ciências econômicas, 

repetindo as condições de um sistema microeconômico, precisa ter dois 

componentes de controle do pesquisador, o ambiente e a instituição, para restar um 

terceiro componente, que será o objeto de pesquisa, comportamento do observador, 

o qual interagirá com o ambiente e as instituições. 

Smith (1932) nos sugere uma série de procedimentos para controlar os 

componentes e fazer com que os resultados dos experimentos tenham validade fora 

do laboratório, permitindo a geração de hipóteses através de resultados de 

experimentos. Dessa maneira, o presente trabalho visa criar um método, um 

processo, por meio do qual o investidor que não sabe como começar tenha um 

apoio, uma forma de caminhar sobre o tema. Assim, nosso trabalho simulou a 
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aplicação do método para fins de estudo de caso, não sendo realizada uma 

aplicação experimental completa. 

 

 

2.5. PERFIL DOS INVESTIDORES 

 

Embora o perfil do investidor não seja relevante para as conclusões da 

presente pesquisa, dispondo na literatura científica de vários descritivos sobre o 

referido perfil, entendemos como interessante disponibilizar no anexo E, conteúdo 

que faça menção ao tema como forma de oferecer opção no contexto do trabalho.  

 

 

2.6. SINOPSE TEÓRICA 

 

Após realizarmos os estudos das teorias pertinentes, identificamos que o 

melhor caminho é conseguirmos juntar a frieza dos números passados, tratando-os 

conforme nos prescreve a Teoria da Fronteira Eficiente, de Markowitz, aliada à visão 

que o investidor pode nos trazer com a observação qualitativa de questões 

estruturantes na vida do produto, trazida no processo de tomada de decisão de 

Bazerman e Moore.  

Esta visão do investidor entendida por nós como o antídoto das armadilhas 

que nosso investidor está sujeito com as Heurísticas e Vieses, que mostram a 

irracionalidade nas decisões observada pelas Finanças Comportamentais, 

apresentada por Kahneman. Fortalecer a proximidade do produto com o investidor 

será um de nossos desafios, onde a postura ativa do aplicador influenciará tanto 

quanto a frieza das rentabilidades e desvios padrões passados dos FIIs.
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FASE 1 
•CLASSIFICAÇÃO DA INDÚSTRIA DE FII 

FASE 2 
•PESQUISA QUALITATIVA - PLAYERS DA INDÚSTRIA 

FASE 3 
•"QUESTIONÁRIO CT" - CAPACIDADE E TOLERÂNCIA 

FASE 4  
•CÁLCULO DA CARTEIRA EFICIENTE DE MARKOWITZ 

FASE 5  
•CÁLCULO DE MARKOWITZ COM "RANKING" DO INVESTIDOR 

3. METODOLOGIA UTILIZADA 

 

No presente capítulo, após termos realizado um recorte sob  a base teórica 

que foi utilizada em nosso trabalho, apresentaremos a metodologia que fundamenta 

as cinco etapas da pesquisa, que passamos a destacar: (i) classificação da indústria 

de FII; (ii) pesquisa qualitativa junto a indústria de FII; (iii) confecção do questionário 

de capacidade e tolerância do investidor; (iv) cálculo tradicional da carteira eficiente 

de Markowitz; (v) cálculo de Markowitz com o ―ranking‖ do investidor. 

 

Figura 8 – Roteiro da Metodologia Utilizada6 

 

 

 

3.1. FASE 1 - REPENSANDO OS SEGMENTOS DA INDÚSTRIA DE 

FIIs. 

 

Para esta fase, procederemos a uma análise do mercado de Fundos 

Imobiliários por meio de uma pesquisa exploratória (A pesquisa exploratória é muito 

utilizada para familiarizar-se com o fenômeno que está sendo investigado. O objetivo desse tipo 

de estudo é procurar padrões, ideias ou hipóteses. A ideia não é testar ou confirmar uma 

determinada hipótese. Uma pesquisa pode ser considerada de natureza exploratória, quando 

                                                           
6
 Figurada elaborada a partir da itenização do trabalho – roteiro.  
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esta envolver entrevistas com pessoas que tiveram, ou têm, experiências práticas com o 

problema pesquisado e análise de exemplos que estimulem a compreensão, conforme nos 

ensina PIOVESAN, Armando; TEMPORINI, Rita apud THEODORSON, G. A. & THEODORSON, A. G., 

1995);   apoiado em características do próprio mercado imobiliário, acrescido de 

características observadas pela Engenharia de Avaliação orientada pela ABNT 

(Associação Brasileira de Normas Técnicas) e por características jurídicas, mediante 

as quais se observa o vínculo contratual montado em cada operação imobiliária. 

 

 

3.2. FASE 2 - PESQUISA QUALITATIVA COM ―PLAYERS‖ DA 

INDÚSTRIA 

 

 

3.2.1. Tipos de Pesquisa 

 

Será utilizada coleta de dados baseada em pesquisa qualitativa, exploratória 

com roteiro aberto, perguntas diretas, com entrevistas em profundidade, gravadas 

em arquivo digital, por meio das quais se buscará identificar ―insights‖ que venham a 

fornecer visões complementares ao objetivo do presente trabalho.  As entrevistas 

buscaram levantar a visão dos entrevistados sobre os seguintes temas: 

 

• Indústria de FIIs; 

• Cultura Imobiliária; 

• Como melhorar a formação dos investidores; 

• Precificação Imobiliária; 

• Marcação a mercado de cotas; 

• Sugestões para o aperfeiçoamento da indústria. 

 

 

3.2.2. Universo e Amostra 

 

As entrevistas e questionários foram aplicados em "players" deste mercado, 

selecionados em função de suas vivências no segmento de sua atuação na 

indústria, como por exemplo: investidores, administrador, gestor, avaliador 

imobiliário, consultor imobiliário, distribuidores, reguladores/fiscalizadores, 
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controladores do mercado secundário, que nos possibilitou uma visão de 360º sobre 

o tema, gerando um total de 10 horas de entrevistas. 

Estas entrevistas qualitativas nos permitiram, também, um caminho pelo qual 

o investidor deve se orientar para ter o mínimo de conhecimento e condições de 

escolher produtos que tenham afinidade com os seus propósitos e suas 

expectativas, estando ciente, também, dos riscos inerentes aos diferentes tipos de 

produtos. 

 

 

3.3. FASE 3 - EXAMINANDO A CAPACIDADE E TOLERÂNCIA DO 

INVESTIDOR 

 

Utilizando os ensinamentos de Bernstein e Damodaram (2000, p.11-12), que 

analisam o processo de investimento, destacando que o aplicador deve 

compreender suas necessidades e preferências, além das suas possíveis 

limitações e níveis de risco que podem assumir, criamos um questionário que 

aborda cinco temáticas consideradas vitais para construir um perfil do investidor. 

Para selecionar em qual categoria o investidor deve escolher seu grupo de 

produtos, estruturamos este questionário contendo 5 afirmações que devem ser 

respondidas por múltipla escolha, seguindo a resposta da escala ―likert‖7 para 

construção do seu perfil de risco. 

 
 

A concepção do produto é a promessa de renda, e com a cotação subindo, 
você tem o capital protegido (DEPOIMENTOS, l. 375-376). 
[...] Planejador financeiro tem que prevenir os altos e baixos 
(DEPOIMENTOS, l. 444-445). 
[...] Deve existir um ponto médio, que é ter informações satisfatórias, criar 
equipes dedicadas ao assunto (DEPOIMENTOS, l. 426-427). 
[...] Ele acha que aloca uma parcela em FII e está achando que ele está 
investimento em Renda Fixa (DEPOIMENTOS, l. 262-264). 
Cuidado para a venda (DEPOIMENTOS, l. 234). 
Empresas do Eike tinham restrições para o acesso do varejo e nem por isto 
evitou o problema. [...] O aprendizado da indústria, a reputação das 
empresas também está em jogo. [...] Melhorar a transparência. Uniformizar 
as regras (DEPOIMENTOS, l. 234-237). 
A gestão dos FIIS tem muito víeis de tesouraria: Manter a documentos em 
arquivos e em complance e atender o investidor. [...] Brasil precisa de 

                                                           
7
 Escala de Likert é um tipo de escala de resposta psicométrica usada habitualmente em 

questionários, e é a escala mais usada em pesquisas de opinião. Ao responderem a um questionário 
baseado nesta escala, os perguntados especificam seu nível de concordância com uma afirmação. 
Foi apresentada a comunidade científica por Rensis Likert. Conteúdo disponível da Enciclopédia 
Livre Wikipédia.
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poupança de longo prazo e este é um veículo muito interessante para o 
longo prazo. Alavanca uma indústria que tem externalidades positivas para 
o Brasil, gera emprego e renda. [...] O investidor de classe média migrou de 
fundos de renda fixa, no processo de baixa da taxa de juros e ficou órfão de 
produtos (DEPOIMENTOS, l. 487-492). 
Produto de varejo tem que ter liquidez. Liquidez precisa do varejo e o varejo 
precisa de liquidez. [...] Acho que o MM não resolve o problema de liquidez, 
nós não obrigamos ter MM para nada. Só é saudável se for por algum 
tempo só para iniciar o mercado secundário (DEPOIMENTOS, l. 239-242). 

 

• PERCEPÇÃO DE RISCO DO INVESTIDOR PESSOA FÍSICA 

 

Destacamos a seguir os temas que compuseram o questionário, relacionado 

no apêndice, que buscou identificar o grau de Capacidade e Tolerância do investidor 

para que pudéssemos segmentar e direcionar o investidor ao produto cujo grau de 

dificuldade e risco estejam aderentes a sua perspectiva. Foram observadas as 

seguintes dimensões: 

1. Nível geral de diversificação financeira; 

2. Nível de exposição a produto de renda variável; 

3. Horizonte temporal de retorno/necessidade de liquidez; 

4. Domínio da dinâmica da indústria imobiliária; 

    5. Grau de tolerância à volatilidade de cotas no mercado secundário. 

 

 

3.4. FASE 4 - CÁLCULO DA CARTEIRA EFICIENTE, SEGUNDO 

MARKOWITZ 

 

Após um filtro prévio a ser feito com base na metodologia definida na fase 3 

acima, será analisada a rentabilidade e volatilidade das cotas dos Fundos 

Imobiliários, utilizando o Método de Markowitz, que busca identificar, por meio da 

função do risco (desvio padrão e coeficiente de variação) e retorno (rentabilidades 

esperadas), a fronteira eficiente onde o maior retorno é identificado com o menor 

nível de risco, compondo carteira de FIIs, de acordo com as orientações da escola 

Moderna de Finanças. 

Neste contexto, baseado em informações de fontes primárias, CVM, 

BM&FBovespa e ANBIMA, e fontes secundárias, como Economática, Blomberg, 

Quantum e outras, procederemos com o levantamento de informações do grupo de 

fundos selecionados, analisando-os posteriormente. Denominamos esta simulação 

como: ―Markowitz – Tradicional‖. 
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Tomando por base a ideia de fronteira eficiente, é possível propor um 

modelo para a seleção de carteiras eficientes. Uma fronteira eficiente abrange 

diversas carteiras, entretanto, deseja-se determinar somente uma carteira, de 

modo que é necessário um parâmetro que sirva para mapear a capacidade e 

tolerância do investidor ao risco e o retorno esperado por este.  

Em suma, uma das formas mais comuns de se selecionar uma carteira é a 

partir da maximização da relação de risco e retorno dos ativos, expressa 

matematicamente pela fórmula a seguir (MARKOWITZ, 1991), (ROSS, 1998), 

(BREALEY, 2008). 

 

 

   (     
 )     (∑    

 

   

 ∑∑       

 

   

 

   

) 

 

 

Onde: 

 

Rp  é o Retorno esperado da carteira; 

σ2
P é o Risco (variância)da carteira; 

Ri é o Retorno esperado de cada ativo; 

Xi é a participação de cada ativo na composição da carteira; 

σij é a covariância entre os ativos, se (i) diferente de (j), e variância, se (i) for 

igual a (j). 

 

 

3.5. FASE 5 - MARKOWITZ COM A VARIÁVEL ―RANKING‖ DO 

INVESTIDOR 

  

Será realizada a mesma análise de rentabilidade e volatilidade das cotas dos 

Fundos Imobiliários, por meio do Método de Markowitz, com o diferencial de utilizar 

a participação do investidor mediante notas a serem dadas em três dimensões 

consideradas fundamentais, estruturadas em três questionários, construídos a partir 

da pesquisa qualitativa realizada com ―players‖ do mercado. 

Por meio desta abordagem, espera-se amparar a participação do investidor, 
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com metodologia ajustada e os resultados atingidos nesta carteira, que tenderão a 

ter menos efeito dos desvios comuns demonstrados pelas Finanças 

Comportamentais. Para trazer esta dimensão para o processo decisório, cada 

questionário teve 5 temas, afirmações que devem ser respondidas no padrão escala 

―likert‖, perfazendo um total de 15 questões, a fim de direcionar os investidores a 

elucidar o comportamento do produto à luz dos itens formulados. 

O maior objetivo dos questionários é gerar uma necessidade de o investidor 

buscar a informação proposta, para que auxilie na sua formação do juízo e o apoie 

em seu processo decisório. Agindo neste caminho, o investidor tenta sair da direção 

das heurísticas e vieses das finanças comportamentais, buscando utilizar o 

conhecimento e a informação a seu favor. Denominamos esta simulação como: 

―Markowitz – Ranking‖. 

A avaliação dos ativos será feita por intermédio de nota, por meio da qual o 

investidor avalia cada fundo de acordo com algumas premissas. Essas premissas 

terão pesos e, ao final da avaliação, todos os selecionados terão notas. Em uma 

primeira etapa, serão excluídos os produtos que estiverem abaixo da média das 

notas do ―Ranking‖, o que eliminará pela metade os selecionados. Os FIIs acima da 

média serão submetidos ao cálculo de Markowitz, gerando uma carteira selecionada 

pela avaliação do investidor. 

Ou seja, 

   (∑       
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Sujeito a: 
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Sendo 

Notai é a nota ponderada da carteira; 

Yieldi é a média mensal dos proventos. 
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4. ANÁLISE 

 

Para caminharmos na análise da hipótese definida em nossa pergunta chave, 

vencido nossos princípios teóricos, o presente capítulo coloca os parâmetros da 

indústria de Fundos Imobiliários, com o intuito de aplicarmos as metodologias 

apresentadas na seção anterior. Assim, o trabalho apresenta sua concepção, 

criando soluções para os impasses observados na base conceitual da pesquisa. 

 

Figura 9 – Roteiro do Processo de Análise Utilizado8 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.1. ETAPA 1 - SEGMENTANDO O MERCADO DE FIIs 

 

4.1.1. Critérios para Segmentação da Indústria de FIIs 

  

Ao observarmos o mercado de FIIs, notadamente do ponto de vista dos 

investidores pessoas físicas, verificamos que existem dois segmentos distintos e 

vários subsegmentos. O critério de divisão se fundamenta em dois pilares: 

Metodologia mais adequada à precificação do ativo e Percepção da volatilidade dos 

rendimentos (ou dividendos) gerados pelo imóvel. 

 

 
                                                           
8
 Figura elaborada a partir da itenização do trabalho – roteiro. 
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4.1.2. Metodologia mais adequada à precificação do ativo 

 

A precificação dos ativos imobiliários é realizada em conformidade com a 

Norma Brasileira Registrada, nº 14.653, sob o título de ―Avaliação de Bens‖, e que 

se encontra subdividida em sete partes, sendo a parte 02 a que faz referência aos 

―Imóveis Urbanos‖. No item 8.1.1, que trata dos Procedimentos Gerais, destacamos 

o seguinte trecho: ―Para a identificação do valor de mercado, sempre que possível, 

preferir o método comparativo direto de dados de mercado, conforme definido 

em 8.2.1 da ABNT NBR 14.653-1: 2001‖ (ABNT, 2011, grifo nosso). 

A principal característica do método é uma ampla pesquisa de mercado na 

região geoeconomicamente semelhante, para a formação de uma amostra 

representativa de imóveis com características, tanto quanto possível, semelhantes 

às do avaliando. Neste ponto, os dados serão tratados estatisticamente para a 

definição do valor final do imóvel. Assim, vamos caracterizar os ativos que podem se 

enquadrar neste segmento como ativos ―A‖. 

Da mesma forma, no mesmo documento da ABNT, no item 8.2.3, que 

descreve o Método da Renda, é destacado o seguinte item: 

 
 

As avaliações de empreendimentos de base imobiliária (hotéis, 
shopping e outros) devem observar as prescrições da NBR 14.653-4. No 

caso de avaliação de imóvel que não se enquadre na situação anterior, 
devem ser observados os aspectos descritos em 8.2.3.1 a 8.2.3.4. (idem, 
grifos nosso) 

 
 

A montagem de um fluxo de caixa descontado é a característica deste 

método avaliatório, baseado nos conhecimentos da matemática financeira e da 

análise de investimento, por meio do qual temos a direção para a precificação de 

empreendimentos, empresas, companhias, negócios, entre outros.   

Assim, para a determinação do valor do imóvel serão analisadas as Receitas 

e Despesas potenciais do empreendimento e será definido como valor da avaliação 

o valor presente do fluxo de caixa montado para o projeto, descontado a uma taxa 

mínima de atratividade que satisfaça o retorno do investidor em face do potencial 

risco que o empreendimento demonstra.  

Além da ferramenta (matemática financeira – fluxo de caixa) existe uma 

característica que é fundamental nos ativos que devem ser apreciados sob esta 

ótica. Trata-se das premissas que configuram as Receitas e Despesas. Porém, 
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como as receitas e despesas futuras estão contidas num ambiente de incertezas, 

devido a vários fatores de ordem mercadológica, operacional, societária, técnica e, 

também, macroeconômica, é recomendado que o avaliador apresente, no mínimo, 

suas premissas, obedecendo aos cenários compatíveis com suas projeções em um 

ambiente otimista, realista e pessimista. Assim, o cliente pode arbitrar qual é o 

cenário que lhe parece mais factível, escolhendo, dessa forma, o valor que 

considera justo para aquele ativo em análise. 

Como exemplo, vejamos: As receitas de um Shopping têm como premissas 

básicas a região de influência e, consequentemente, a demanda não atendida que 

será capturada pelo empreendimento. Outra premissa, apenas a título de exemplo, é 

o tamanho de gasto que cada pessoa ou família terá no empreendimento. Enfim, 

para precificar este ativo, chegamos a um grau de complexidade que exige um nível 

de preparo especializado e seu grau de risco é considerável. Assim, vamos 

caracterizar esses ativos como sendo do tipo ―B‖. 

 

 

4.1.3. Percepção da volatilidade das Rendas (ou dividendos) geradas 

pelo imóvel

 

Este item baseia-se em como estará formatado o contrato de locação (ou 

arrendamento, ou de direitos, ou, ainda, de condomínio pró-indiviso) entre o 

proprietário do imóvel (FII, por exemplo) e o inquilino (ou arrendatário, ou 

concessionário, outros). Dependendo de como esse contrato estiver formatado, o 

fundo receberá um valor mensal (ou valor periódico), quase que fixo (dependendo 

de algum imprevisto nas despesas), que será reajustado anualmente e enquadrado 

na lei do inquilinato. 

Para tanto, o locador terá direito a ação de revisão de aluguel, a partir do 3º 

ano de contrato, para discutir o valor da locação (buscar eleva-lo) e o locatário terá 

direito a ação renovatória, ao completar 5 anos do contrato, para permanecer no 

imóvel com a locação, momento este em que pode ser apreciado o valor locativo se 

uma das partes entender que o contrato se encontra desequilibrado. 

Na percepção do investidor, este aluguel é fixo, de modo que todo mês, 

durante doze meses, ele receberá praticamente o mesmo valor, e, no décimo 

terceiro mês, terá direito ao valor reajustado de acordo com o índice previsto no 
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contrato. Os ativos enquadrados neste item serão designados como ativos “X”. 

Existe, ainda, outra categoria de imóveis, caracterizados por uma alta 

especificidade quanto às possibilidades de uso e exploração comercial. Podemos 

entender que a receita (supõe-se mensal) não parece ser ―fixa‖, uma vez que 

depende da demanda gerada no negócio realizado naquele imóvel, e que tal 

demanda varia, por diversos motivos, durante um ciclo, que podemos imaginar como 

anual (idem).  

Assim, em um shopping, o dia das mães e natal geram uma demanda mais 

forte nos meses de maio e dezembro, diferente do que ocorre em março e setembro, 

por exemplo. Ademais, um hotel de praia tem, nos meses de janeiro e fevereiro, sua 

demanda aumentada devido às férias de verão, conforme vamos comentar abaixo. 

No caso do imóvel utilizado para shopping, a receita gerada pela atividade do 

varejo será determinante (existem outros fatores, entretanto utilizaremos esse a 

título de exemplo) se os frequentadores daquele equipamento estiverem comprando 

nas lojas, tal como foi previsto no estudo que determinou a viabilidade econômico-

financeira daquele empreendimento. 

No caso do imóvel utilizado para a atividade hoteleira, a receita gerada pode 

flutuar de acordo com a sazonalidade e, por isto, gerar períodos de maior ou menor 

valor de receita, podendo resultar em valores maiores ou menores de remuneração 

ou dividendos.  

A percepção será muito forte de uma renda variável e o risco de ela não se 

confirmar, flutuando na possibilidade da demanda que sustenta o empreendimento. 

Naturalmente, estamos sendo simplistas para mostrar que a percepção do 

investidor é de renda variável. Os ativos enquadrados neste item, que apresentam 

para o investidor pessoas físicas a percepção de receita variável, serão designados 

como ativos “Y”. 

Cabe destacar que, de acordo com a teoria dos ciclos econômicos, o 

mercado do ativo base (mercado imobiliário) obedece ao seu ciclo, que consiste 

tanto em momentos de forte procura como em momentos de baixa procura, 

caracterizando períodos em que uma possível vacância no imóvel não signifique, 

necessariamente, erro, dolo ou culpa de quem quer que seja. É, pois, uma variável 

presente na dinâmica do mercado deste ativo.  

Desse modo, a percepção do investidor, quanto a característica de 

volatilidade da renda auferida pelo FII, traz a dimensão de FIXO e VARIÁVEL para 
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acomodar a expectativa do aplicador. Apesar de sabermos que se trata de um 

produto, conforme sua definição na ICVM 472 de renda variável, a percepção do 

investidor de um aluguel que tenha pouca ou nenhuma alteração na sua renda, ao 

longo do ano, é uma percepção de uma ―renda fixa‖.  

Na mesma linha, as rendas mensais produzidas por este veículo, que são 

sempre muito diferentes, caracterizam-se como uma percepção de ―renda variável‖. 

Neste contexto, apresentamos as duas classificações que vão nos ajudar, no 

próximo item, a segmentar a indústria. 

 

 

4.1.4. Entendendo como melhor segmentar a indústria de FIIs 

 

Desta forma, acreditamos que a segmentação dos fundos terá maior 

aderência, na percepção do investidor pessoa física, quando observarmos que os 

ativos se classificam em dois grandes segmentos: 

 

 FUNDOS DE RENDA - Ativos com as seguintes características: 

 

A - Metodologia de precificação - comparação usando referências na região; 

 

X - Rendas permanentes, próximas do constante. 

 

 FUNDOS DE NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS – Ativos com as seguintes 

características: 

 

B - Metodologia de precificação - fluxo de caixa descontado do negócio 

utilizado no imóvel; 

Y - Rendas sazonais, próximas do variável. 

 

Derivando estas características matrizes, encontramos os fundos que 

adquirem, como ativos, os papeis de base imobiliária, ou seja, os valores mobiliários 

que representam direitos e obrigações com lastros imobiliários, caracterizados por 

papeis de renda fixa ou renda variável, tais como CRI – Certificado de Recebíveis 

Imobiliários, CEPAC – Certificado de Potencial Aproveitamento Construtivo, 
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Debêntures, Ações ou cotas de outros FIIs. 

Por fim, no primeiro nível, temos, ainda, os fundos que possuem como plano 

de negócios formarem carteiras, a partir do conhecimento de ―gestores‖ e time de 

especialistas. São caracterizados pela composição de ―portfolio‖ com uma variedade 

de ativos, de segmentos diferentes, que, no cômputo geral, favoreça o cotista na 

relação risco e retorno diversificado. Tais produtos tem uma atuação ativa, fazendo 

com que os gestores busquem comprar e vender (―trade‖) no momento certo 

(―Market timming‖), acompanhando ―full time‖ o produto e o mercado, o que 

diminuiria a intensidade com que o investidor o faria. Para finalizar nossa 

classificação, sugerimos os ―clusters‖ indicados na Figura 10: 

 

Figura 10 – Segmentação da Indústria de FIIs9

                                                           
9
 Segmentação construída a partir da metodologia apresentada. 
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4.2. ETAPA 2- ―QUESTIONÁRIO CT‖- CAPACIDADE & TOLERÂNCIA 

DO INVESTIDOR 

 

Este item teve por objetivo explorar, a capacidade do investidor em aplicar no 

produto e verificar a tolerância que o investidor tem as eventuais situações de riscos 

que fazem parte da dinâmica do produto. Com apenas 5 perguntas, consideradas 

essenciais para que o potencial aplicador busque conhecer eventuais riscos 

considerados estruturais para a modalidade, o questionário visa selecionar que 

grupo de produtos se encontra condizente com o perfil de risco do investidor. 

Utilizamos a escala ―likert‖ (Escala de Likert é um tipo de escala de resposta 

psicométrica usada habitualmente em questionários, e é a escala mais usada em 

pesquisas de opinião. Ao responderem a um questionário baseado nesta escala, os 

perguntados especificam seu nível de concordância com uma afirmação, foi 

apresentada a comunidade científica por Rensis Likert. Conteúdo disponível da 

Enciclopédia Livre Wikipédia), para parametrizar suas respostas e segmentamos a 

indústria de acordo com a percepção de risco/complexidade relatada na Etapa 1 

anterior. Assim, temos o ―Questionário CT‖, apresentado no apêndice B e contendo 

as seguintes dimensões destacadas: 

 

 

• Nível geral de diversificação financeira 

 

Esta dimensão convida o investidor a refletir sobre a diversificação da 

reserva financeira que está sendo constituída. Pretende mostrar que a segmentação 

em vários tipos de ativos pode garantir sua melhor sobrevivência financeira. 

 

 

• Nível de exposição a produto de renda variável 

 

Esta característica remete o aplicador para a dimensão que a renda variável 

pode ou não trazer retornos e rendimentos, mostrando que esta modalidade de 

investimento pode, no limite do ―stress‖, gerar necessidade, inclusive, de aporte 

financeiro para, em condomínio, suprir as obrigações do fundo proprietário fiduciário 

de imóvel (ex. pagamento de condomínio) ou direito constituído. 
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 Horizonte temporal de retorno/necessidade de liquidez  

 

Esta dimensão visa trazer o investidor para refletir sobre seus projetos e 

planos de futuro, de forma a perceber em que horizonte de tempo precisará do 

recurso aplicado e em que proporção, integral ou parcial. 

 

 

• Domínio da dinâmica da indústria imobiliária 

 

O fundo é um produto derivado da atividade imobiliária e, como tal, sofre 

indiretamente, e não na mesma proporção, com alguns fenômenos que a indústria 

também sofre. Conhecer os ciclos, os processos e os agentes desta indústria pode 

representar uma largada importante de posicionamento competitivo. 

 

 

• Grau de tolerância à volatilidade de cotas no mercado secundário 

 

Esta dimensão traz o olhar do investidor para a dinâmica do mercado 

secundário e reafirma que o valor da cota, isto é, quanto a cota está sendo 

negociada na BM&FBovespa, não necessariamente tem relação com o seu valor 

patrimonial, ou seja, o valor dos ativos que compõem o patrimônio deste fundo. Por 

conta da questão de ―marcação à mercado‖ o valor dos ativos precisa ser 

constantemente precificado pelas negociações realizadas no mercado secundário, 

assim os FIIs têm suas cotas diariamente (em função das operações realizadas) 

reprecificadas.  

Este procedimento é característico das operações de fundos, e não da 

atividade imobiliária. Os imóveis não são avaliados diariamente, isto tira a percepção 

do curto prazo que é a lógica deste tipo de ativo (médio/longo prazo). Desta forma, 

esta dimensão levanta o grau de tolerância que o aplicador suporta ao ver o preço 

da cota de seu fundo despencar. Vende? Não vende? Realiza? Não realiza? 
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4.2.1. Quadro de Pontuação do Questionário - Capacidade e 

Tolerância (CT) do Investidor em FIIs 

 

 

Figura 11 – Pontuação do Questionário Capacidade e Tolerância10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.3. ETAPA 3 – CÁLCULO DA CARTEIRA EFICIENTE DE 

MARKOWITZ – RISCO X RETORNO 

 

4.3.1. Seleção dos ativos potenciais 

 

Foi utilizada uma amostra do segmento de FIIs com a nossa classificação de 

renda, composta por um universo de 10 fundos.  A carteira original conforme citada 

no item 1.4.1, destacada no anexo D, cópia do e-mail demandante, nos trouxe cinco 

fundos imobiliários, com valor de mercado de R$ 816 milhões (março/2014), sendo 4 

fundos de lajes corporativas e um locado para agência bancária.  Os 

administradores foram o Banco Votorantim, CEF, BTG Pactual, BEM DTVM 

(Bradesco) e o Citibank.   

Objetivando complementar esta amostra, acrescentamos cinco fundos com 

perfil de produto de renda, sendo quatro fundos locados a bancos estatais e um para 

lajes corporativas, com chancela de banco federal.  Na carteira a ser estudada 

acrescentamos o valor de mercado de R$ 2.602 milhões e incluímos mais um fundo 

                                                           
10

 Figura que condensa a pontuação do questionário CT desenvolvido na análise. 
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com administração da CEF, dois do Votorantim, um da Rio Bravo e um da Oliveira 

Trust.    

A carteira a ser estudada teve o seguinte perfil:  valor de mercado de R$ 

3.418 milhões (referência de março/2014), equivalente a cerca de 3,8% dos fundos 

existentes e 7,8% dos fundos negociados na BM&FBovespa, onde cinco fundos são 

locados para bancos estatais e cinco fundos são de lajes corporativas, contendo 

imóveis com retrofit (reforma e modernização da edificação) e contrato de ―built to 

suit‖ (construção e locação de longo prazo).  Os administradores, por ordem de 

valores sob gestão foram os seguintes: Banco Votorantim, R$ 1.921 milhões; Caixa 

Econômica Federal, R$ 486 milhões; Rio Bravo, R$ 372 milhões; BTG Pactual, 274 

milhões; BEM, R$ 193 milhões; Citibank, R$ 111 milhões e Oliveira Trust, R$ 61 

milhões.   

Cabe ressaltar que em função de operação societária, o Banco Votorantim 

recebeu afluxo financeiro do Banco do Brasil e em razão de acordo de acionistas, o 

BB utiliza-se da plataforma operacional do Banco Votorantim para intensificar suas 

operações no nicho de fundos imobiliários, de forma semelhante ao Banco Itaú que 

se utiliza da empresa Intrag e do Bradesco, que se utiliza da BEM DTVM.   

Por fim, determinamos que o investidor teve uma quantia de R$ 120.000,00 

(Cento e vinte mil reais) para aplicar nestes produtos, conforme apresentados a 

seguir: 

 

Figura 12 – Relação de FIIs selecionados para a Pesquisa11
 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
11 Apresentação dos fundos objeto da presente pesquisa. 
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Ajuste das informações necessárias para a análise de Markowitz 

 

Para iniciarmos os cálculos e projetarmos a carteira eficiente, segundo os 

critérios de Markowitz, levantaremos os dados dos retornos observados de fevereiro 

de 2014 a janeiro de 2015, considerando a cota representativa do mês como sendo 

a cota do último dia útil.   

Para tanto, listamos os valores dos preços das cotas, utilizando a cota de 

fechamento de cada D.U., indicados no mercado secundário (cotação Bovespa) e, 

também, capturamos o mesmo dado para a renda, ―Yield‖ ou proventos ou 

dividendos, efetivamente pagos. Estas variáveis suportariam as ordenadas de um 

futuro gráfico que representaria o retorno do ativo. 

 

 

4.3.2. Apuração do retorno total acumulado

 

 

Conceito de ―Total Return‖: Retorno total Para cada Cota 

 

 

 

Figura 13 – Matriz de Cotação de Preços12 
 
 

 
 

 

 

 

 

                                                           
12

 Valores coletados no sistema Economática. 

DATA AGCX11 BNFS11 BBFI11B BBPO11 BBRC11 BBVJ11 CXCE11B EDGA11B PRSV11 VLOL11 IFIX11

28/02/14 R$ 920,00 R$ 96,00 R$ 2.811,01 R$ 103,50 R$ 74,00 R$ 57,97 R$ 1.620,01 R$ 72,00 R$ 990,00 R$ 62,00 R$ 1.330,00

31/03/14 R$ 918,00 R$ 91,00 R$ 2.810,00 R$ 106,00 R$ 77,00 R$ 57,00 R$ 1.730,00 R$ 72,31 R$ 860,00 R$ 61,00 R$ 1.336,00

30/04/14 R$ 927,00 R$ 93,99 R$ 2.825,00 R$ 104,80 R$ 76,48 R$ 58,45 R$ 1.750,00 R$ 79,00 R$ 868,00 R$ 61,50 R$ 1.350,00

30/05/14 R$ 989,99 R$ 98,95 R$ 2.850,00 R$ 105,88 R$ 79,81 R$ 57,50 R$ 1.754,99 R$ 81,85 R$ 950,00 R$ 60,47 R$ 1.369,00

30/06/14 R$ 997,99 R$ 98,98 R$ 3.050,00 R$ 106,30 R$ 87,95 R$ 57,50 R$ 1.830,00 R$ 79,88 R$ 958,00 R$ 60,80 R$ 1.387,00

31/07/14 R$ 998,00 R$ 95,98 R$ 3.333,33 R$ 109,00 R$ 90,27 R$ 65,00 R$ 1.790,00 R$ 80,50 R$ 1.025,00 R$ 65,50 R$ 1.409,00

29/08/14 R$ 982,99 R$ 91,49 R$ 3.147,99 R$ 110,69 R$ 95,00 R$ 61,89 R$ 1.899,99 R$ 79,82 R$ 930,00 R$ 73,10 R$ 1.413,00

30/09/14 R$ 986,00 R$ 83,53 R$ 3.200,58 R$ 108,00 R$ 95,10 R$ 60,90 R$ 1.870,00 R$ 81,35 R$ 921,00 R$ 71,50 R$ 1.421,00

31/10/14 R$ 970,20 R$ 89,51 R$ 3.060,05 R$ 107,50 R$ 93,00 R$ 60,50 R$ 1.850,00 R$ 80,43 R$ 890,00 R$ 61,00 R$ 1.402,00

28/11/14 R$ 960,00 R$ 92,99 R$ 3.014,00 R$ 103,70 R$ 86,52 R$ 56,00 R$ 1.760,00 R$ 77,00 R$ 700,00 R$ 59,00 R$ 1.361,00

31/12/14 R$ 960,00 R$ 93,50 R$ 2.546,00 R$ 104,50 R$ 88,50 R$ 55,00 R$ 1.720,00 R$ 76,50 R$ 689,69 R$ 52,30 R$ 1.336,00

30/01/15 R$ 960,00 R$ 89,99 R$ 2.650,00 R$ 104,51 R$ 89,99 R$ 59,00 R$ 1.691,01 R$ 73,00 R$ 650,00 R$ 58,99 R$ 1.372,00

Matriz de Preços
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Figura 14 – Matriz de Variações Mensais13 

 

 
 
 

 

 

Figura 15 - Matriz de Proventos/Yield Mensais14 
 

 
 

 

Retorno Total por Cota‖ RTQi 
 

 

     
((     )   )

  
 

 

 
Sendo 

 

 

P0; Preço de custo da aplicação no momento t=0; 
 
 

P1; Preço de fechamento do período ―i‖; 

 

                                                           
13 Valores coletados no sistema Economática. 
14 Valores coletados no sistema Economática. 

DATA AGCX11 BNFS11 BBFI11B BBPO11 BBRC11 BBVJ11 CXCE11B EDGA11B PRSV11 VLOL11 IFIX11

31/03/14 -0,22% -5,21% -0,04% 2,42% 4,05% -1,67% 6,79% 0,43% -13,13% -1,61% 0,45%

30/04/14 0,98% 3,29% 0,53% -1,13% -0,68% 2,54% 1,16% 9,25% 0,93% 0,82% 1,05%

30/05/14 6,80% 5,28% 0,88% 1,03% 4,35% -1,63% 0,29% 3,61% 9,45% -1,67% 1,41%

30/06/14 0,81% 0,03% 7,02% 0,40% 10,20% 0,00% 4,27% -2,41% 0,84% 0,55% 1,31%

31/07/14 0,00% -3,03% 9,29% 2,54% 2,64% 13,04% -2,19% 0,78% 6,99% 7,73% 1,59%

29/08/14 -1,50% -4,68% -5,56% 1,55% 5,24% -4,78% 6,14% -0,84% -9,27% 11,60% 0,28%

30/09/14 0,31% -8,70% 1,67% -2,43% 0,11% -1,60% -1,58% 1,92% -0,97% -2,19% 0,57%

31/10/14 -1,60% 7,16% -4,39% -0,46% -2,21% -0,66% -1,07% -1,13% -3,37% -14,69% -1,34%

28/11/14 -1,05% 3,89% -1,50% -3,53% -6,97% -7,44% -4,86% -4,26% -21,35% -3,28% -2,92%

31/12/14 0,00% 0,55% -15,53% 0,77% 2,29% -1,79% -2,27% -0,65% -1,47% -11,36% -1,84%

30/01/15 0,00% -3,75% 4,08% 0,01% 1,68% 7,27% -1,69% -4,58% -5,75% 12,79% 2,69%

Matriz de Variações Mensais

DATA AGCX11 BNFS11 BBFI11B BBPO11 BBRC11 BBVJ11 CXCE11B EDGA11B PRSV11 VLOL11

28/02/14 R$ 7,03 R$ 0,50 R$ 32,05 R$ 0,75 R$ 0,20 R$ 0,30 R$ 14,22 R$ 0,50 R$ 9,28 R$ 0,76

31/03/14 R$ 7,03 R$ 0,51 R$ 32,21 R$ 0,75 R$ 0,21 R$ 0,30 R$ 14,30 R$ 0,69 R$ 9,52 R$ 0,69

30/04/14 R$ 7,03 R$ 0,56 R$ 32,06 R$ 0,75 R$ 0,23 R$ 0,30 R$ 14,41 R$ 0,64 R$ 9,54 R$ 0,65

30/05/14 R$ 7,03 R$ 0,56 R$ 32,17 R$ 0,75 R$ 0,23 R$ 0,30 R$ 13,89 R$ 0,64 R$ 9,44 R$ 0,69

30/06/14 R$ 7,03 R$ 0,50 R$ 32,23 R$ 0,75 R$ 0,23 R$ 0,30 R$ 14,67 R$ 0,55 R$ 9,55 R$ 0,72

31/07/14 R$ 7,03 R$ 0,37 R$ 32,23 R$ 0,75 R$ 0,23 R$ 0,31 R$ 14,36 R$ 0,71 R$ 9,52 R$ 0,69

29/08/14 R$ 7,03 R$ 0,46 R$ 32,03 R$ 0,75 R$ 0,27 R$ 0,31 R$ 14,32 R$ 0,82 R$ 9,50 R$ 0,79

30/09/14 R$ 7,10 R$ 0,39 R$ 32,19 R$ 0,80 R$ 0,25 R$ 0,31 R$ 14,33 R$ 0,72 R$ 9,52 R$ 0,55

31/10/14 R$ 7,10 R$ 0,40 R$ 32,28 R$ 0,80 R$ 0,20 R$ 0,31 R$ 15,15 R$ 0,72 R$ 10,13 R$ 0,04

28/11/14 R$ 7,10 R$ 0,39 R$ 31,95 R$ 0,80 R$ 0,20 R$ 0,31 R$ 15,11 R$ 0,71 R$ 7,06 R$ 0,08

31/12/14 R$ 7,10 R$ 0,42 R$ 32,30 R$ 0,80 R$ 0,25 R$ 0,31 R$ 15,16 R$ 0,58 R$ 7,65 R$ 0,07

30/01/15 R$ 7,30 R$ 0,47 R$ 33,10 R$ 0,80 R$ 0,28 R$ 0,47 R$ 15,15 R$ 0,82 R$ 7,25 R$ 0,08

Matriz de Proventos Mensais
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D; Proventos acumulados, recebidos entre ―0‖ e ―i‖. 
 

Para a carteira; 
 

 
 

    ∑(       )

 

   

 

 
Sendo 

 

RTp; Retorno total do portfolio; 

RTQi; Retorno total por cota i 

Ai ; quantidade alocada para cada cota i 

 

E; 

Yield Médio Acumulado; é o percentual referente aos proventos de cada ativo 

i, acumulados a partir de janeiro de 2015 e divididos pelo preço de custo dos ativos, 

calculados cfe equação; 

 
 

     (
∑ (   )
 
   

   
)  

 

Onde 

 

YMAi; Percentual ref ao Yield Médio Acumulado; 

Dmi; Proventos pagos para o mês de referência; 

Pf0; Preço de fechamento de janeiro de 2015 (valor constante). 

 

E; 

 

Yield Médio Mensal (gerencial); é a relação mensal dos proventos de cada 

ativo, calculado cfe equação abaixo; 

 

 

     (
   

   
) 
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Onde, para cada ativo, 

 

YM i; Provento médio mensal 

Dmi; Proventos no mês 

Pfi; Preço de fechamento do mês 

 

 

4.3.3. Matriz de Covariância 

 

Para representar o risco, que será apresentado em um futuro gráfico pelas 

abscissas, utilizamos a variância e a covariância dos respectivos retornos, a fim de 

entender o grau de dispersão a média que os retornos geraram, ou seja, a média 

dos erros dos retornos, considerados os erros o afastamento da média dos retornos. 

A seguir teremos a Figura 16 com a média de retornos esperados e a média das 

variâncias e covariâncias. 

 

 

Figura 16 – Matriz de Covariância da Carteira Teste15
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

4.3.4. Definição da carteira de Markowitz - “Tradicional” 

 

Iniciaremos compondo os dados de receita, variância e o índice Sharpe, 

divisão das duas grandezas. 

                                                           
15 Valores coletados no sistema Economática. 
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Figura 17 – Carteira Teste com os Parâmetros de Markowitz16
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Após listar as variáveis necessárias, é o momento de proceder ao cálculo de 

Markowitz, que nos fornecerá a carteira mais eficiente, na visão do menor risco e 

maior retorno, por meio do programa EXCEL, com a ferramenta SOLVER. Os 

resultados efetivos encontram-se transcritos a seguir:  

O resultado apresentado na Figura 18 nos traz, também, os pesos 

(percentual para aquisição de cada papel), o preço da cota de cada FII, a quantidade 

de cotas a serem adquiridas, o valor financeiro de cada operação e a quantidade de 

corretagem que deve ser paga. 

 

 

Figura 18 – Resultado do Cálculo de Markowitz “Tradicional”17
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

                                                           
16 Parte da planilha EXCEL que realizou os cálculos de Markowitz. 
17 Parte da planilha EXCEL que realizou os cálculos de Markowitz. 
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Explicando a Figura 18: 

 

Pesos - Valor calculado pelo Solver e atribuído como a proporção do papel na 

carteira baseado no cálculo de Markowitz; 

E[R]: Rendimento Esperado 

Variância: Variância dos Ativos, baseada nas variações mensais da Figura 14; 

E[R]/Risco: Relação Risco retorno, como analogia ao índice Sharpe: 

Pç: Preço do Ativo na data de alocação (31/01/2015) 

Qtd: Quantidade apurada na data de alocação (31/01/2015) 

Financeiro: Referencial para Pç*Qtd 

Contagem: Enumeração, de forma binária, dos ativos presentes na carteira 

eficiente. 
 

Assim, temos que o cálculo realizado com a carteira teste, com os 

parâmetros previstos por Markowitz, de acordo com os critérios de RISCO e 

RETORNO, apresenta a seguinte carteira como sendo a mais eficiente: 

 

 

Figura 19 – Quadro dos FII’s indicados no cálculo de Markowitz 

FIIs indicados Percentual indicado 

AGCX11 12,67% 

BNFS11 02,58% 

BBRC11 76,34% 

EDGA11B 08,40% 

 

Fonte: Figura 18 

 

 

4.4. ETAPA 4 – NOVA ABORDAGEM PARA O RANKING DO 

INVESTIDOR 

 

Como já vimos anteriormente, caso não haja nenhuma alternativa 

metodológica, os investidores vão se manter nos seus castelos decisórios para 

definirem seus investimentos. Assim, provavelmente, utilizarão heurísticas e vieses, 

emoções e sentimentos para definir posições e decisões de investimento. 
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Para mudar esta lógica, seguindo o caminho para reduzir o nível de 

influência das heurísticas e vieses nos apresentados por Kahneman e Tversk e 

fortalecer a análise racional das informações, conforme orientado por Bazerman e 

Moore, buscamos aumentar a consistência em suas decisões e aperfeiçoar sua 

estratégia financeira.  

Propomos uma mudança de conceito, dando ênfase a visão do processo 

decisório orientada por Bazerman e Moore (item 2.4), onde o aplicador terá maior 

comprometimento com o investimento (2.4 – 2. Adquirir experiência e conhecimento 

técnico), a partir de suas notas nas características destacadas do produto e, assim, 

criar um ranking de notas, que serão utilizadas com o cálculo de Markowitz (2.4 – 1. 

Usar ferramentas de análise de decisão) para que ele indique uma carteira eficiente, 

considerando as observações trazidas pelo investidor, de forma simples e objetiva, 

influindo no processo de escolha para a definição do seu investimento (2.4 – 3. 

Livrar-se dos vieses do julgamento). 

Utilizando a mesma realidade do ativo base, o imóvel, o princípio aqui 

empregado é a necessidade de que o investidor se envolva e busque informações 

para que forme um juízo de valor (2.4 – 6. Entender vieses nos outros), arbitrando 

notas para características que foram consideradas fundamentais em um processo 

analítico para um investimento neste produto. Este trabalho defende o procedimento 

de que o investidor precisa, NO MÍNIMO, ter envolvimento com algumas questões 

que dizem respeito a esse investimento. De forma similar ao investidor imobiliário, o 

investidor em FIIs deve observar e levantar informações que potencialmente podem 

influenciar nos resultados e desempenho de sua aplicação (2.4 – 4. Tomar a visão 

do agente externo). 

Deve-se ressaltar que a CVM determina que conste em todo o material de 

distribuição e propaganda do produto um ―DISCLAIMER‖ em que conste a 

orientação para que o investidor leia o prospecto antes de aderir ao investimento. 

Ocorre que, de acordo com nossa pesquisa e uma observação geral, esta atitude 

situa-se num grupo de menor expressão, ou seja, o investidor médio não lê 

atentamente ao prospecto, que, muitas vezes, são apresentados em formato 

plenamente aderente à legislação vigente, mas um tanto complexo para a 

compreensão do investidor comum. 
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4.4.1. Definição dos temas que estruturam o “Ranking” dos 

investidores 

 

Para embasar nossa pesquisa, selecionamos temas e subtemas que devem 

ser objetos de pesquisa e reflexão pelo investidor, para posterior definição 

(arbitramento) de notas que vão configurar um ―Ranking‖ (qualitativo) determinado 

pelo próprio investidor. Os temas selecionados são: 

 

A. FUNDO IMOBILIÁRIO – Reúne todas as características que cercam o FII 

como veículo de Mercado de Capitais, seus agentes, seus prestadores de serviço, 

sua governança, sua comunicação com o investidor, suas ações tempestivas em 

favor do investidor, enfim, tudo que diga respeito ao relacionamento do investidor 

com o produto. 

 

B. ATIVO(S) – Reúne as características do objeto que será investido pelo 

fundo em questão. Assim, o imóvel objeto do investimento deve ser observado 

quase como uma aquisição direta, ou seja, devem ser verif icadas as condições 

intrínsecas e extrínsecas do ativo. É importante termos uma visão mais precisa 

possível do(s) imóvel(is) que pode(m) ser adquirido(s), incluindo itens como sua 

localização, seu estado de conservação, seu padrão construtivo, entre outras. 

 

C. POTENCIAL DE GERAÇÃO DE RENDA – Este item visa identificar a 

existência, o potencial e as condições de relacionamento com o tomador final do 

imóvel (inquilinos ou arrendatários). Neste item também está ancorado o potencial 

de demanda de negócios imobiliários, como shoppings, hotéis, escolas, hospitais, 

incorporações, entre outros. 

 

4.4.2. Definição de Subtemas a serem aprofundados pelo investidor 

 

Para melhor abordarmos os temas anteriores, vamos aumentar o universo de 

características que devem ser observadas pelo investidor, criando, assim, os 

subtemas que serão abordados junto aos investidores na forma de questionários, a 

fim de incentivá-lo a buscar respostas e ajudá-lo a se posicionar no processo de 

arbitrar notas para a criação do seu ranking. Assim teremos: 
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4.4.2.1. Fundo Imobiliário/Institucional – ―Questionário I‖, no Apêndice C 

 

 

 ADMINISTRADOR 

 

Esta questão é colocada para que o investidor mensure a importância do 

papel do Administrador nos processos do dia-a-dia do fundo, suas tomadas de 

decisão, a divulgação das informações, a tempestividade nas ações necessárias, a 

correção de rumo dos empreendimentos, fiscalização dos demais prestadores de 

serviço, a correta contabilização do balanço periódico do Fundo, o cumprimento 

estrito das condições da política de investimento do Fundo, ou seja, todos os atos 

fundamentais para zelar pelo patrimônio do FII e consequentemente do investimento 

do aplicador. 

 
Gostaria de ver a indústria mais responsável nas vendas e nas informações 
junto ao mercado, tanto os que já são investidores como os novos entrantes 
(potenciais) [...] (DEPOIMENTOS, l. 494-496). 

 

 

 

 

 GESTOR ou CONSULTOR IMOBILIÁRIO 

 

Esta questão é colocada para que o investidor mensure a importância do 

papel do Gestor e/ou Empreendedor/Incorporador Imobiliário. Ao Gestor cabe a 

atuação que vai desenvolver e implantar o empreendimento/projeto imobiliário 

adquirido pelo fundo. Já o Empreendedor Imobiliário teve ou terá a missão de 

conceber o produto imobiliário, empreender, construir, operacionalizar o 

empreendimento/projeto imobiliário.  

Estes personagens são fundamentais na vida do produto quando necessitam 

ter ações decisivas para viabilizar o(s) empreendimento(s)/imóvel(eis) adquiridos 

pelo fundo (Gestor) e na origem, no nascimento, na implantação do 

projeto/empreendimento (Empreendedor e/ou Incorporador Imobiliário). O investidor 

deve considerar se estes personagens agregam valor ou não ao fundo, utilizando 

em sua observação uma dimensão de profissionalização de suas atividades e suas 

atuações em outras operações, seu histórico de mercado. 

De forma semelhante, o consultor imobiliário, quando convocado para fazer 
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parte da equipe de profissionais especializados, terá a missão de fiscalizar e/ou 

assessorar o desenvolvimento imobiliário de um determinado empreendimento e, 

pelas suas posições e ações, devem ser avaliados. 

 
Verifique o ―TrackRecord‖ do gestor. Alguns terão um perfil mais agressivo 
outros mais moderado e outros até mais conservadores‖. ―Num cenário de 
mercado desfavorável, o Consultor Imobiliário, especializado em locações 
comerciais, pode ajudar a evitar ou reduzir a vacância do FII. Esta expertise 
pode ajudar os locatários a pagarem uma parte dos alugueis e a 
manutenção dos imóveis (condomínio e IPTU) assim, mantem-se um fluxo 
financeiro positivo para o FII (DEPOIMENTOS, I. 522-528). 

 

 

 GOVERNANÇA DO FII 

 

Esta colocação tem por objetivo fazer com que o investidor diferencie a 

governança de cada fundo, percebendo que, em alguns casos, sua participação está 

condicionada somente à adesão ao produto, baseado em um plano de negócio pré-

estabelecido que não permite alteração.  

Quando o fundo tem natureza de gestão passiva (contrato de locação de 

longo prazo com âncora de grande porte) a margem de atuação do gestor é limitada. 

Porém, quando o FII não tem um contrato de longo prazo e está sujeito às 

oscilações do mercado, pode ser necessária a gestão ativa (correção de rumo, 

iniciativas para eliminar vacância, entre outros) que são decisivas para a vida do 

produto.  

Desta forma, este item coloca o investidor na dimensão da possibilidade de 

sua participação nas Assembleias de Cotistas. Transparência nas informações, o 

conhecimento da equipe, o grau de comunicação dado ao investidor e ao mercado 

são itens que devem ser observados. 

 

Algumas empresas vão sempre apresentar o mínimo de informação exigido, 
padrão básico. Nós não tínhamos a experiência quando fizemos a 472, não 
sabíamos o que pedir (DEPOIMENTOS, l. 237-239). 
[...] O mercado financeiro se comunica mal, já dito pelo Nizan Guanaes, no 
último evento da ANBIMA. Para o leigo, soa arrogante, é preciso que o 
mercado siga o esforço para melhorar o conteúdo e tornar as informações 
mais amigáveis ao investidor (DEPOIMENTOS, l. 429-432). 
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 FORMADOR DE MERCADO/ NÍVEL DE LIQUIDEZ DO FII 

 

Esta questão visa trazer ao conhecimento do investidor noções básicas do 

mercado secundário para dar liquidez ao produto. Quando o investidor definir a 

relevância da liquidez para sua estratégia de investimento, ele terá uma dimensão 

da importância deste item. 

Aqui, pretende-se que o investidor verifique o histórico, se for o caso, do nível 

de liquidez praticado no mercado secundário para o fundo. 

 

 

4.4.2.2. ATIVO – ―Questionário A‖, no Apêndice D 

 

 

 LOCALIZAÇÃO DO IMÓVEL 

 

A pergunta traz a discussão sobre uma eventual necessidade do fundo 

conviver com uma vacância de mercado, o que implica que o fundo teria a 

responsabilidade de buscar novo cliente final para o imóvel/empreendimento, e, 

neste caso, o bom ponto comercial seria uma vantagem competitiva para o imóvel 

retornar ao mercado. Ao se debruçar nesta questão, o investidor imagina uma 

compra ao estilo do investimento direto imobiliário, a qual considera relevante o 

ponto comercial. 

 

 TIPOLOGIA IMOBILIÁRIA 

 

Trata-se de estimular o investidor a observar a característica do imóvel, seu 

uso ou atividades permitidas, para conhecer quais as possibilidades de futuras 

ocupações que o imóvel pode vir a ter. Assim, algumas características podem fazer 

com que o imóvel seja polivalente, e, em uma situação extrema, possa servir para 

outro uso, outra atividade ocupando o imóvel, em uma possível vacância. Outra 

abordagem importante é a diversificação da tipologia imobiliária, ou seja, ter vários 

imóveis de tipologias diferentes, que também é uma estratégia utilizada. As 

tipologias mais destacadas estão relacionadas na Figura 10 - Segmentação da 

indústria
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 QUALIDADE DO IMÓVEL 

 

Este assunto traz para o investidor a dimensão da qualidade imobiliária, isto 

é, para ativos imobilizados (reais), o nível de padrão de acabamento do imóvel, o 

estado de conservação em que se encontra a edificação, nível construtivo, 

preocupação do projeto com a sustentabilidade da operação do imóvel, o nível de 

sua obsolescência física e funcional e as certificações nacionais e internacionais 

adquiridas. 

Para ativos mobiliários, como por exemplo, os Certificados de Recebíveis 

Imobiliários – CRI, de securitização de financiamentos de crédito imobiliário, papeis 

representativos de dívidas (renda fixa), o investidor deve observa-los a nível dos 

ocupantes ou destinatário do imóvel e a real possibilidade de honrar os pagamentos 

compromissados. Para este caso, é interessante verificar o ―Debt to Income‖ – DTI, 

que é dado pelo coeficiente da operação das ―Dívidas / Receitas‖, buscando 

observar o risco de crédito do tomador do financiamento. Para mínima proteção e 

garantia da dívida, existe o ―Loan to Value‖ – LTV, que é dado pelo coeficiente da 

operação entre ―Divida / Valor da Garantia Imobiliária‖. 

 

 PRECIFICAÇÃO DO IMÓVEL 

 

Busca-se colocar a dimensão da precificação do ativo do FII para que o 

investidor possa ter uma ideia mais próxima do valor do patrimônio do fundo. Porém, 

nesta medida, levanta-se a questão dos Laudos de Avaliação que precificam os 

imóveis. A Associação Brasileira de Normas Técnicas regulamenta todo o 

procedimento metodológico que deve ser seguido pelos profissionais que militam 

nesta área para que o trabalho profissional tenha o mínimo de subjetividade, 

atingindo níveis de rigor e de precisão previstos na Norma Brasileira.  

Além de tal situação, recomenda-se observar uma possível intervenção em 

―conflito de interesse‖, atuando na precificação e, eventualmente, na 

comercialização do ativo. O mercado de empresas especializadas em Engenharia 

de Avaliação é caracterizado pela atuação de poucas empresas, com estruturas 

normalmente enxutas e na sua maioria de pequeno porte. 

 

Nossos avaliadores são empresas pequenas, são vulneráveis as pressões. 
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Nós deveríamos ter um quadro de avaliadores certificados e independentes. 
Não existe acesso a informação independente. Os fundos de pensão, os 
conflitos judiciais e os IPOs, quando lidam com situações de grande 
envergadura contratam duas precificações independentes. Nós temos 
informações públicas não amigáveis. Só consegue produzir uma análise de 
nível profissionais especializados, raros investidores pessoas físicas estão 
nesse patamar (DEPOIMENTOS, l. 519-525). 
 
 
 

 EXPECTATIVA DE OPORTUNIDADE 

 

A questão traz a dimensão da variação do valor patrimonial e o valor de 

mercado. O investidor precisa estar ciente que, em alguns momentos, o valor do 

patrimônio do fundo, precificado na largada da operação e atualizado por meio de 

avaliações imobiliárias periódicas, pode variar em relação ao valor de cotação do 

mercado secundário.  

Esta oscilação do valor da cota no mercado secundário se dá em virtude de 

vários motivos que atuam na gangorra da oferta e procura das cotas do fundo. 

Assim, um movimento no custo de oportunidade da macroeconomia pode gerar um 

movimento de saída do fundo e, caso não tenha uma correspondente procura, 

vamos presenciar uma diminuição do valor da cota até que o preço atinja o valor 

absorvido pelo mercado. 

Portanto, este item sugere ao investidor verificar a relação do valor de 

mercado (valor da cota do fundo na Bovespa multiplicado pela quantidade de cotas 

existente no fundo) e o valor patrimonial (apontado nos relatórios de auditoria). 

Quando a relação dos dois valores for igual a 1,00, significa que a cotação de 

mercado está compatível com o patrimônio do FII.  

Se a divisão for menor que 1,00 (ex.: 0,90), significa que a cotação do 

mercado está inferior ao valor do patrimônio, podendo ser uma oportunidade de 

compra para ganhos futuros, caso esta relação volte a se aproximar do nível 1,00. 

Se a divisão for maior do que 1,00 (ex.: 1,10), significa que a cotação do mercado 

está superior ao valor do patrimônio e, se o investidor tiver cotas do produto 

adquiridas quando a relação estava menor (ex.: 1,05), pode vender com ganhos. 
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4.4.2.3. GERAÇÃO DE RENDA – ―Questionário R‖, no Apêndice E 

 

 

• POTENCIAL DE MERCADO 

 

A questão é colocada para lembrar ao investidor que as condições 

―macroeconômicas‖, interferem também diretamente neste mercado, seja 

estimulando as empresas em seus projetos de crescimento e investimento ou, 

então, atingindo as empresas em suas estratégias de redução e cortes. Para o bem 

e para o mal, as condições econômicas do país são significativas para os fundos. 

Entender os ciclos econômicos e como os investimentos de longo prazo, os FIIs é 

um dos grandes desafios do investidor. 

 

• TOMADOR FINAL 

 

Busca-se, nesta questão, provocar uma diversificação da Carteira por meio 

do segmento de atuação do cliente final do imóvel objeto da geração de receita. 

Também destacamos a questão da importância do papel desempenhado pela 

âncora da geração de receita, e, assim, considerar eventuais 

vacâncias/inadimplência no imóvel que poderão levar à redução significativa da 

rentabilidade. 

 

• CONTRATO LOCATIVO 

 

Procura-se, neste quesito, estimular o investidor a ponderar o 

relacionamento comercial celebrado entre o FII e o cliente final, por meio do 

contrato objeto da geração de receita do fundo, bem como a importância do 

indexador para reajuste do contrato. 

 

• GARANTIA DE LOCAÇÃO 

 

Por regulamentação, os FIIs não podem dar garantia de rentabilidade aos 

investidores. Contudo, algumas situações podem sugerir esta garantia de uma forma 

indireta, as quais passamos a observar. Em alguns casos, o empreendedor do 
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projeto imobiliário ou incorporador imobiliário oferece uma complementação de 

rendimento para que a rentabilidade das cotas do fundo atinja determinados 

patamares, por um tempo determinado, até a maturação do empreendimento. Em 

outros casos, a simples garantia de locação pode dar a falsa impressão do 

travamento da rentabilidade. Esta pergunta objetiva trazer o investidor para a 

dimensão que representa a garantia de rentabilidade em operações deste segmento. 

A existência da garantia de locação ou de rentabilidade busca dar maior 

conforto (segurança artificial) ao aplicador, em face do risco proporcionado por 

alguma fragilidade na operação, por um tempo pré-determinado. A reflexão deste 

tema busca reconhecer que o valor garantido é assegurado com um acréscimo 

embutido no valor a ser investido e, quando este cessar, o tempo acabar, e o 

produto depender apenas da competitividade do seu empreendimento imobiliário, a 

absorção pelo mercado será a rentabilidade verdadeira, podendo gerar frustrações 

nas expectativas. 

 
Garantia de rentabilidade, de vários anos, tem que examinar com cuidado, 
para não ser uma ilusão, quando acabar o tempo, ai não tem mais. 
Diferente de inquilinos parrudos, bons inquilinos, em poucos fundos, o 
investidor pode ter uma boa impressão (DEPOIMENTOS, l. 264-267). 

 
 
 

4.4.3. Formação do “Ranking” do investidor - notas e classificações 

 

Com a criação dos questionários, pretende-se estimular o investidor a 

pesquisar, levantar, refletir sobre as informações para que ele consiga arbitrar um 

valor, uma nota subjetiva, mas que represente o fruto de sua análise.  

As notas serão dadas para cada um dos 3 temas, sendo os questionários 

uma forma de ajudar a visão das características por meio dos subtemas. Cada tema 

terá uma nota que representará 25% da pontuação total. Para completar 100% na 

pontuação, o investidor deverá usar os 25% restantes, repetindo a nota do tema que 

o investidor entenda como sendo a sua ―âncora de decisão‖ para cada FII. 

Assim, o investidor duplicará a nota do tema Institucional se considerar que o 

produto tem como ponto alto a equipe de Administração e gestão. Caso o investidor 

considere que o Imóvel a ser adquirido faz toda a diferença ou representa uma 

oportunidade no produto, ele duplicará a nota do Tema Ativo. Caso o investidor 

entenda que o inquilino é o diferencial no fundo, da mesma forma, duplicará a nota 

do tema Geração de Renda. 
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Para a presente simulação, utilizamos a opinião de um investidor pessoa 

física, voluntário, que acompanha o mercado de FIIs, para as respostas adotadas 

nos questionários contidos no apêndice transcritos nas notas abaixo: 

 

 

Figura 19 – Metodologia de “Ranking” - Resposta dos Questionários 
Temáticos18 

 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 20 – “Ranking” - Média de Notas dos Temas por FII da Carteira Teste19
 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
18 Apresentação da pontuação dos questionários temáticos desenvolvidos na metodologia para o “ranking”. 
19 Quadro consolidando as médias das notas dos questionários temáticos para o “ranking” do investidor. 
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A figura 19 apresenta as notas e médias dadas aos questionários temáticos 

(FII, ATIVO, RENDA), contendo cinco (5) perguntas cada questionário, contidos no 

apêndice, e a média geral que configura o RANKING com a utilização da âncora 

decisória. 

Com as notas (1 a 5) arbitradas nos 3 temas e a duplicação da nota em 

função da ―âncora de decisão‖, utiliza-se a média de tal forma que o item ―ranking‖ 

terá uma nota média entre 1 a 5. Assim, teremos, conforme mostrado nas Figuras 20 

e 21, a carteira teste com suas respectivas notas por tema e suas notas de 

―ranking‖. 

 

Figura 21 – Planilha Encaminhando o “Ranking” para Cálculo20
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.5. ETAPA 5 - CÁLCULO DE MARKOWITZ APLICADO JUNTO COM 

O ―RANKING‖ DO INVESTIDOR 

 

Após listar as notas dadas aos temas e a âncora de decisão pelo investidor, 

utilizamos a nota de média utilizada no ―ranking‖ para acrescentar aos parâmetros 

utilizados no cálculo de Markowitz, que nos fornecerá a carteira mais eficiente, na 

visão menor risco e maior retorno, considerando o ―ranking‖ do investidor, por meio 

do programa EXCEL, com a ferramenta SOLVER, conforme Figura 22, que mostra 

os resultados efetivos. 

Importante destacar que, além do preço de compra/venda de cada FII 

disponível, também, o valor dos ―PROVENTOS‖, que representa o ―Yield‖ (ou a 

renda, ou os dividendos, ou os alugueis), podemos utilizar no cálculo de Markowitz, 

                                                           
20 Parte da planilha EXCEL onde foram utilizadas as médias da notas dos questionários temáticos para o 
“ranking” do investidor. 
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da mesma forma que utilizamos na equação, o valor esperado. 

No módulo SOLVER, utilizamos os seguintes parâmetros para que a carteira 

atendesse à diretriz e à estratégia de alocação, considerando o retorno esperado 

por meio dos ―PROVENTOS‖, que foram os seguintes: 

 

Maximização do Ranking 

 

Maximização do Yield médio 

 

100% alocado em cotas 

 

Figura 22 – Cálculo de Markowitz com “Ranking”21
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Desse modo, temos que o cálculo realizado com a carteira teste, com os 

parâmetros previstos por Markowitz e segundo os critérios de ―R3‖, RISCO, 

RETORNO e RANKING, indicou a seguinte carteira eficiente:  

 

Figura nº 23 - FII’s indicados pelo cálculo de Markowitz “Ranking” 

FIIs indicados Percentual indicados 

AGCX11I 15,30% 

CXCE11B 84,70% 

FONTE: Figura 22

                                                           
21 Parte da planilha EXCEL que traz os resultados do cálculo de Markowitz utilizando o “ranking” do investidor. 
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5. DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 

 

Na presente seção buscou-se avaliar os resultados obtidos com os testes 

realizados na etapa anterior, nas duas diferentes abordagens, a saber: Fronteira 

Eficiente de Markowitz ―tradicional‖ e Fronteira Eficiente acrescida do viés de 

―Ranking‖ do investidor, tratado da mesma forma pelo SOLVER (ferramenta do 

EXCEL). Avaliamos os resultados obtidos sob três diferentes prismas: 

 

1. Retorno Total, obtido pelo preço da cota do FII acrescido de todos os 

rendimentos pagos no período; 

2. Rendimento Acumulado, que considerou apenas os proventos, alugueis ou 

os rendimentos pagos aos cotistas; e, 

3. Comparação com alguns índices referenciais (poupança, IFIX, CDI líquido, 

IPCA, além das duas carteiras envolvidas) no período de seis meses, de janeiro de 

2015 a junho de 2015. 

 

5.1. AVALIAÇÃO DE RESULTADOS - CARTEIRA MARKOWITZ 

―TRADICIONAL‖ 

 

A carteira em que consideramos apenas as premissas de Retorno Esperado 

e Risco, conforme prevê o modelo de Markowitz, teve sua performance, que pode 

ser observada nos gráficos das Figuras 23 e 24, além da comparação com outros 

índices destacado na Figura 25, abaixo do índice referencial do mercado - IFIX - no 

período de 6 meses avaliado. 

 

Figura 23 – Retorno Total da Carteira Markowitz Tradicional22

                                                           
22

 Apresentação do gráfico que representa a performance da Carteira Markowitz Tradiconal no período 1º sem/2015. 
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Figura 24 – Rendimento Total da Carteira Markowitz Tradicional23 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 25 – Rendimento Acumulado Comparado com Outros Indicadores24 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
23 Apresentação do gráfico que representa a performance da Carteira Markowitz Tradiconal no período 1º 
sem/2015. 
24 Apresentação do gráfico que representa a comparação da Carteira Markowitz Tradicional com outros indicadores 
no 1º sem/2015. 
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5.2. AVALIAÇÃO DE RESULTADO - CARTEIRA MARKOWITZ ―RANKING‖ 

DO INVESTIDOR 

 

A carteira em que consideramos as premissas de Retorno Esperado, 

proveniente dos Rendimentos, Risco e o Ranking (determinado pelo investidor), teve 

seu desempenho, como se observa nos gráficos das Figuras 26 e 27, além da 

comparação com outros índices destacado na Figura 28, igual ou superior àquele 

apresentado pelo IFIX, conforme veremos a seguir. 

 

Figura 26 – Retorno Total da Carteira Markowitz “Ranking”25 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 27 – Rendimento Acumulado para a Carteira Markowitz “Ranking”26 

 

 

 

                                                           
25 Apresentação do gráfico que representa a performance do retorno total da Carteira Markowitz “Ranking” no 
período 1º sem/2015. 
26 Apresentação do gráfico que representa a performance do rendimento acumulado da Carteira Markowitz 
“Ranking” no período 1º sem/2015. 



100 
 

Figura 28 – Rendimento Acumulado Comparado com Outros Indicadores27 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.3. COMPARAÇÃO ENTRE AS DUAS CARTEIRAS 

 

Neste item superpomos as duas carteiras para compararmos suas 

performances. Assim, teremos, de forma clara, que a Carteira, obtida por meio da 

combinação do método de fronteira eficiente (Markowitz) com a abordagem 

Comportamental (Ranking do investidor), demonstraram performance superior a 

outra carteira e, principalmente, ao IFIX, como verificaremos a seguir nas Figuras 

29, 30 e 31. 

 

Figura 29 – Comparação do Retorno Total das duas Carteiras Selecionadas28 

                                                           
27

 Apresentação do gráfico que representa a comparação da Carteira Markowitz “Ranking” com outros 
indicadores no 1º sem/2015. 
28

 Comparação da performance do retorno total das duas carteiras pesquisadas no 1º sem/2015. 
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Figura 30 – Comparação do Rendimento Acumulado das Duas Carteiras29 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 31 – Rendimento Acumulado das Duas Carteiras Comparada com 

Outros Índices30 

 

                                                           
29

 Comparação da performance de rendimentos das duas carteiras pesquisadas no 1º sem/2015. 
30 Comparação da performance de rendimentos das duas carteiras pesquisadas junto com outros índices no 1º 
sem/2015. 
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6. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Na presente seção vamos apresentar um conjunto de reflexões que vão dar 

suporte à conclusão final da pesquisa, sob as seguintes dimensões: (i) A 

Metodologia Apresentada; (ii) Visão do Investidor e (iii) A Indústria de FII. 

 

6.1. SOBRE A METODOLOGIA APRESENTADA 

 

A primeira observação a ser feita é que a metodologia aqui apresentada não 

busca esgotar ou substituir as informações contidas no regulamento e no prospecto 

de qualquer operação, mas sim auxiliar a curva de aprendizado do investidor junto 

ao produto.  

Um dos desafios dos modelos de gestão de carteiras é conseguir 

acompanhar a performance futura dos ativos em análise. De acordo com o artigo 7º, 

Avisos Obrigatórios do Guia para Publicidade e Divulgação de Material Técnico de 

Fundos de Investimentos, editado pela ANBIMA, "Rentabilidade Passada Não 

Representa Garantia de Rentabilidade Futura".  Esta frase nos remete à seguinte 

mensagem: No mesmo momento em que não devemos utilizar, exclusivamente, as 

rentabilidades passadas de um determinado ativo, não devemos despreza-las para 

basear uma decisão de investimento. Importante é, conhecendo o seu passado 

(visão pretérita), avaliar as repercussões futuras (visão prospectiva), sob as 

condições atuais (situações reais).  No fundo, estamos buscando uma forma de 

prever o que vai acontecer com aquele ativo. Tecnicamente uma missão "in glória"! 

de adivinhar o futuro. 

Quando montamos o quebra-cabeça de como avaliar as repercussões futuras 

do ativo em análise, verificamos que o maior desafio é trazer o investidor para a 

dimensão do FII, as condições atuais do investimento e suas perspectivas futuras, 

sabendo e reconhecendo que, se não for mostrado um caminho pré-

determinado, suas atitudes serão influenciadas pelos vieses mostrados pelas 

Finanças Comportamentais (KAHNEMAN, 2012). 

Trazer o investidor para a dimensão do FII, seguindo um rol de questões que 

são diretamente ligadas às condições atuais e futuras do ativo, é propicia-lo o 

acesso a informações que o possibilitem inferir em aspectos qualitativos na 

dimensão proposta para sua análise. Acreditamos que com informações públicas no 
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mundo da internet o investidor terá uma oportunidade diferenciada de caminhar de 

forma autônoma, ou com assessoria especializada (coach financeiro), sem 

interesses cruzados ou ocultos de terceiros, minimizando, inclusive, a influência 

negativa de metas internas ou comissões na aproximação com os distribuidores. 

A utilização da relação "risco x retorno", montada na Teoria das Carteiras 

Eficientes de Markowitz (SELL, 2003), nos mostra o caminho de convivência das 

séries históricas passadas, com informações e análises do presente, fornecendo 

subsídios para projeções futuras que indiquem alternativas de carteiras eficientes à 

luz do mercado atual. 

Assim, a opção de juntar as duas correntes teóricas, que, em princípio, são 

antagônicas, mostra que, na verdade, pelo experimento realizado, a condição 

humana pode ser um grande suporte de ajuste e correção de rumo que o mercado 

impõe aos ativos, dada a sua dinâmica de ter "n" fatores que lhe influenciam 

frequentemente, direta e indiretamente na sua vida útil. 

Mesmo não sendo o foco do presente trabalho a ―Gestão de Carteiras‖, cabe 

recomendar ao investidor que, para a formação da carteira ―eficiente‖ (base),  deve 

ser monitorada frequentemente, observar a performance dos seus ativos, bem como 

os acontecimentos identificados no mercado, pois estes ajudarão a prever reflexos 

diretos ou indiretos no comportamento da sua ―Geração de Renda‖.    

Para tanto, pode haver necessidade de ajustes ou mudanças de posições, 

caracterizando um rebalanceamento da carteira base. Como alternativa a este 

procedimento, o investidor pode, como opção, formar uma cesta de ativos que 

repliquem um índice considerado adequado ao seu perfil e acompanha-lo em 

periodicidade maior, seis meses ou mais por exemplo.  

A meta de renda, rentabilidade ou volume de reserva financeira que o 

investidor deseja ter no futuro é decisão fundamental no presente para seu sucesso 

financeiro. Isso porque coloca a dimensão do tempo indexada ao seu projeto 

idealizado como prioridade em suas escolhas, mantendo-se fora de situações 

pontuais de volatilidade do mercado e distanciando-se, portanto, de comportamentos 

emocionais demonstrados nos vieses das heurísticas que nos foram apresentados 

por Daniel Kahneman (em ―Rápido e Devagar – Duas formas de Pensar‖, autor foi o 

vencedor do prêmio Nobel de economia em 2002). 

 

 



104 
 

6.2. SOBRE A VISÃO DO INVESTIDOR 

 

Acreditamos que o produto é um ativo que tem o perfil adequado ao aplicador 

que deseja projetar uma renda futura ou desfrutar de uma renda presente, baseado 

no seu plano de reserva financeira de longo prazo. Vários produtos estão nos 

"portfolios" dos bancos para vendê-los com a finalidade de auferir renda 

futura/presente, mas entendemos que a confluência cultural entre o ativo imobiliário 

e o FII é um forte elo que pode ser trabalhado como herança moderna na evolução 

do mercado financeiro e de capitais. 

Reconhecemos que, em razão da competitividade entre as instituições, as 

pesquisas que subsidiam os lançamentos de produtos ou a avaliação do 

mercado representam informações confidenciais, conhecimentos restritos e, em 

última análise, "poder" de decisão das instituições que lhes patrocinam. Refletimos 

sobre o tema porque não identificamos, no mundo acadêmico, pesquisas, 

tanto qualitativas como quantitativas, sobre o mercado investidor de FII.  

Em nosso trabalho, localizado no Apêndice, encontra-se pesquisa qualitativa 

realizada com players do mercado, o que, por si só, já representam um benefício 

para a indústria, de forma pública, transparente, possibilitando reflexões e balanços, 

para que, finalmente, possam gerar o aperfeiçoamento e o crescimento da indústria, 

que é o grande objetivo de todos os seus participantes. 

Trazendo a relação ―risco x retorno‖ para a ótica do investidor, o risco nos 

conduz para uma medida de incerteza associada aos retornos esperados de um 

dado investimento.  Cada um de nós, na condição de investidor, tem um alvo a 

atingir, tem um lugar a chegar ou tem um tempo a percorrer que faz com que nossas 

reservas financeiras (investimentos) viabilizem nossas metas de vida. O maior 

desafio, nesta viajem, é ajustar o tamanho do risco que cada investidor deseja correr 

em relação a um potencial prêmio (retorno) que pode auferir no final da jornada 

percorrida.   

No perfil dos investidores, existem vários tipos de aplicadores que, de uma 

forma simplificada, admitem diferenças quanto ao tempo de aplicação, ao nível de 

liquidez desejada e, até mesmo, quanto cada investidor se contenta em ganhar.  

Estas são diferenças que configuram a capacidade e a tolerância do aplicador para 

correr aquele tipo de risco que está sendo proposto a ele (ou não). 
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Em outra dimensão, como já estão consolidados, no mercado, os 

procedimentos de "suitability", que visam auferir o nível de conhecimento e 

sofisticação que o investidor detém de vários produtos disponíveis para 

investimento, dado a particularidade dos fundos, criamos um questionário específico, 

contendo cinco colocações que visam segmentar a "capacidade e tolerância" do 

investidor.  

Com este procedimento, espera-se que o próprio investidor consiga ter a 

percepção de sua limitação no que diz respeito ao processo de entendimento do 

negócio imobiliário, que está por trás do produto, construindo seu amadurecimento. 

Ademais, espera-se que o investidor perceba as perspectivas de oscilações que 

podem ocorrer com o produto, fruto da volatilidade resultante da marcação a 

mercado das carteiras dos fundos, que, muito embora com todas as características 

que lhes são inerentes, constituem-se como ativos de ―RENDA VARIÁVEL‖.  

Dentro da rota de "empoderar" o investidor, o procedimento proposto busca 

possibilitá-lo a enxergar a estrutura dos produtos e as principais características que 

os cercam, possibilitando que o "investidor escolha o FII e não o FII escolha o 

investidor".  Desse modo, o trabalho permite que o investidor conheça o produto, 

acrescendo temas relevantes para o processo de decisão de investimento, em forma 

de perguntas, que propiciem um trabalho prévio de pesquisa.  

Este trabalho deve resultar em respostas a três questionários, contendo, cada 

um, cinco temas com respostas na escala Likert, sem preocupação imediata com 

conceitos de ―certo ou errado‖, mas o quanto aquela característica anunciada é, na 

opinião do investidor, relevante para qualificar o investimento em estudo.  A divisão 

deste produto foi feita em três pilares como temas centrais dos questionários, a 

saber: 

(i) Estrutura de Administração do veículo - Equipe para atender às 

determinações do órgão fiscalizador, seus controles, seus investidores, o 

cumprimento do seu regulamento e os desdobramentos necessários para 

atender à sua política de investimento; 

(ii) Os Ativos - Adquiridos pelo fundo para, na sua constituição poder auferir 

renda.  Na verdade, as funções aqui exercidas são as de autêntico investidor 

imobiliário tradicional, acrescido de uma expectativa acentuada de uma 

atuação ―profissional‖ no ―business‖ imobiliário; e, 
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(iii) Geração de Renda - Aqui reside a capacidade de gerar a renda com o ativo 

imobiliário idealizada como justificativa para a formação do produto.  Neste 

ponto o investidor observará (igual a um investidor imobiliário tradicional) as 

fontes que vão gerar a renda imaginada, como inquilino ou mercado 

consumidor do perfil do imóvel objeto da exploração comercial.  Neste ponto 

reside o motivo que justifica o investimento imobiliário, como tradicionalmente 

o conhecemos, respondendo permanentemente à seguinte pergunta: como 

está o mercado que gerará renda com o ativo que o fundo comprou? 

 

Para finalizar a formação do ―ranking‖ do investidor, prestigiando o 

entendimento das Finanças Comportamentais (KAHNEMAN, 2012), utilizamos o 

princípio da "Âncora Decisória", de uma forma positiva, usando-a no final do 

processo de conhecimento e levantamento de informação, não definindo produtos, e 

sim pontuação para a classificação do "ranking".  Esta "Âncora" reconhece que o 

investidor escolherá um fundo, principalmente por influência de um dos três pilares 

citados anteriormente e potencializará esta tendência dobrando sua pontuação no 

processo de ―ranking‖ construído pelo investidor.    

Com estes princípios, acreditamos ser possível que o investidor com um nível 

de conhecimento sobre o mercado financeiro e especificamente sobre fundos 

imobiliários, possa ter um caminho para conhecer e estruturar seus conceitos e, 

assim, com a metodologia aqui desenvolvida poder influir decisivamente no 

processo de escolha de sua carteira eficiente. 

 

 

6.3. SOBRE A INDÚSTRIA DE FII 

 

A necessidade de tornar as informações da indústria mais amigáveis para o 

investidor, também objeto deste trabalho, foi agradavelmente surpreendida com uma 

matéria trazida no jornal ―Valor Econômico‖, publicado em 22/09/2015, com o 

seguinte título: "Classificação dos fundos imobiliários muda em outubro", destacada 

em nosso anexo. 

Esta matéria traz o resultado de um estudo realizado pela ANBIMA, que 

classifica os FIIs nas seguintes categorias quanto ao mandato de atuação: 

Desenvolvimento para renda; Desenvolvimento para venda; Renda; Títulos e 
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Valores Mobiliários e Híbridos. A reportagem também traz a classificação dos tipos 

de gestão, se ativa ou passiva e, por fim, relaciona os segmentos imobiliários de 

atuação, tais como Lajes Corporativas, Agências, Shoppings, Logística, entre outras. 

Nossa contribuição para a nova classificação da indústria de FIIs repousa nas 

duas primeiras classificações onde a ANBIMA distingue a categoria de 

"Desenvolvimento para Renda" e "Desenvolvimento para Venda" como duas 

classificações diferentes e, baseando-nos nos argumentos apresentados no corpo 

do presente trabalho, consideramos os dois tipos dentro da mesma categoria, 

"Negócios Imobiliários".   

Nossa visão prende-se ao fato de que, na ótica do investidor, o negócio 

"Desenvolvimento", seja para venda ou renda, traz consigo a necessidade de 

conhecer a forma de precificação desse negócio, o qual entendemos que será, 

inevitavelmente, por meio de um "fluxo de caixa descontado", ou seja, um grau de 

compreensão elevado, de forma análoga àquela utilizada na avaliação de uma 

empresa.  

Outrossim, a classificação dividida em Negócios Imobiliários de curto prazo 

(Desenvolvimento para venda) e Negócios Imobiliários de longo prazo 

(Desenvolvimento para renda) poderia fazer sentido e ser uma opção melhor 

ajustada ao mercado.  Fora esta pequena observação, acreditamos que o investidor 

ganhará muito com estas classificações e ajudará seu preenchimento dos 

questionários para montagem do "ranking" aqui desenvolvido. Dentre o material aqui 

pesquisado, algumas sugestões foram emblemáticas e devem ser amplificadas para 

a reflexão da indústria, dentre as quais destacamos: 

  

 Para a CVM:  

 

Cadastramento na CVM, no mesmo molde das empresas de Auditoria, para 

as empresas de Avaliação Patrimonial, seguindo as regulamentações contidas na 

ABNT e nos conselhos regionais dos profissionais especializados/certificados neste 

segmento, não permitindo o conflito de interesse entre avaliar (precificar) e negociar 

(comprar, vender ou alugar). Sugerimos, também, que deva ser incluído, na lista de 

informações que o estruturador deve apresentar a CVM para produtos distribuídos 

para o investidor em geral, o estudo de viabilidade econômico-financeira do fundo, 

na ótica do investidor. 
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A semelhança de um FII com uma S/A é muito grande, portanto podemos 

absorver alguns conceitos das S/A. Dependendo do porte do FII, ele poderia ter, em 

sua constituição, uma figura similar aos "Conselheiros de Administração" das S/A, 

que atuarão no mesmo direcionamento, porém de uma forma temporária para 

superar algum desafio vivido momentaneamente pelo produto, inclusive, com uma 

remuneração específica pelo período de trabalho. 

Estudar a possibilidade de criar um segmento de FIIs só para investidores 

profissionais ou qualificados. Neste segmento, colocaríamos somente fundos que 

possam participar de projetos voltados à área de Infraestrutura (aeroportos, 

rodovias, entre outros), Acessibilidade nas Cidades (metrô, trem, corredores 

exclusivos de transporte de massa, entre outros) e Edificações Especiais (a serem 

locadas pelo poder público) dentro das regras do Mercado de Capitais. 

 

 Para a BM&FBovespa: 

 

A criação de índices e subíndices setoriais para a família do IFIX, de forma a 

apresentar ao investidor os segmentos de FII por sua divisão natural, onde 

destacamos:  Renda (laje corporativa, agências, entre outros); Negócios (shoppings, 

educação, saúde, incorporações imobiliárias, entre outros); Carteiras (concentradas 

em um segmento e diversificadas); e Valores Mobiliários (tipo e prazo do ativo 

adquirido e outros indicadores). Assim, o investidor poderá observar a performance 

dos mesmos segmentos, comparando produtos do mesmo ―píer group‖.  

Sugerimos, também, que a Bolsa analise a oportunidade de poder segmentar 

os fundos, de acordo com o princípio do "Novo Mercado", criando um status superior 

para os fundos que tiverem um nível de governança diferenciado, preocupações 

com o crescimento autossustentado (economia de energia, tratamento diferenciado 

de agua e esgoto), impactos positivos na sua inserção no tecido urbano, entre 

outros.  

 

 Para a ANBIMA: 

 

Campanha para acalmar o investidor, uma vez que a eventual queda na 

cotação do FII não significa que a renda irá diminuir obrigatoriamente. Não vendeu, 

não realizou, não perdeu! Mostrar que deve observar a tendência e não o 
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movimento de curto prazo. Além disso, a criação de ambiente amigável para 

consulta do público, trazendo informações estruturais e específicas de cada fundo, 

criando índices globais e segmentados para se tornar referência no mercado. 

 

 

 Para a "Academia": 

 

Para futuras pesquisas no mercado de FIIs, vislumbro que as respostas aos 

questionários colocados no presente trabalho, hoje resposta qualitativa, poderiam 

ser transformadas em respostas quantitativas. Um aprofundamento natural seria o 

de quantificar as respostas e pesquisar a existência de alto grau de correlação que 

permita inferir um modelo matemático que represente um nível de respostas dos 

questionários.   

Assim, teríamos uma modelagem quantitativa que representasse a visão de 

"ranking" do investidor, podendo explicar e justificar determinados comportamentos 

do investidor. Outra direção é explorar as mesmas respostas qualitativas dos 

questionários, examinando-as à luz das finanças comportamentais e suas 

tendências e indicativos do fenômeno. 

Um caminho natural é se estudar a indústria de FII no mundo, conhecida no 

exterior como REITs – ―Real Estates Investiment Trusts‖, este veículo é muito 

significativo, principalmente nos EUA, tendo mais de quarenta anos de existência, 

com várias experiências percorridas, e trazendo uma luz para o desenvolvimento da 

indústria nacional. Acreditamos que a Academia possa, também, dar uma 

contribuição significativa em duas direções completamente aderentes aos fundos.   

A primeira refere-se ao crescimento das cidades e a necessidade de 

planejamento e melhoria da qualidade de vida das pessoas. Nesse sentido, o 

produto poderia funcionar como recurso da poupança de longo prazo do investidor, 

visando viabilizar financeiramente os respectivos projetos, gerando ao fundo o 

pagamento dos serviços, de acordo com a demanda da população e o poder 

público, fechando a equação financeira de longo prazo. 

A segunda refere-se a um estudo comparativo das PPPs e de um FII 

Específico (não criado), com o objetivo de viabilizar parcerias com o Governo, 

tirando o véu do público e privado e levando para o Mercado de Capitais, com 
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horizonte de longo prazo e players independentes, tais como empresas de rating e o 

olhar atento dos investidores.  

 

 

6.4. CONCLUSÕES 

 

Na presente seção, após apresentarmos os resultados alcançados com a 

metodologia empregada, baseada no arcabouço teórico identificado em nossa 

pesquisa, obtivemos sinais claros de que o caminho utilizado pode contribuir para o 

investidor com certo nível de conhecimento do mercado financeiro e do produto 

fundos imobiliários,  definir uma carteira eficiente, com sua participação na criação 

de um "Ranking" dos fundos, de forma exitosa, de acordo com os seguintes 

parâmetros: 

 

6.4.1. Rendimento/”Yield” – Âncora da carteira 

 

Para os investidores que escolhem os FIIs como ativos que visam atender a 

uma estratégia financeira de longo prazo a postura de interesse prioritário pelos 

―rendimentos ou aluguel ou ―Yield‖ ou proventos‖ pode representar o seu plano de 

aposentadoria ou renda complementar.  Na ponta inversa, a quem o capital investido 

viabilizará um projeto imobiliário de longo prazo de seu interesse, vemos a evolução 

do pensamento empresarial que minimiza a imobilização e prioriza seus recursos 

para sua atividade fim, para a essência do seu ―business‖, atendendo à 

competitividade do mercado e priorizando a satisfação do seu cliente, em qualquer 

ramo de negócio.  

A Renda mensal deve ser o objetivo prioritário do investidor de longo prazo e 

ele não deve mudar sua posição só porque o valor das cotas dos FIIs está 

oscilando, com volatilidade acima do padrão. O que deve dar o Norte ao investidor 

de longo prazo são as condições para que a locação e/ou renda estejam em plena 

evolução. 

Neste contexto a carteira de ―ranking‖ do investidor teve rendimentos 

superiores a carteira Markowitz, conforme observamos na figura 30, com os 

seguintes resultados: No segundo mês de observação a carteira ―ranking‖ teve 

rentabilidade de 1,7% contra 0,5% da carteira Markowitz; no terceiro mês a carteira 
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―ranking‖ rendeu 2,5% contra 1,2% e no quarto mês de observação a carteira de 

―ranking‖ teve rendimento de 3,5%, contra 1,7% da carteira básica de Markowitz.  

Tradicionalmente, o valor do imóvel, em média, se aproxima, ao longo do 

tempo, à curva da inflação, ou seja, o valor do patrimônio imobiliário deve seguir, 

aproximadamente, o valor da inflação.  Assim, cabe ao investidor de longo prazo 

identificar uma operação, que tenha uma renda potencial que proporcione uma 

rentabilidade e que atenda às suas expectativas de retorno de longo prazo. 

Mesmo não sendo o principal motivo de nossa conclusão, a título de 

observação científica, apresentaremos a performance do retorno total de cada 

carteira, conforme demonstrado na figura 29: No segundo mês de observação a 

carteira com ―ranking‖ valorizou-se em 3% suas cotas e a carteira básica perdeu 7%;  

No terceiro mês a carteira ―ranking‖ valorizou-se em  8% e a carteira de Markowitz 

perdeu 6%; No quarto mês de observação o retorno total da carteira construída com 

o ―ranking‖ do investidor ganhou 7% em quanto a carteira base perdeu novamente, 

agora 5%.  

 

6.4.2. Caminho metodológico: Markowitz “Ranking”  

 

Acabamos demonstrando que a hipótese de caminharmos em uma 

metodologia, que consiga agregar a visão pretérita, com o histórico de Retornos e 

"Yield" (dividendos), sai fortalecida quando agregada à uma visão prospectiva, por 

meio da qual as impressões do investidor são colocadas de uma forma a permitir o 

ajuste fino, a influência mais recente, aquela que uma série histórica não consegue 

capturar.   

Portanto, a presente pesquisa veio demonstrar que os cálculos preconizados 

por Markowitz (Risco/Retorno), quando acrescidos de uma dimensão trazida pelo 

próprio investidor, isento, sem víeis ou interesse direcionado, tecnicamente, tem 

boas condições de contribuir para uma melhor escolha de uma carteira eficiente e 

que atenda às necessidades de longo prazo do investidor. 

 

Investidor está aprendendo e tem uma nova geração de investidores Y que 
vai demandar informações e análises. Não vai engolir meta dos gerentes 
dos bancos. [...] O investidor está aproveitando a facilidade que você vende 
fundos atrelados a bancos estatais, isto é, como se fosse um verdadeiro 
CDB Imobiliário. (DEPOIMENTOS, l. 509-512). 
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Exigência de Estudo de Viabilidade pela Ótica do investidor, pessoa física, 
não do fundo.  Empreendimento pode estar Ok e a receita do investidor, um 
terror (DEPOIMENTOS, l. 531-532). 
 

Desta forma, o presente estudo apresenta o caminho metodológico que 

percorreu para que possa ser utilizado por investidores, para definição de suas 

Carteiras de FIIs, conforme apresentado no próximo item. 

 

6.5. METODOLOGIA PARA SUBSIAR O INVESTIDOR A APLICAR EM 

FUNDOS DE INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS 

 

a. Investidor responda o "Questionário CT" de 5 perguntas contidas no apêndice 

B (Capacidade e Tolerância); 

b. Verifique junto a Figura 11 o segmento de FIIs adequado ao seu perfil; 

c. Verifique junto ao anexo A os FIIs adequados ao seu perfil; 

d. Desenvolva uma pesquisa junto aos meios de comunicação e internet sobre o 

grupo; 

e. Pré-selecione 10 FIIs com os quais fará uma análise mais apurada; 

f. Submeta cada fundo selecionado ao "Questionário I" contida no apêndice C (Visão 

Institucional do FII). 

g. Após responder às perguntas, some a nota de cada pergunta e divida pelo 

número 5, achando uma média simples para o item Institucional; 

h. Submeta cada fundo selecionado ao "Questionário A", contida no apêndice 

D (Visão do Ativo); 

i. Após responder às perguntas, some a nota de cada pergunta e divida pelo número 

5, achando uma média simples para o item ―Ativos‖; 

j. Submeta cada fundo selecionado ao "Questionário R" contida no apêndice 

E (Visão do Gerador de Renda); 

k. Após responder às perguntas, some a nota de cada pergunta e divida pelo 

número 5, achando uma média simples para o item ―Renda‖ 

l. Cada nota terá peso de 25% perfazendo 75% do total. Na sequência, você deverá 

repetir a nota da dimensão que representar o maior motivo de sua escolha por todos 

os potenciais FII, ou seja, sua âncora de decisão, o motivo mais forte dentro das três 
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dimensões apresentadas que justifique sua escolha. Assim, a análise do investidor 

estará completa e foi criado o ―Ranking do Investidor‖. Para finalizar, some todas as 

dimensões e tire uma média aritmética simples (divida por 4) e defina a pontuação 

geral de cada fundo. Note que os 10 FIIs selecionados terão uma nota capaz de 

lista-los por ondem decrescente, estabelecendo um ranking qualitativo. Transcreva 

no programa excel, na coluna específica as notas arbitradas para cada produto. 

m. Verifique a média das notas gerais e retire do grupo os que ficarem abaixo da 

média; 

n. Utilize o modelo de Markowitz, cfe explicado no item 4.5 - ETAPA 5, acrescido das 

médias do ranking do investidor; 

o. Após rodar o programa, serão apontados os potenciais FIIs para investimento e 

suas proporções (%) de aplicação; 

p. Acompanhe mensalmente e ajuste sua carteira de acordo com suas estratégias 

financeiras. 

 



114 
 

BIBLIOGRAFIA 
 
 

 

ALBERNAZ, Alvaro G. Financiamento e Investimento em Projetos Imobiliários - 
Apostila. Primeira. Rio de Janeiro: [s.n.], 2015. Apostila utilizada para o programa de 
MBA em Gestão de Negócios de Incorporação e Construção Imobiliária da FGV e 

suas Conveniadas. Citado 2 vezes nas páginas 35 e 36. 
 
 

ARRUDA, Paula Baggio. Uma investigação sobre o efeito disposição. 2006. 
Dissertação 9Mestrado em Engenharia de Produção). Universidade Federal de 
Santa Catarina, Florianópolis, 2006. 

 
 
BALDO, Dinorá. Biomarcas nas anomalias da teoria da utilidade esperada. 2007. 

Dissertação (Mestrado em Economia). Universidade Federal de Santa Catarina, 
Florianópolis, 2007. 
 

 
BARRETO JR, Aldemir de Alcântara Velho. Vieses cognitivos nas decisões de 
investimentos: uma análise do excesso de confiança, aversão à ambiguidade e 

efeito disposição sob a perspectiva das finanças comportamentais. 2007. 
Dissertação (Mestrado em Administração). Universidade Federal de Pernambuco, 
2007. 

 
 
BAZERMAN, M. H.; MOORE, D. Processo Decisório. 7ª. ed. Rio de Janeiro: 

Elsevier, 2010. ISBN 978-85-352-2405-4. Citado 2 vezes nas páginas 35 e 47. 
 
 

BERNSTEIN, P. L. Desafio aos deuses: a fascinante história do risco. Rio de 
Janeiro: Campus, 1997. 
 

 
CARMO, Leonardo Correa. Finanças comportamentais: uma análise das 
diferenças de comportamento entre investidores institucionais e individuais. 2005, 91 

f. Dissertação (Mestrado em Administração). Pontifícia Universidade Católica do Rio 
de Janeiro, Rio de Janeiro, 2005. 
 

 
CVM. Instrução da Comissão de Valores Mobiliários nº 472. 2008. Diário Oficial. 
Citado 2 vezes nas páginas 35 e 36. 

 
 
DAMÁSIO, Antonio.  O erro de Descartes – Emoção, Razão e o Cérebro 

Humano. 2ª ed. Rio de Janeiro, lançado em 1996, 335f. Companhia das Letras, 
2012, ISBN 9788571645301, citado 1 vez.  
 

 



115 
 

FERREIRA, F. M. Fundos de Investimento Imobiliário - Governança Corporativa. 

Dissertação (Mestrado) — Escola Politécnica da Universidade de São Paulo, São 
Paulo, outubro 2011. Orientadores da Dissertação de Metrado: Prof. Dr. Sérgio 
Alfredo Rosa da Silva e o Prof.Dr.Cláudio Tavares Alencar. Área de Concentração: 

Construção Civil - Real Estate. Citado 3 vezes nas páginas 12, 22 e 23. 
 
 

GIANNETTI, E. O Valor do Amanhã - Ensaio sobre a natureza dos juros. 4ª 
reimpressão. ed. São Paulo: Editora Schwarcz Ltda, 2005. Página 67. ISBN 85-359-
0735-1. Citado na página 16. 

 
HALFELD, Mauro e TORRES, Fábio de F.L..  Artigo:  FINANÇAS 

COMPORTAMENTAIS: Aplicações no contexto brasileiro. Artigo publicado na 

Revista de Administração de Empresas/FGV/EAESP, v.41, n.2, abr/jun. 2001, São 

Paulo, Brasil, fls 65 a 71. 

 
 
HOLMES-WINTON, S. p. Y. M. M. I. t. K. t. Y. F. F. Os Sete Tipos de Investidores. 

Você S/A, n. Edição 204, p. 74 – 77, Junho 2015. Citado na página 57. 
 
 

SELL, Jurandir Macedo Jr. Teoria do Prospecto: Uma Investigação Utilizando 
Simulação de Investimentos. Universidade Federal de Santa Catarina - Programa de 
Pós-Graduação em Engenharia de Produção, Florianópolis - Santa Catarina, 2003. 

Tese de Doutorado orientada pelo Dr.Rer.Pol Cristiano José Castro de almeida 
Cunha. Citado 4 vezes nas páginas 12, 22, 23 e 35. 
 

 
KAHNEMAN, Daniel; TVERSKY, Amos. Prospect Theory: an analysis of decision 
under risk. Econometrica, v. 47, n. 2, p. 263-29, mar., 1979. 

 
 
KAHNEMAN, P. Slavic; TVERSKY, A. Judgment under uncertainry: heuristics and 

bases. Cambridge: Cambridge University Press, 1974. 
 
 
KAHNEMAN, Daniel. Rápido e devagar: duas formas de pensar, tradução de 

Cássio de Arantes Leite – 607 p - Rio de Janeiro: Editora Objetiva, 2012. ISBN 978-
85-390-0383-9, citado 5 vezes. 
 

 
KASZNAR, ISTVAN K. A crise mundial é longa e requer soluções fortes. 
Financeiro.  A revista do crédito da ACREFI – Associação Nacional das Instituições 

de Crédito, Financiamento e Investimento, com o título de:  Desafios do crédito em 
tempo de crise e suas Perspectivas, Projeção econômica: Março/2009. Citado 1 vez. 
 

 
KASZNAR, ISTVAN K.. ISSN Nº: Revista Científica e Tecnológica – Instituição 
Business Consultoria Internacional. Citado 1 vez. 



116 
 

KIMURA, Herbert. Aspectos comportamentais associados às reações do 

mercado de capitais. RAE – Eletrônica, v.  2, n. 1, p. 1-14, jan./jun. 2003. 
Disponível em: http://www.rae.com.br/artigos/1880.pdf 
 

 
LIMA, Murilo Valverde. Um estudo sobre as finanças comportamentais. RAE – 
Eletrônica v. 2, n. 1, p. 1-19, jan./jun., 2003. Disponível em: 

http://rae.com.br/eletronica/index.cfm?FuseAction=Artigo&ID=1873&Secao=2%C2%
BAPWC&Volume=2&numero=1&Ano=2003  
 

 
MINETO, Carlos Augusto Laffitte. Percepção ao risco e efeito disposição: uma 
análise experimental da teoria dos prospectos, 2005. 153 f. (Doutorado). 

Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC), Florianópolis, 2005. 
 
 

MIZUNO, J. et al. Análise da Eficiência dos Fundos de Investimentos 
Imobiliários. 
 

 
NEUMAN, J. Von e MORGENSTERN, O. Theory of Games and Economic 
Behavior. Princeton University Press, 1944. 

 
PIOVESAN, Armando; TEMPORINI, Rita apud THEODORSON, G. A. & 

THEODORSON, A. G.(1995); Pesquisa exploratória: procedimento metodológico 

para o estudo de fatores humanos no campo da saúde pública; Sítio Scielo 
Public Health. Citado 1 vez. 
 
Revista do Pensamento Contemporâneo em Administração, Rio de Janeiro, v. 5, 

n. 1, p. 66 – 79, janeiro a abril 2011. ISSN 1982-2596. Citado 3 vezes nas páginas 
12, 21 e 22. 
 

ROGERS, Pablo et. al. Finanças comportamentais no Brasil: um estudo 
comparativo. Congresso de Contabilidade e Controladoria. In: VII CONGRESSO 
USP DE CONTOLADORIA E CONTABILIDADE, 2007. Anais... São Paulo, 2007. 

 
 
NUNES, P. U. et al. Finanças Comportamentais: Uma Investigação da Tomada de 

Decisão dos Acadêmicos de Administração da UNISUL sob a perspectiva dos 
Estudos de Tversky e Kahneman (1974) e Kahneman e Tversky (1979). Revista 
INGEPRO - Inovação, Gestão e Produção., Florianópolis - Santa Catarina, Março 

2010. Publicado no 3º Congresso Brasileiro de Controladoria e Finanças, realizado 
em novembro de 2009. Citado na página 35. 
 

 
RAMOS, Cosete. O Despertar do Gênio - Aprendendo com o Cérebro Inteiro. Rio 
de Janeiro: QualityMark Editora Ltda., 2002. ISBN 85-7303-343-6. Citado na página 

45. 
 
 

http://www.rae.com.br/artigos/1880.pdf
http://rae.com.br/eletronica/index.cfm?FuseAction=Artigo&ID=1873&Secao=2%C2%BAPWC&Volume=2&numero=1&Ano=2003
http://rae.com.br/eletronica/index.cfm?FuseAction=Artigo&ID=1873&Secao=2%C2%BAPWC&Volume=2&numero=1&Ano=2003


117 
 

SANVICENTE, A. Z; FILHO, A. M. Mercado de capitais e estratégias de 

investimento. São Paulo: Atlas, 1988. 
 
 

SANVICENTE, A. Z. Administração financeira. 3ª ed. São Paulo: Atlas, 1995. 
 
SANTOS, Bernardo Queima Alves. Finanças comportamentais: diversificação 

ingênua em planos de previdência de contribuição definida no Brasil, 2007. 
Dissertação (Mestrado em Administração). Pontifícia Católica do Rio de Janeiro, Rio 
de Janeiro, 2007. 

 
 
SHARPE, W. F.; ALEXANDER, G. J.; BAILEY, J. V. Investiments. Englewood Cliffs: 

Prentice Hall, 6 ed, 1998. 
 
 

TÉCNICAS, A. A. B. de N. NBR 14.653-2 - Avaliação de bens - Parte 2: Imóveis 
urbanos . 2ª. ed. Rio de Janeiro, 2011. Citado 3 vezes nas páginas 67, 68 e 70. 
 

 
ZINDEL, Márcia Terezinha Longen. Finanças comportamentais: o viés cognitivo 
excesso de confiança em investidores e sua relação com as bases biológicas. 2008. 

Tese (Doutorando em Pós-Graduação em Engenharia de Produção). Universidade 
Federal de Santa Catarina, Florianópolis, 2008. 
 
 



118 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

APÊNDICES



119 
 
 
 

APÊNDICE A – PESQUISA QUALITATIVA 
 
 

 
Base das pesquisas 
 
 

Os dados serão coletados por meio de levantamentos e pesquisa 

(questionários aplicados) junto aos seguintes grupos: 
 

Grupo1: Levantamentos - CVM, BM&FBovespa, ANBIMA, Sites especializados; 
 

Grupo2: Pesquisa – Agentes que atuam na estruturação, distribuição, 

administração, gestão e consultor de Fundos Imobiliários, bem como investidores; 

A figura 32, fluxo básico de uma estrutura de operação de fundo imobiliário 

com o objetivo principal de geração de renda para o investidor, tem a função de 

mostrar que o universo pesquisado cobriu plenamente todos os agentes atuantes 

nesta indústria.  Assim, o Mercado Secundário esteve representado por meio de 

profissionais da BM&FBovespa, o legislador esteve presente por meio de 

profissionais da CVM, uma amostra de investidores participaram da pesquisa, 

administradores e gestores foram ouvidos, distribuidores e agentes autônomos, 

como também consultores e avaliadores imobiliários ajudaram a pesquisa com 

informações relevantes. Nosso régua de corte que possibilitou que o entrevistado 

participasse da pesquisa era o fato de já haver participado (em alguma função) ou 

acompanhado por algum tempo pelo menos um fundo imobiliário. Tal limitação 

permitia que o entrevistado tivesse plena visão sobre o tema e sua vivência 

profissional o possibilitasse agregar valor ao processo qualitativo de nossa pesquisa.  

 

 
Figura 32 – Fluxo básico de uma operação estruturada de FII31

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
31 Figura montada para exemplificar o fluxo básico da operação com FII. 
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Grupo3: Pesquisa – Levantamento de informações na forma de questionário 

referente a questões consideradas estruturantes para que o investidor possa chegar 

a um juízo de valor e atribua nota ao conjunto de fatores vitais para o processo 

analítico de escolha dos FII. 

 

 

Relação dos entrevistados 
 
 

Durante os meses de maio e junho de 2015 foram realizadas as pesquisas, 

entrevistas formais, reuniões de sondagem e consultas específicas sobre os temas 

tratados, totalizando 14 pessoas que participaram das consultas e conversas sobre o 

tema das quais foram efetivamente entrevistadas 10 pessoas em 9 entrevistas, 

contribuindo para a formação de um conjunto de mais de 10 horas de material 

gravado em meio magnético, representativos do mercado de FIIs. Assim, 

destacamos as seguintes participações: 

Sr. Jayme Broklin (FITCH RATING); Sr. Alexandre Assolini (PMKA ADVOGA-

DOS); Sr. Sergio Beleza (DISTRIBUIÇÃO - AGENTE AUTÔNOMO); Sra. Maria 

Cristina (DISTRIBUIÇÃO - ATIVA / RB CAPITA); Sr. Arthur Farme (GESTOR DE 

CARTEIRA – OLIVEIRA TRUST); Sr. Roberto Orihuela (INVESTIDOR PESSOA 

FÍSICA); Srs. Jorge e Marcelo (SUPER e GEREN – BM&FBovespa); Sr. Roberto 

Zerkowisk (INVESTIDOR PESSOA FÍSICA); Sr. Felipe Claret (EX-SUPER CVM); 

Sra. Luciana Dias (DIRETORA CVM); Sr. Mauro Gomes ( DIR URBANOMÉTRICA – 

AVALIAÇÃO IMOBI); Sra. Silvana Ferreira (SETOR IMOBILIÁRIO – PREVI BB); 

Sr.Sergio Dias (BRL TRUST – AGENTE FIDUCIÁRIO). 
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Depoimentos 1 

 2 

1º. ENTREVISTADO 3 

 4 

a) MARCAÇÃO A MERCADO  5 

 6 

Mercado secundário tem boa liquidez. 7 

 8 

b) CULTURA IMOBILIÁRIA 9 

 10 

Tem que conhecer o produto, repassar a cultura para o investidor. O próprio pessoal 11 

do mercado imobiliário não conhece o FII, as construtoras. [...] Cultura é a poupança 12 

e o imóvel. 13 

 14 

c) INDÚSTRIA DE FIIs 15 

 16 

A segmentação dos FIIs tem fatores de risco diferentes, alguns que só os 17 

investidores qualificados podem compreender, são eles: Renda, Desenvolvimento, 18 

Ativos de Papel e Híbridos. [...] Investidores estão se especializando. [...] A grande 19 

maioria dos investidores em FIIs entrara pelas mãos do seu gerente do banco. 20 

Produto oferecido na mesa do gerente. Palavra da Instituição financeira está dando o 21 

aval em todo o processo. [...] Grupos trocam procurações, veem os imóveis, estão se 22 

organizando, questionando movimentos da indústria, se profissionalizando. [...] 23 

Movimento de fusão de fundos para dar escala as operações. [...] Criação de 24 

departamentos exclusivo de RI, próximos as cias abertas. [...] Instituições financeiras 25 

estão aguardando a nova 472 para novas fusões de FIIs. Bastante FII já tem 26 

formador de mercado e é informado. Administração ativa pode ser bom ou ruim. [...] 27 

A ficha de avaliação, vai ficar claro: O tipo do FII, se Renda ou Desenvolvimento, o 28 

Setor de atuação, se a Administração é ativa ou passiva. Informação é fundamental. 29 

 30 

d) FORMAÇÃO DO INVESTIDOR 31 

 32 

A visão de procura deveria ser de Aposentadoria; mas a colocação maciça por 33 

bancos, nem todo mundo teve esta perspectiva; Investidor tem dificuldade para 34 

identificar os riscos. Isto faz parte do amadurecimento da indústria. [...] O objetivo é 35 
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que o investidor veja o que está fazendo. [...] Bolsa está estruturando área para dar 36 

informação ao investidor e ao mercado. Hoje já dispõe de 3 módulos de curso, um de 37 

2 horas pela internet e outros presenciais de 12 e 8hs. 38 

 39 

e) AVALIAÇÃO IMOBILIÁRIA 40 

 41 

O grau de dificuldade da precificação dos ativos do FII configura uma barreira de 42 

entrada acessível aos investidores qualificados. [...] Avaliação, descasamento entre 43 

valor da bolsa e do imóvel. [...] Tem FII que foi liquidado para se vender o imóvel e 44 

os investidores tiveram lucro. [...] Avaliação está na classificação das demonstrações 45 

financeiras. 46 

 47 

2º ENTREVISTADO 48 

 49 

a) MARCAÇÃO A MERCADO 50 

 51 

A liquidez depende do perfil do investidor não do fundo. Se o investidor de longo 52 

prazo só necessita de liquidez no impacto na entrada e na saída, se for o caso. [...] A 53 

liquidez é muito importante para quem tem muito dinheiro, para quem investe R$ 2/3 54 

milhões por dia. Se não vai precisar de 3 ou 4 meses para não se diluir ou reduzir o 55 

valor da cota. 56 

 57 

b) CULTURA IMOBILIÁRIA 58 

 59 

Visão do FII é alternativa de renda para aposentadoria. O imóvel é um ativo que tem 60 

como característica preservar o patrimônio para vencer ou empatar com a inflação. 61 

FII ativo gerador de renda de longo prazo que possibilita preservar o patrimônio 62 

contra a inflação. [...] Em 2010 não houve boom imobiliário, aumentou a liquidez, 63 

porque a curva de juros, caiu, os imóveis tradicionalmente na casa dos 10% e a 64 

Renda Fixa, estava a 14, 13 ou 12%, bruto. Período de inflação alta. O cara da 65 

Renda Fixa não estava tão bem [...]. O investidor que queria Rentabilidade e 66 

Segurança correu para os FIIs, foi uma invasão de pessoas que não tinham a 67 

mentalidade do investidor imobiliário, ele trocou o título do Governo pela cota do FII.  68 

[...] Renda fixa tem 3 TRI, os FIIs têm 40 BI. Um suspiro da RF já faz uma ventania 69 

no mercado de FII. 70 

 71 

 72 
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c) INDÚSTRIA DE FIIs 73 

 74 

Dois fatores sórdidos foram decisivos neste processo: A baixa da Taxa de juros e o 75 

lançamento de alguns produtos pelos Bancos. Estes caras entupiram o mercado de 76 

FII de cotistas que nem sabiam o que era FII, mas acreditavam piamente no 77 

Gerente. Venderam cotas de FII igual Título de Captação. O Gerente ligou lá e falou: 78 

—– Tira um pouquinho da sua RF, vou te arrumar para botar num investimento que 79 

está subindo igual um foguete e ainda te dá uma renda mensal, topas? [...] A 80 

diferença de ser FII ou investimento direto no imóvel é o seguinte: Imóvel – você 81 

sofre com os seus erros, e não adianta chorar!!! FII – Você tem um gestor 82 

profissional que pode errar, pode ter ideias ruins, e se acontecer você vai sofrer com 83 

o erro dos outros. Por isto, tem que olhar, tem que se envolver, tem que participar. 84 

[...] Quando segmentei o mercado de FII identifiquei que 60 % são lajes, prédios, 85 

salas, com características de mono ativo ou inquilino e multi ativos e inquilinos. [...] O 86 

princípio da Renda Garantida é perigoso, se você não confia no negócio nem adianta 87 

a Renda Garantida, depois vai te dar uma baita dor de cabeça. [...] Nós queremos 88 

uma indústria saudável, onde todos ganham dinheiro. As informações abertas 89 

(públicas) dos FIIs tem um nível que deve ser preservado devido a competição do 90 

mercado, quanto eles estão pagando, quando vence determinados contratos, enfim 91 

algumas informações que podem facilitar a concorrência direta. [...] No mercado de 92 

REIT’s (EUA) a confiança é quem lança, quem faz o produto. [...] A distribuição neste 93 

período foi uma zona, cada distribuidor tratava de uma forma diferente. Alguns 94 

reservavam, outros eram com rateio e outros com depósito para reserva. [...] O que 95 

ocorre é que quando você definir que vai investir em FII, você pode não conseguir 96 

acertar de 1ł. [...] Estamos trabalhando para fazer um site, onde possa oferecer uma 97 

simulação de carteiras através de uma ferramenta. O site vai ter muita informação, 98 

educação e precificação. Quero fazer também um ―ruby‖, para procurações, onde 99 

debateremos matérias que serão pautadas em assembleias e o investidor depois 100 

que definir seu voto, pode emitir uma procuração pelo site para que representemos 101 

sua posição na assembleia. 102 

 103 

d) FORMAÇÃO DO INVESTIDOR 104 

 105 

A visão ideal é de comprar renda, com cabeça previdenciária. Criamos uma tabela 106 

de percepção de risco. Risco Institucional – é o cara que está gerindo o FII-107 

Administrador, o gestor, o grau de governança a transparência dos relatórios 108 
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inicialmente considerávamos uma ponderação de 20% agora chegamos em 40%. Os 109 

Imóveis – ativos únicos ou múltiplos, padrão, localização. Atualmente com 110 

ponderação de 30%. 111 

A Renda – Imóvel ruim, mas alugado para o BB. O que vale é a análise de crédito do 112 

inquilino e a amarração contratual. [...] Os investidores que entraram 2011/12, 113 

investidores bancários, nem sabem que tem FII na carteira, são investidores em 114 

títulos de capitalização (povo muito ignorante financeiramente). [...] A maior fonte de 115 

financiamento imobiliário que sustenta o SFH é a poupança que é a maior ignorância 116 

financeira. O brasileiro é induzido a ignorância, poupar é fácil, não precisa nem 117 

pensar. E não importa a classe social, importa o grau de analfabetismo financeiro.  118 

[...] O ganho do investimento financeiro, papel, tem que virar tijolo, para preservar o 119 

patrimônio conquistado. [...] Antes de fazer a carteira dos seus fundos entender o 120 

risco dos FII’s. Depois que fiz minha carteira, comecei a depurar, selecionar o que 121 

gostaria de ficar na carteira. Tenho de tudo um pouco, assim estou diversificado, 122 

dentro de FII. Imóveis você está investindo no risco País. [...] Os investidores 123 

precisam de um nível de informação que permita lhes montar um Fluxo de Caixa 124 

para projetar sua posição de renda futura e controla-la. Quero manter patrimônio e 125 

não quero amolação. Cabeça do investidor imobiliário, analisando o setor, 126 

analisando o contrato, para todos os segmentos. Conheça o Administrador, porque 127 

se ele não trabalhar direito, você pode ficar na mão. [...] Ele tem o peso de fazer 128 

operações que pode ajudar o FII ou matar o seu FII. Nosso grupo, reconhecemos 129 

que somos um ponto fora da curva; A curva é feita pelo investidor de RF que 130 

esquece do dinheiro, só lembra quando precisa trocar de carro, viagem de ocasião, 131 

aí liga para o banco para programar o dinheiro. Gosto de uma dose de risco e os 132 

shoppings são ótimos, além de pagar até o 15º mês (natal, dia das mães e dos pais), 133 

o comércio é bem resiliente, quando atingir o shopping as lajes comerciais já foram 134 

para o buraco. [...] Redução da alíquota do IR nos FIIs em 2006, colocou no game o 135 

investidor de renda fixa. [...] Nossa avaliação é o menor risco o FII que seja 136 

multiimóveis, multiinquilinos, Gestor Top e diversificado nos segmentos imobiliários. 137 

Maior drive de risco é o Administrador. [...] Estou construindo um modelo de 138 

acompanhamento do investidor, que nada mais é do que uma planilha de previsão 139 

de custos. Onde vou acompanhando a previsão de despesas e receitas 140 

extraordinárias e projetando minha renda para 2025, faço uma perpetuidade e trago 141 

tudo a valor presente em uma taxa de desconto que elejo, aí o VPL é o preço, 142 

quanto vale. [...] O FII é mais interessante como veículo do que uma Administradora 143 

de imóveis. [...] Somos rentistas, os investidores originais. Os Rentistas, o segmento 144 
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de infraestrutura é deficitário, se o Brasil crescer 2% acima da inflação, vai faltar 145 

tudo, todo tipo de espaço. [...] Eu sou um cara que não consigo ficar quieto, eu vou a 146 

assembleia e pergunto mesmo [...]. 147 

 148 

e) AVALIAÇÃO IMOBILIÁRIA 149 

 150 

Os Administradores manipulam os resultados e alguns avaliadores se deixam ser 151 

manipulados. No caso de rendas garantidas 20 a 30% maior p/dar lastro. [...] As 152 

avaliações eram nebulosas, a gente pede na assembleia, o avaliador vai explicar e 153 

só apresenta premissas, e a visão é sempre otimista [...]. O preço é resultante do 154 

risco. [...] O preço que você está entrando é relevante na entrada (IPO) ou na saída 155 

(bolsa). [...] O preço em nossa concepção é mais uma resultante do que uma 156 

variável de risco. Resultante da análise do conjunto. [...] Quando o FII quer saber 157 

realmente quanto vale, chama gente séria não custa o preço de uma internacional.  158 

[...] Para as avaliações, a CVM só recomenda, sugere que seja periódico. Esta se 159 

estabelecendo anualmente, no relatório de auditoria. Se não perceber motivo que 160 

justifique, nenhuma mudança macroeconômica, não justifica contratar. 161 

 162 

f) SUGESTÃO PARA CVM 163 

 164 

A revisão da 472 que está na CVM acredito que eles vão verificar algumas relações 165 

conflituosas a principal é a relação do Administrador e Gestor. Pela regulamentação 166 

da CVM o produto nasce com o Administrador e este contrata o Gestor para 167 

desempenhar suas funções e quando precisar pode romper o contrato. Porém, na 168 

vida real, o produto, na maioria das vezes nasce com o Gestor estruturando o FII e 169 

convidando o Administrador a trabalhar nesta operação como ela está estruturada. 170 

[...] A iniciativa da Comissão de Cotistas nos FII é louvável, porém no dia-a-dia 171 

vemos pessoas mal preparados, gente que não sabe o que está fazendo, sem poder 172 

(sem alças de poder da Administradora). Vai surgir um monte de velhinhos que estão 173 

descontentes na assembleia, e no dia seguinte que resolveram seus problemas, ele 174 

some, desaparece. Ou então a assembleia lança o olhar a desconfiança. Será que é 175 

um futuro chapa branca, ou subjugado pelo Administrador, pega ele e mete na 176 

geladeira? [...] A estratégia principal do administrador é aumentar o PL dos fundos e 177 

assim, engordar suas receitas. Aí o crescimento por aquisição ou fusão se torna um 178 

perigo por que você pode estar comprando uma empresa com passivo fiscal ou 179 

tributário, que é o mais grave, gerando uma potencial alavancagem negativa para o 180 
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cotista, ou seja, perdeu o que colocou e tem que colocar mais. 181 

 182 

3º ENTREVISTADO 183 

 184 

a) MARCAÇÃO A MERCADO 185 

 186 

É questão de momento se eu ver que a taxa de juros estiver caindo eu volto. [...] A 187 

desvalorização foi tão abrupta. Eu deveria ter prestado mais atenção a liquidez. Na 188 

hora eu não tinha está preocupação de ter liquidez. Hoje eu teria. Eu não teria 189 

comprado tantos fundos, teria focado em 2 ou 3 fundos. 190 

 191 

b) INDÚSTRIA DE FIIs 192 

 193 

Eu ficava em função do cara da distribuição. Eu senti uma certa desonestidade. Eu 194 

me senti enrolado. Eu fiquei muito frustrado. O que eu ganhei eu perdi. Eu queria ter 195 

uma renda fixa. A pessoa que estava me vendendo estava despreparado. A indústria 196 

de uma maneira geral estava despreparada. Fui a uma palestra, na churrascaria, que 197 

quando eles explicaram era tudo perfeito, não tinha como dar errado. Eles não 198 

mentiram, mas omitiram. Não deram ciência dos riscos envolvidos. Eles estavam 199 

muito confiantes que a taxa de juros não iria subir. [...] No início os aluguéis não 200 

eram muito alto. Depois, eu verifiquei que podia ganhar com a valorização da cota e 201 

ganhar mais. Meu risco estava maior. O ponto que deu uma certa prostituída no 202 

mercado. Será que a prostituição era porque o FII era o produto da vez, mas tinha 203 

uma malícia para vender. Eles não conseguiam explicar, nunca tinha uma 204 

explicação, por que a cota só caia, mesmo no momento bom. Eles não conseguiam 205 

passar porque ele Não tinha transparência, visibilidade do porque estava ocorrendo. 206 

Não tinha transparência, se estava bem conduzido ou não. 207 

 208 

c) FORMAÇÃO DO INVESTIDOR  209 

 210 

Acho que para investir é fundamental: Retorno, valor do aluguel, credibilidade do 211 

imóvel e de quem está alugando, perspectiva de valorização das cotas. [...] O 212 

vendedor falava muito de um produto muito bom, que rendeu bem no passado. Você 213 

fica refém do corretor, do cara que te vende. Este vendedor não me tem como cliente 214 

nunca mais. Eu gostaria de ter insights do meu assessor financeiro que não fez. Eu 215 

estava numa renda fixa, dependia do meu corretor. [...] Hoje em dia eu teria mais 216 
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consciência para investir. [...] Não tive preocupação em observar sobre o 217 

administrador. Eu não me preocupei com o imóvel, isto era com o corretor. Eles 218 

nunca falaram que o FII era renda variável. O tomador final era fundamental, ele era 219 

minha âncora. [...] Eu queria renda. Não tenho ideia sobre o administrador e equipe 220 

de gestão e por fim, muita cautela. 221 

 222 

4º ENTREVISTADO 223 

 224 

a) MARCAÇÃO A MERCADO 225 

 226 

Não é surpresa o que está acontecendo. Nós sempre achávamos que uma hora o 227 

mercado ia desacelerar e as cotas iam baixar e o investidor poderia se machucar. 228 

Uma parte substancial do que houve foi por conta do processo de venda, como 229 

renda fixa. O responsável, não sei se o gerente do Banco sabia como é o produto. 230 

Tem uma curva de aprendizado necessária para o investidor. Só o tempo, o mercado 231 

tem que se familiarizar com o produto. Toma tempo, a curva depura o mercado, para 232 

o investidor aprender. 233 

 234 

b) INDÚSTRIA DE FIIs 235 

 236 

O FII não é um fundo é uma pequena empresa. [...] O regulador sempre deixou claro, 237 

desde o princípio que o FII não era Renda Fixa. A venda, a distribuição dos FIIs foi 238 

feita sem sua maioria, como Renda Fixa. Cuidado para a venda. Barreira de entrada. 239 

Empresas do Eike tinham restrições para o acesso do varejo e nem por isto evitou o 240 

problema. [...] O aprendizado da indústria, a reputação das empresas também está 241 

em jogo. [...] Melhorar a transparência. Uniformizar as regras. [...] Algumas empresas 242 

vão sempre apresentar o mínimo de informação exigido, padrão básico. O regulador 243 

não tinha a experiência quando foi feita a instrução 472, não sabíamos o que pedir. 244 

Produto de varejo tem que ter liquidez. Liquidez precisa do varejo e o varejo precisa 245 

de liquidez. [...] Acho que o MM não resolve o problema de liquidez, o regulador não 246 

obrigamos ter MM para nada. Só é saudável se for por algum tempo só para iniciar o 247 

mercado secundário. [...] A CVM fez audiência pública para ouvir a indústria de FIIs 248 

com o objetivo de melhorar as regras de governança dos FIIs. A CVM não pode 249 

mexer na lei e ela foi pensada para o FII ser um produto de investimento para o 250 

varejo. Utilizamos como ―benchmarketing‖, os melhores. Vamos ver como vem os 251 

próximos produtos, e ai sim, se precisar o regulador vai analisar, se é o caso, de 252 



128 
 

proteger mais o investidor de varejo. Há mais de dez anos os FIIs se desenvolveram 253 

em outros países, torço pelo seu desenvolvimento. 254 

 255 

c) FORMAÇÃO DO INVESTIDOR 256 

 257 

O FII é igual a Ação, não é igual a Renda Fixa. Se você acha que o business do FII é 258 

bom, você investe. Tem que analisar o business, o negócio do FII, porque não é uma 259 

dívida. Sem saber bem a onde você está entrando, não invista. FII é uma Cia que 260 

trocaram o nome, ela pode dar prejuízo, tem que analisar o negócio. É importante 261 

que o investidor entenda qual é o risco de não estar alugado, o risco de não se 262 

consumar uma construção. Entender qual é o risco. Se o investidor entende o risco 263 

do FII, o risco que ele está correndo. [...] Se ele sabe de onde vem a remuneração, 264 

construção para a venda ou renda de aluguel, uma coisa é se decepcionar outra 265 

coisa é se sentir enganado, é obvio que ele pode perder dinheiro nas duas situações, 266 

mas é diferente a sua sensação. Acho que o que mais afugenta agente é se sentir 267 

enganado. [...] Ele acha que aloca uma parcela em FII e está achando que ele está 268 

investimento em Renda Fixa. [...] Garantia rentabilidade, de vários anos, tem 269 

examinar com cuidado, para não ser uma ilusão, quando acabar o tempo, ai não tem 270 

mais. Diferente de inquilinos parrudos, bons inquilinos, em poucos fundos, o 271 

investidor pode ter uma boa impressão. [...] Acho que o investidor de FII é aquele 272 

que quer comprar o benefício fiscal, o incentivo fiscal. Em primeiro lugar é o 273 

investidor que não paga imposto de renda, é a pessoa com investimentos 274 

sofisticados, familiarizada com o investimento em bolsa. Para o investidor tradicional, 275 

da área imobiliária, não é o foco principal do público alvo do mesmo segmento. 276 

 277 

d)  AVALIAÇÃO IMOBILIÁRIA 278 

 279 

Acredito que para o regulador a precificação imobiliária, está no plano contábil e foi 280 

discutido na revisão da norma. Este é um problema menor, não chegou aos ouvidos 281 

do regulador. O que esta em discussão é o intuito de manter o PL do FII o mais 282 

gordo possível, para que o administrador possa ganhar mais com um percentual. 283 

Talvez a remuneração do administrador possa ser aplicada ao valor da cotação da 284 

bolsa, o que for menor, para não dar incentivo a inflar o PL. O PL do FII, no caso dos 285 

fundos de renda, se os imóveis estiverem desocupados, vazios, utilizar para 286 

remunerar o administrador o percentual, não significa que o FII está performando 287 

bem. Assim, incentivos para o PL ficar gordo podem cair, depois da revisão do 288 
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legislador, vamos aguardar. 289 

 290 

5º ENTREVISTADO 291 

 292 

a) MARCAÇÃO A MERCADO 293 

 294 

Mercado de Varejo forte tem que ter Mercado Secundário. 295 

 296 

b) INDÚSTRIA DE FIIs 297 

 298 

O crescimento e consolidação dos FIIs é inevitável, está no nosso sangue, na nossa 299 

cultura. [...] O estruturador tem que ver este investidor. Distribuição vive de FEE. 300 

Cabe ao estruturador definir quem é o público alvo e ter acesso a ele. Caso queira 301 

vender para o P.F. tem que fazer o caminho completo [...]. 302 

 303 

c) FORMAÇÃO DO INVESTIDOR 304 

 305 

Ativista Imobiliário, investidor de classe média profissional liberal, coloca suas 306 

economias, quer reivindicar. Sugestões para o investidor: Quem é o Administrador? 307 

Está previsto Mercado Secundário? O empreendimento é bom? Quem é a bandeira, 308 

tem que ver o projeto, conhecer o ativo? Querem acessar as pessoas físicas varejo 309 

com perfil imobiliário, porque você não está construindo. 310 

 311 

d) SUGESTÃO PARA CVM 312 

 313 

Regulador não tem autonomia para mudar, sem o caminho do mercado, regulador 314 

precisa ser demandado. .... A súmula de rating pode ser entendida como mais uma 315 

burocracia, como tendência de regulação não obrigar a existência de súmula de 316 

rating. 317 

Vontade política para canalizar as operações imobiliárias dentro dos principais dos 318 

FIIs, conversar com os atores, com os agentes, para adaptar. 319 

 320 

6º ENTREVISTADO 321 

 322 

a) CULTURA IMOBILIARIA 323 

 324 
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O ciclo do mercado imobiliário tem momentos bons e ruins. 325 

 326 

b) INDÚSTRIA DE FIIs 327 

 328 

As pessoas estavam preocupadas em colocar o ―fee‖ de distribuição para dentro, 329 

porque não era baixo. Alguns FIIs tiveram um ―loockup‖ para pegar pessoas físicas 330 

qualificadas, por orientação da CVM. Preocupação com a venda muito pequena, 331 

―fee‖ era na cabeça ganhou agora e que vai acontecer no futuro eu não vou estar 332 

aqui para ver. Rotatividade das pessoas da distribuição é muito grande, elas rodam 333 

muito. O qualificado e o superqualificado, profissional, tem maturidade para investir 334 

neste segmento. 1 a 2% da carteira da pessoa, este perfil pode esperar o produto 335 

maturar. [...] Olha o problema para o futuro: comprar R.V. vestida de RF. Com 336 

garantia de rentabilidade para poucos anos. Os FIIs eram a bola da vez, por isto 337 

tinham Metas para atingir e os ―fee’s‖ eram gordos. As grandes casas mudaram a 338 

distribuição dos produtos para LCI, LCA, CRI e CRA. Fundo de papeis na dor de 339 

barriga, papeis não tem liquidez, como vai ser? 340 

 341 

c) AVALIAÇÃO IMOBILIÁRIA 342 

 343 

Não tem banco de dados para este setor. 344 

 345 

d) FORMAÇÃO DO INVESTIDOR 346 

 347 

O investidor deveria enxergar os FIIs como ―smallcups‖. 90 % das pessoas acham 348 

que é 85% do CDI, renda fixa. Pessoa física não está preparada para isto. [...] Figura 349 

essencial, crucial, liquidez, maior parte não teve ―Market Maker‖. Perfil da Gestão. 350 

Quem está por traz? Quanto tempo está no mercado? Quais as experiências? Se 351 

teve troca de gestor no meio do caminho, qual o motivo? Se eu estou comprando um 352 

FII e não comprando uma salinha, é por que eu quero. Casamento, longo prazo. 353 

Cliente que queria comprar um imóvel em pedações, ir comprando aos poucos. Os 354 

produtos não são comparáveis, prazo indeterminado, prazo determinado, lajes, 355 

shoppings, lotes residenciais. Estamos falando de um momento que coloca nossas 356 

convicções a prova. Uma operação da Petrobrás para alugar um prédio em Macaé, 357 

sem garantia de locação. Uma pequena empresa com um contrato ―Built to suit‖. A 358 

tranquilidade do ―Built to Suit‖ é que em último caso você tem o prédio (olhando para 359 

o CRI). Conselho para o amigo: Quem é a empresa que está por traz, fazendo o 360 
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produto? Estruturando? Quem vai fazer a gestão? Quem vai fazer a administração? 361 

Olhar para o patrimônio do FII, não pode ser muito pequeno a exposição. O 362 

percentual é muito grande quanto a liquidez é importante para o cliente. Risco, 363 

produtos de horizonte determinados vai trabalhar com um prazo x, rentabilidade será 364 

maior. FII quando tem demonstração de resultados fazer em reuniões da equipe do 365 

FII com os investidores, tipo ABAMEC. Já vendeu acabou, está pensando no 366 

próximo. Visita dos clientes, os 10 maiores aos empreendimentos imobiliários 367 

 368 

e) SUGESTÃO PARA CVM 369 

 370 

Gosto da ideia de ter um segmento de FII só para qualificados. 371 

 372 

7º ENTREVISTADO 373 

 374 

a) MARCAÇÃO A MERCADO 375 

 376 

Se existe informação e rentabilidade (é um bom produto imobiliário) vai ter liquidez 377 

no mercado secundário. O mercado anda sozinho não precisa de formador de 378 

mercado. Custo de carregação. 379 

 380 

b) INDÚSTRIA DE FIIs 381 

 382 

A concepção do produto é a promessa de renda, e com a cotação subindo, você tem 383 

o capital protegido. [...] O mercado de FII recente tem uma divisão de antes do BB 384 

PROGRESSIVO 2 e depois. Antes porque tínhamos 60 a 70 mil CPF. Depois 385 

tivemos mais 40 mil, levando a indústria para 110 mil CPF. Com a queda do mercado 386 

perdemos cerca de 20%, estacionando atualmente em cerca de 90 mil CPFs. O caso 387 

é que tem FIIs no mercado que valem 1/3 do valor investidor. FIIs que tem 50% dos 388 

imóveis desalugados. Tem FIIs com renda garantida que quando acabou o investidor 389 

perdeu quase 1%. Safadeza do empreendedor. E tem muito descaso com os 390 

investidores. Corretores de FII deixaram este mercado. Agora é a hora de conversar 391 

com os investidores. Investidor de FII não gira, tesoura. Participação dos investidores 392 

de FIIs na audiência pública da CVM foi de 90% de pessoas físicas. Existem alguns 393 

investidores, ativistas que tem contraposto junto a CVM com Bancos Agressivos e 394 

em FIIs de grande porte na indústria. Esta Faltando no mercado estrutura de 395 

atendimento ao investidor pessoa física, sites, etc. Existem FII que tem Diretor de RI, 396 
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recebe informação, calendário de eventos, exemplos pro mercado. 397 

 398 

c) FORMAÇÃO DO INVESTIDOR  399 

 400 

Antes de investir, deveria se preocupar: Ver o lastro – ativo. Mono ativo — mono 401 

inquilino; Prédio —– alugado CEF. Qualidade do Imóvel (27 elevadores) — ―Retrofit‖ 402 

Mono ativo ——vários inquilinos (mais difícil). Vários Blogs independentes estão 403 

escrevendo sobre o assunto e ajudando a informação fluir. Preocupação do 404 

investidor. Custos de manutenção do FII, com taxas de administração e gestão. 405 

Sangrar muito a rentabilidade. Investidor de mais idade, renda estável, conservador 406 

e com histórico de investimentos imobiliários. 407 

 408 

d) AVALIAÇÃO IMOBILIÁRIA  409 

 410 

Avaliação do imóvel. Shopping, aposta negligente, desempenho ruim. No mínimo 411 

errou muito a avaliação. Investidor pensa que conhece muito avaliação. Tem que ser 412 

mais conservadores. Como nasce um FII. Formal assembleia da instituição 413 

financeira que nasce um FII. Real, quando contratação de um empreendedor para 414 

dar saída ao imóvel ou deveria olhar para os futuros cotistas, investidores. Quem 415 

monta o fundo tem que ter esta responsabilidade com o futuro investidor. Tem que 416 

estar preocupado com o valor do ativo. Forçar avaliação para dar um dado valor. 417 

 418 

e) SUGESTÃO PARA CVM 419 

 420 

Caso de conflitos de interesse. Trazer dívida para dentro do FII. Conversar com o 421 

investidor, fazer um fórum de debates. 422 

 423 

8º ENTREVISTADO 424 

 425 

a) MARCAÇÃO A MERCADO 426 

 427 

Cuidado com a avaliação de curto prazo, olhe para o custo de oportunidade de cada 428 

momento. 429 

 430 

b) INDÚSTRIA DE FIIs 431 

 432 
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A ANBIMA, tem tentado fazer novas classificações, através de esforço dos gestores 433 

para facilitar as informações para o investidor. [...] Deve existir um ponto médio, que 434 

é ter informações satisfatórias, criar equipes dedicadas ao assunto. [...] Consultor 435 

Imobiliário, ajuda a evitar a vacância do FII. Capacidade de pagar e manter o fluxo 436 

financeiro do FII. [...] O mercado financeiro se comunica mal, já dito pelo Nizan 437 

Guanaes, no último evento da ANBIMA. Para o leigo, soa arrogante, é preciso que o 438 

mercado siga o esforço para melhorar o conteúdo e tornar as informações mais 439 

amigáveis ao investidor. [...] Houve um crescimento cavalar de investidores com os 440 

produtos do BB. Foco em Renda Fixa, último gerador de renda. A questão da 441 

tributação fez com que o fundo de fundo perdesse a atratividade. Governança dos 442 

FIIs novo Mercado. 443 

 444 

c) FORMAÇÃO DO INVESTIDOR 445 

 446 

Investidor tem pouca ou nenhuma educação financeira. A marcação a mercado, por 447 

exemplo, o investidor não está acostumado ao mercado financeiro. O apartamento 448 

não é cotado, avaliado, diariamente, como é a dinâmica financeira de marcação a 449 

mercado. Oscilação diária é possível, a volatilidade da cota pode não ter relação com 450 

a formação do valor do ativo. Por isto, a educação financeira também é importante 451 

para o investidor do FII. [...] A estratégia de diversificação é lenta em uma carteira de 452 

longo prazo. [...] O investidor precisa mensurar sua vontade de tomar risco, sua 453 

capacidade e disposição de tomar risco daquela empresa. [...] Planejador financeiro 454 

tem que prevenir os altos e baixos. [...] Pequeno valor pode ser adquirido; pequeno 455 

poupador; informação macro; de maneira geral, arrisco dizer que não sabe o que tem 456 

como ativo. Investidores de fundos 409 não participativos. Fundos Estruturados são 457 

mais participativos. FII características de RV e RF. Carteira pulverizada do tomador 458 

final, exemplo Petrobras a 5 anos atrás, localização dos imóveis, risco nele, 459 

concentrado, defesa, mitigar o risco. Travar no contrato defesa para situações de 460 

vacância. A liquidez depende da característica do produto ou do perfil de quem vai 461 

comprar. Para o pequeno a falta de liquidez não é o maior risco. Como conselho 462 

para o investidor diria se ele sabe que é um produto de renda variável e se ele 463 

conhece o produto. Curto prazo – característica de renda fixa, menos solavanco na 464 

cota; Ativo renda mensal e visão de longo prazo. Estratégia dos fundos, renda 465 

variável, pode ser ações ou FII. 466 

 467 

9º ENTREVISTADO 468 
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 469 

a) MARCAÇÃO A MERCADO 470 

 471 

A avaliação negativa de cotas não tem perda de rendimentos. A ANBIMA deveria 472 

fazer movimentos para acalmar o mercado. Existe uma correlação quase perfeita da 473 

inversão entre o IFIX e a taxa de juros. O IFIX caiu 30% e o IBOVESPA caiu 80%. A 474 

ANBIMA deveria fazer um trabalho para ajudar a acalmar o mercado, se não vendeu 475 

não realizou e não perdeu. Explicar para olhar a tendência e não o curto prazo, que 476 

pode haver movimento. Acalmar o investidor, mostrar que é um ciclo. Este ciclo da 477 

taxa de juros não será eterno. Ativo só terá relevância na hora de realizar. Os fundos 478 

tiveram uma perda que os imóveis não tiveram. Investidores que saíram agiram 479 

racionalmente. Para o investidor planejado, a cotação significa o momento potencial 480 

de venda das cotas para não realizar prejuízos. Se a cotação em bolsa estiver mais 481 

baixa do que o investidor comprou, não é hora de vender pois não haverá a captação 482 

da valorização da cota. Sua venda só se justifica para um caso de necessidade 483 

(―força maior‖). 484 

 485 

b) CULTURA IMOBILIARIA 486 

 487 

Imóvel era, historicamente, o grande protetor do capital. No imaginário do senso 488 

comum, imóvel só valoriza. [...] O investimento imobiliário tem qualidade e o 489 

brasileiro gosta dele. [...] Resistencia do mercado financeiro com este produto 490 

(mercado imobiliário) é histórica. Quando o investidor realiza seus lucros no mercado 491 

financeiro, canaliza o resultado para a compra de imóveis. Grandes bancos não 492 

entraram porque não queriam seus nomes vinculados a aventureiro do mercado 493 

imobiliário.  494 

 495 

c) INDÚSTRIA DE FIIs 496 

 497 

A gestão dos FIIS tem muito víeis de tesouraria: Manter a documentos em arquivos 498 

e em ―complance‖ e atender o investidor. [...] Brasil precisa de poupança de longo 499 

prazo e este é um veículo muito interessante para o longo prazo. Alavanca uma 500 

indústria que tem externalidades positivas para o Brasil, gera emprego e renda. [...] 501 

O investidor de classe média migrou de fundos de renda fixa, no processo de baixa 502 

da taxa de juros e ficou órfão de produtos. [...] Verifique o ―Track Record‖ do gestor. 503 

Alguns terão um perfil mais agressivo outros terão um perfil mais moderado outros 504 
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até mais conservadores. [...] Gostaria de ver a indústria mais responsável nas 505 

vendas e nas informações junto ao mercado, tanto os que já são investidores como 506 

os novos entrantes (potenciais). [...] Hoje nós temos dois maracanãs cheios de 507 

investidores de FIIs, não dá para desprezar. [...] A indústria dos FIIs está 508 

aprendendo e se desenvolvendo. Esta crise está dando um freio de arrumação na 509 

indústria de FIIs. Os FII s deixaram de ser um produto exclusivo dos grandes bancos 510 

para virar um produto dos bancos mais agressivos e especializados, desejando 511 

atuar neste nicho. 512 

 513 

d) FORMAÇÃO DO INVESTIDOR 514 

 515 

O investidor de risco, renda variável, pode usar o FII para compor a carteira de 516 

investimentos. Este é um investimento de um horizonte mínimo de 5 anos. 517 

Recomendo que calcule a expectativa de rendimento e esteja preparado para altos e 518 

baixos. [...] Cultura de análise é uma situação nova para todos investidores, analistas 519 

e avaliadores. [...] Investidor está aprendendo e tem uma nova geração de 520 

investidores Y que vai demandar informações e análises. Não vai engolir meta dos 521 

gerentes dos bancos. [...] O investidor está aproveitando a facilidade que você vende 522 

fundos atrelados a bancos estatais, isto é, como se fosse um verdadeiro CDB 523 

Imobiliário. [...] O que as pessoas formalizam em suas cabeças, diferente da 524 

realidade, geram frustrações. Investidor deve ficar preocupado com a qualidade do 525 

crédito. O investidor deveria investir o que ele não está precisando. [...] Verifique o 526 

―TrackRecord‖ do gestor. Alguns terão um perfil mais agressivo, outros mais 527 

moderado e outros até mais conservadores‖. [...] ―Num cenário de mercado 528 

desfavorável, o Consultor Imobiliário, especializado em locações comerciais, pode 529 

ajudar a evitar ou reduzir a vacância do FII. Esta expertise pode ajudar os locatários 530 

a pagarem uma parte dos alugueis e a manutenção dos imóveis (condomínio e 531 

IPTU) assim, mantem-se um fluxo financeiro positivo para o FII 532 

 533 

e) AVALIADORES IMOBILIÁRIOS 534 

 535 

Nossos avaliadores são empresas pequenas, são vulneráveis as pressões. Nós 536 

deveríamos ter um quadro de avaliadores certificados e independentes. Não existe 537 

acesso a informação independente. Os fundos de pensão, os conflitos judiciais e os 538 

IPOs, quando lidam com situações de grande envergadura contratam duas 539 

precificações independentes. Nós temos informações públicas não amigáveis. Só 540 

consegue produzir uma análise de nível especializada, raros investidores pessoas 541 
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físicas estão nesse patamar. [...] Acho que a gente, talvez, no Brasil, não consiga 542 

reunir 100 analistas que consigam fazer uma análise completa.......não consegue. 543 

 544 

f) SUGESTÃO CVM 545 

 546 

Exigência de Estudo de viabilidade pela Ótica do investidor pessoa física, não do 547 

fundo. Empreendimento pode estar Ok e a receita do investidor, um terror.548 
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APÊNDICE B – ―QUESTIONÁRIO CT‖ – CAPACIDADE E TOLERÂNCIA – 

PERCEPÇÃO DE RISCO 
 

1. Seguindo o princípio básico de finanças, a diversificação dos investimentos 

é uma das estratégias de proteção do aplicador. Neste sentido afirma-se: Sua 

reserva financeira está alocada em vários ativos (várias modalidades) e os 

investimentos, em especial, em fundos imobiliários tem menos de 25% do total.  
 

(1) Concordo totalmente; 
(2) Concordo parcialmente; 
(3) Neutro 

(4) Discordo em parte; 
(5) Discordo totalmente 

 
 

2. Sabendo que as cotas dos FII’s por concepção são valores mobiliários de 

―renda variável‖ e que como característica fundamental desta categoria de 

investimento, seus resultados podem variar, de acordo com a performance dos 

ativos imobiliários adquiridos pelo fundo, pergunta-se: 
 

Na sua opinião, um fundo imobiliário que você tenha aplicado, caso não 

tenha o êxito previsto no objetivo do fundo, como por exemplo ―vacância‖, você 

vendo seus rendimentos reduzirem ou até mesmo no extremo ser necessário cobrir 

despesas do fundo, como cotista, considera esta situação como sendo possível em 

função de ser este produto (FII) um derivado do investimento imobiliário e como tal 

ser passível desta situação. 
 

(1) Concordo totalmente; 
(2) Concordo parcialmente; 

(3) Neutro 
(4) Discordo em parte; 
(5) Discordo totalmente 

 
 

3. Toda a reserva financeira que constituímos ao longo de nossa vida tem 

como principal objetivo um sonho a ser realizado ou um bem-estar a ser 

conquistado. Assim, quando investimos num fundo imobiliário sabemos, 

aproximadamente, qual é a nossa expectativa temporal. Analise a seguinte 

afirmação: No meu caso, minha perspectiva é usufruir do investimento (receber 

rendimentos) num horizonte de longo prazo. 
 

(1) Concordo totalmente 

(2) Concordo parcialmente 
(3) Neutro 
(4) Discordo em parte 

(5) Discordo totalmente 
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4. O FII é praticamente um derivado da atividade imobiliária que é a sua razão 

de ser. Desta forma, o fundo é bastante influenciado pela dinâmica do mercado 

imobiliário, em especial, ao do ativo que adquirir. Assim posso afirmar que conhecendo 

bem o mercado imobiliário, consigo identificar oportunidades de investimentos em FII 

consideradas mais interessantes e compatíveis com o meu perfil conservador.  
 

(1) Concordo totalmente; 

(2) Concordo parcialmente; 
(3) Neutro 
(4) Discordo em parte; 

(5) Discordo totalmente 
 
 

5. O FII é um fundo fechado e quando vinculado a mercado de balcão 

organizado tem o espaço para negociação de suas cotas estabelecendo assim um 

mercado secundário onde são realizados os negócios de compra e venda das cotas 

caracterizando a liquidez do mercado de FIIs. Assim posso afirmar que a dinâmica 

de compra e venda no mercado secundário, que pode gerar substancial queda no 

preço das cotas dos FIIs não influencia o meu comportamento, gerando um desejo 

de vender minhas cotas de forma precipitada, porque tenho bem definido minha 

estratégia financeira e não desejo realizar prejuízos sem necessidade.  
 

(1) Concordo totalmente; 
(2) Concordo parcialmente; 
(3) Neutro 

(4) Discordo em parte; 
(5) Discordo totalmente 
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APÊNDICE C – ―QUESTIONÁRIO I‖ – INSTITUCIONAL DO FII 
 
 

1. Qual é o conceito de mercado (histórico e performance) do 
Administrador do FII? 

 
(5) Muito bom; 
(4) Bom; 
(3) Neutro 

(2) Ruim; 
(1) Muito ruim; 

 
 

2. Qual o conceito de mercado existente do Gestor/Empreendedor 

Imobiliário que fazem parte da equipe do FII?  
(5) Muito bom; 
(4) Bom; 
(3) Neutro 

(2) Ruim; 
(1) Muito ruim; 

 
 

3. Qual o nível de Governança que o FII dispõe? 
 

(5) Muito bom; 
(4) Bom; 

(3) Neutro 
(2) Ruim; 
(1) Muito ruim; 

 
 

4. Existe algum mecanismo de formação de mercado secundário (Market 
Maker32)? 
 

 
(5) Muito bom 

(4) Bom 
(3) Neutro 
(2) Ruim 

(1) Muito ruim 
 
 

5. Como é o nível de liquidez (histórico) gerado pelo Mercado Secundário 
do FII? 

 
(5) Muito bom 
(4) Bom 

 

                                                           
32

 ―Market Maker‖- Empresa de ―broker-dealer‖ que aceita o risco de manter um certo número de 

papeis de um determinado valor mobiliário a fim de facilitar e dar segurança as negociações no 
Mercado secundário.  Cada formador de Mercado concorre para o fluxo de pedidos de clientes, 
exibindo  cotações de compra e venda para um número garantido de valores mobiliários. Fonte: 
Definição de Formador de Mercado, Investopedia - 
http://www.investopedia.com/terms/m/marketmaker.asp#ixzz3o0AJpHvG 
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(3) Neutro 
(2) Ruim 
(1) Muito ruim 
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APÊNDICE D – ―QUESTIONÁRIO A‖ – DIMENSÃO ATIVO (S) DO FIIs 

 

 

1. Como você consideraria a localização dos ativos do FII destacando 

sua atividade comercial? 
 

(5) Muito boa 
(4) Boa 

(3) Neutro 
(2) Ruim 
(1) Muito ruim 

 
 
 

2. Os ativos do FII são de boa qualidade (padrão de acabamento e 

estado de conservação)? 
 

(5) Muito bom 
(4) Bom 
(3) Neutro 

(2) Ruim 
(1) Muito ruim 

 
 
 

3. O valor do ativo do FII está adequado ao patamar de mercado 

(Avaliação imobiliária recente) ? 
 

(5) Muito bom 

(4) Bom 
(3) Neutro 
(2) Ruim 

(1) Muito ruim 
 
 
 

4. As premissas utilizadas no estudo econômico-financeiro do 

empreendimento adquirido pelo FII esta compatível com a realidade? 
 

(5) Muito bom 
(4) Bom 

(3) Neutro 
(2) Ruim 
(1) Muito ruim 



142 
 

 

5. A relação do valor da cota de mercado com o valor do patrimônio do 

Fundo (Preço da cota Bovespa x Número total de cotas / Valor do 

Patrimônio do Fundo) é considerado uma oportunidade negocial? (Pç 

Cotas <Vr Patr = Mercado Secundário depreciado; Pç Cotas =Vr Patr = 

Mercado Secundário justo; Pç Cotas > Vr Patr = Mercado Secundário 

Valorizado) 

 
 

(5) Muito bom 
(4) Bom 
(3) Neutro 

(2) Ruim 
(1) Muito ruim 
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APÊNDICE E – ―QUESTIONÁRIO R‖ – DIMENSÃO GERAÇÃO DE RENDA 
 
 

1. O setor econômico/porte do principal inquilino (ocupante) do imóvel a se 

obter receita tem boa projeção de futuro (setor extração/setor da 

indústria/setor serviços/setor Governo/Vários)? 
 

(5) Muito boa 
(4) Boa 
(3) Neutro 

(2) Ruim 
(1) Muito ruim 

 
 
 

2. O principal cliente final do imóvel (locatário/arrendatário/usuário) é 

considerado uma força econômica que inspira confiança e credibilidade?  
 

(5) Muito bom 

(4) Bom 
(3) Neutro 
(2) Ruim 

(1) Muito ruim 
 
 
 

3. O tipo de contrato (vínculo comercial) entre o FII e o Gerador de Renda do 

imóvel é de bom nível? 
 

Exemplos: a. Contrato de longo prazo de 

locação/arrendamento/financiamento; b. Contrato de construção/retrofit- aberto 

(custos abertos); c. Contrato de construção/retrofit - fechado (custos fechados); d. 

Contrato atípico – ―Built to suit‖ ou com Garantia de Rentabilidade; e. Contrato 

padrão usual no mercado para o respectivo segmento imobiliário. 
 

(5) Muito bom 
(4) Bom 

(3) Neutro 
(2) Ruim 
(1) Muito ruim 

 
 

4. Qual o principal indexador que prevê reajustar os valores envolvidos no 

Contrato objeto principal de receita do FII? (IPCA/IGPM/INCC/INPC/OUTROS). 
 

(5) Muito bom 
(4) Bom 
(3) Neutro 
(2) Ruim 

(1) Muito ruim 
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5. Os investidores dispõem de algum tipo de ―garantia de rentabilidade‖ na 

geração de renda do FII? 
 

(5) Muito bom 
(4) Bom 

(3) Neutro 
(2) Ruim 
(1) Muito ruim 



145 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANEXOS 
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Na parte do anexo, o presente trabalho, traz informações que considera 

complementares, possibilitando que na mesma obra possamos contar com estes  

dados que possam auxiliar o entendimento do leitor. 

 

Anexo A: Tabela originalmente utilizada pela Itaú Corretora (30.05.15) onde 

segmentamos a indústria, de acordo com a classificação do presente estudo; 

Anexo B: Matéria publicada no Jornal ―Valor Econômico de 22.09.15, onde a 

ANBIMA, informa ao mercado que estará divulgando uma nova classificação 

da indústria de fundos imobiliários, mostrando que a pesquisa aqui realizada 

esta em consonância com o mercado; 

Anexo C: Boletim do Mercado Imobiliário nº 40 de agosto de de 2015, 

produzido pela BM&FBovespa, contendo informações sobre a indústria de 

fundos imobiliários, com destaque na página 6 do encarte, a composição da 

Carteira do IFIX; 

Anexo D: E-mail onde é caracterizado a demanda inicial do investidor pela 

qual a dissertação buscou atender; 

Anexo E: Perfil do investidor. Este material visa fornecer ao leitor uma visão 

básica de diferentes perfis de aplicadores para que possa complementar a 

idéia do público alvo que se destina a metodologia aqui desenvolvida.  
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ANEXO A – TABELA DE FIIs NEGOCIADOS NO MERCADO SECUNDÁRIO 
 
 

 

• Tabela 6 contendo os FIIs listados na BM&FBovespa segmentada pelos 

conceitos do trabalho 

 
• Fonte: Tabela original Itaú Corretora - data: 30.05.15 

 
 
 
 

Tabela 1 
 
 

 
RENDAS IMOBILIÁRIAS       

Nome do fundo Código ADMINISTRADOR Tipo 

Agências Caixa  AGCX11 Rio Bravo  Ags Bancárias 

Banrisul Novas Fronteiras  BNFS11 Oliveira Trust Agências Bancárias 

BB FII Progressivo  BBFI11B CEF Imóveis comerciais 

BB Progressivo II FII  BBPO11 Votorantim  Agências Bancárias 

BB Renda Corportativa  BBRC11 Votorantim Agências Bancárias 

BB JHSF Cidade Jardim C. 
Tower  

BBVJ11 Votorantim Escritório Comercial 

BM Brascan Lajes Corporativas  BMLC11B BTG Pactual  Escritório Comercial 

BM Cenesp CNES11B BTG Pactual  Escritório Comercial 

Brasílio Machado  BMII11 Rio Bravo Escritório Comercial 

BTG Corporate Office Fund BRCR11 BTG Pactual Escritório Comercial 

Caixa Cedae  CXCE11B CEF Escritório Comercial 

Caixa TRX Logística Renda CXTL11 CEF Logística 

Castello Branco Office Park  CBOP11 Credit Suis./Griffo Escritório Comercial 

Centro Têxtil Internacional  CTXT11 Rio Bravo Imóvel industrial 

CSHG JHSF Prime Offices  HGJH11 Credit Suis./Griffo Escritório Comercial 

CSHG Logística HGLG11 Credit Suis./Griffo Logística 

CSHG Real Estate HGRE11 Credit Suis./Griffo Imóveis comerciais 

Cyrela Thera Corporate  THRA11B BTG Pactual  Escritório Comercial 

Dovel  DOVL11B BNY Mellon  Imóveis comerciais 

Edifício Almirante Barroso  FAMB11B BTG Pactual  Escritório Comercial 

Edifício Castelo  FCAS11 BTG Pactual  Escritório Comercial 

Edifício Galeria  EDGA11B BTG Pactual Imóveis comerciais 

 
 
 
 
 
 
 
       

https://www.itaucorretora.com.br/FundosImobiliarios/Detalhe?empresa=AGCX11
https://www.itaucorretora.com.br/FundosImobiliarios/Detalhe?empresa=AGCX11
https://www.itaucorretora.com.br/FundosImobiliarios/Detalhe?empresa=BNFS11
https://www.itaucorretora.com.br/FundosImobiliarios/Detalhe?empresa=BNFS11
https://www.itaucorretora.com.br/FundosImobiliarios/Detalhe?empresa=BBFI11B
https://www.itaucorretora.com.br/FundosImobiliarios/Detalhe?empresa=BBFI11B
https://www.itaucorretora.com.br/FundosImobiliarios/Detalhe?empresa=BBPO11
https://www.itaucorretora.com.br/FundosImobiliarios/Detalhe?empresa=BBPO11
https://www.itaucorretora.com.br/FundosImobiliarios/Detalhe?empresa=BBRC11
https://www.itaucorretora.com.br/FundosImobiliarios/Detalhe?empresa=BBRC11
https://www.itaucorretora.com.br/FundosImobiliarios/Detalhe?empresa=BBVJ11
https://www.itaucorretora.com.br/FundosImobiliarios/Detalhe?empresa=BBVJ11
https://www.itaucorretora.com.br/FundosImobiliarios/Detalhe?empresa=BBVJ11
https://www.itaucorretora.com.br/FundosImobiliarios/Detalhe?empresa=BMLC11B
https://www.itaucorretora.com.br/FundosImobiliarios/Detalhe?empresa=BMLC11B
https://www.itaucorretora.com.br/FundosImobiliarios/Detalhe?empresa=CNES11B
https://www.itaucorretora.com.br/FundosImobiliarios/Detalhe?empresa=CNES11B
https://www.itaucorretora.com.br/FundosImobiliarios/Detalhe?empresa=BMII11
https://www.itaucorretora.com.br/FundosImobiliarios/Detalhe?empresa=BMII11
https://www.itaucorretora.com.br/FundosImobiliarios/Detalhe?empresa=BRCR11
https://www.itaucorretora.com.br/FundosImobiliarios/Detalhe?empresa=BRCR11
https://www.itaucorretora.com.br/FundosImobiliarios/Detalhe?empresa=CXCE11B
https://www.itaucorretora.com.br/FundosImobiliarios/Detalhe?empresa=CXCE11B
https://www.itaucorretora.com.br/FundosImobiliarios/Detalhe?empresa=CXTL11
https://www.itaucorretora.com.br/FundosImobiliarios/Detalhe?empresa=CXTL11
https://www.itaucorretora.com.br/FundosImobiliarios/Detalhe?empresa=CBOP11
https://www.itaucorretora.com.br/FundosImobiliarios/Detalhe?empresa=CBOP11
https://www.itaucorretora.com.br/FundosImobiliarios/Detalhe?empresa=CTXT11
https://www.itaucorretora.com.br/FundosImobiliarios/Detalhe?empresa=CTXT11
https://www.itaucorretora.com.br/FundosImobiliarios/Detalhe?empresa=HGJH11
https://www.itaucorretora.com.br/FundosImobiliarios/Detalhe?empresa=HGJH11
https://www.itaucorretora.com.br/FundosImobiliarios/Detalhe?empresa=HGLG11
https://www.itaucorretora.com.br/FundosImobiliarios/Detalhe?empresa=HGLG11
https://www.itaucorretora.com.br/FundosImobiliarios/Detalhe?empresa=HGRE11
https://www.itaucorretora.com.br/FundosImobiliarios/Detalhe?empresa=HGRE11
https://www.itaucorretora.com.br/FundosImobiliarios/Detalhe?empresa=THRA11B
https://www.itaucorretora.com.br/FundosImobiliarios/Detalhe?empresa=THRA11B
https://www.itaucorretora.com.br/FundosImobiliarios/Detalhe?empresa=DOVL11B
https://www.itaucorretora.com.br/FundosImobiliarios/Detalhe?empresa=DOVL11B
https://www.itaucorretora.com.br/FundosImobiliarios/Detalhe?empresa=FAMB11B
https://www.itaucorretora.com.br/FundosImobiliarios/Detalhe?empresa=FAMB11B
https://www.itaucorretora.com.br/FundosImobiliarios/Detalhe?empresa=FCAS11
https://www.itaucorretora.com.br/FundosImobiliarios/Detalhe?empresa=FCAS11
https://www.itaucorretora.com.br/FundosImobiliarios/Detalhe?empresa=EDGA11B
https://www.itaucorretora.com.br/FundosImobiliarios/Detalhe?empresa=EDGA11B


148 
 

RENDAS IMOBILIÁRIAS       

Nome do fundo Código ADMINISTRADOR Tipo 

Edifício Ourinvest  EDFO11B Oliveira Trust  Escritório Comercial 

Fundo Rio Bravo R. Corporativa  FFCI11 Rio Bravo  Escritório Comercial 

GWI Condomínios Logísticos  GWIC11 BTG Pactual Logística 

Industrial do Brasil FIIB11 Coinvalores Imóvel industrial 

Kinea Renda Imobiliária KNRI11 Kinea Escritórios/Logística 

Memorial Office  FMOF11 Coinvalores Escritório Comercial 

Presidente Vargas PRSV11 BEM DTVM Escritório Comercial 

Renda de Escritórios  RDES11 BB DTVM Escritório Comercial 

Rio Negro  RNGO11 Citibank DTVM Imóveis comerciais 

Santander Agências SAAG11 Rio Bravo Agências Bancárias 

São Fernando SFND11 Rio Bravo Escritório Comercial 

SDI Logística Rio SDIL11 Citibank DTVM Logística 

SP Downtown  SPTW11 Geração Futuro Escritório Comercial 

The One ONEF11 Rio Bravo  Escritório Comercial 

Torre Almirante ALMI11B BTG Pactual  Escritório Comercial 

Torre Norte  TRNT11B BTG Pactual  Escritório Comercial 

TRX Edifícios Corporativos  XTED11 Citibank DTVM Imóveis comerciais 

TRX Realty Logística Renda I TRXL11 Oliveira Trust Logística / Industrial 

VBI Faria Lima 4400 FVBI11B BTG Pactual  Escritório Comercial 

Vector Queluz Lajes 
Corporativas  

VLJS11 Planner Corretora Escritório Comercial 

Vila Olímpia Corporate  VLOL11 Citibank DTVM Escritório Comercial 

XP Corporate Macaé  XPCM11 Citibank DTVM Imóveis comerciais 

NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS 

  
  

Aesapar AEFI11 Citibank DTVM Imóvel educacional 

Ancar IC ANCR11B BTG Pactual  Shoppings Centers 

Anhanguera Educacional  FAED11B BTG Pactual Imóvel educacional 

Campus Faria Lima FCFL11B BTG Pactual  Imóvel educacional 

CSHG Brasil Shopping HGBS11 Credit Suis./Griffo Shoppings Centers 

FII Hotel Maxinvest  HTMX11B BTG Pactual  Hotel 

Floripa Shopping FLRP11B BTG Pactual  Shoppings Centers 

General Shopping Ativo e Renda FIGS11 Socopa Shoppings Centers 

Grand Plaza Shopping ABCP11 Rio Bravo  Shoppings Centers 

Hospital da Criança HCRI11B BTG Pactual Imóvel hospitalar 

Hospital N. S. de Lourdes NSLU11B BTG Pactual  Imóvel hospitalar 

JPP Capital JPPC11 Banco PETRA Imóvel residencial 

Kinea II Real Estate Equity KNRE11 Intrag DTVM Imóvel residencial 

 
 
 
 
 
 

   

https://www.itaucorretora.com.br/FundosImobiliarios/Detalhe?empresa=EDFO11B
https://www.itaucorretora.com.br/FundosImobiliarios/Detalhe?empresa=EDFO11B
https://www.itaucorretora.com.br/FundosImobiliarios/Detalhe?empresa=FFCI11
https://www.itaucorretora.com.br/FundosImobiliarios/Detalhe?empresa=FFCI11
https://www.itaucorretora.com.br/FundosImobiliarios/Detalhe?empresa=GWIC11
https://www.itaucorretora.com.br/FundosImobiliarios/Detalhe?empresa=GWIC11
https://www.itaucorretora.com.br/FundosImobiliarios/Detalhe?empresa=FIIB11
https://www.itaucorretora.com.br/FundosImobiliarios/Detalhe?empresa=FIIB11
https://www.itaucorretora.com.br/FundosImobiliarios/Detalhe?empresa=KNRI11
https://www.itaucorretora.com.br/FundosImobiliarios/Detalhe?empresa=KNRI11
https://www.itaucorretora.com.br/FundosImobiliarios/Detalhe?empresa=FMOF11
https://www.itaucorretora.com.br/FundosImobiliarios/Detalhe?empresa=FMOF11
https://www.itaucorretora.com.br/FundosImobiliarios/Detalhe?empresa=PRSV11
https://www.itaucorretora.com.br/FundosImobiliarios/Detalhe?empresa=PRSV11
https://www.itaucorretora.com.br/FundosImobiliarios/Detalhe?empresa=RDES11
https://www.itaucorretora.com.br/FundosImobiliarios/Detalhe?empresa=RDES11
https://www.itaucorretora.com.br/FundosImobiliarios/Detalhe?empresa=RNGO11
https://www.itaucorretora.com.br/FundosImobiliarios/Detalhe?empresa=RNGO11
https://www.itaucorretora.com.br/FundosImobiliarios/Detalhe?empresa=SAAG11
https://www.itaucorretora.com.br/FundosImobiliarios/Detalhe?empresa=SAAG11
https://www.itaucorretora.com.br/FundosImobiliarios/Detalhe?empresa=SFND11
https://www.itaucorretora.com.br/FundosImobiliarios/Detalhe?empresa=SFND11
https://www.itaucorretora.com.br/FundosImobiliarios/Detalhe?empresa=SDIL11
https://www.itaucorretora.com.br/FundosImobiliarios/Detalhe?empresa=SDIL11
https://www.itaucorretora.com.br/FundosImobiliarios/Detalhe?empresa=SPTW11
https://www.itaucorretora.com.br/FundosImobiliarios/Detalhe?empresa=SPTW11
https://www.itaucorretora.com.br/FundosImobiliarios/Detalhe?empresa=ONEF11
https://www.itaucorretora.com.br/FundosImobiliarios/Detalhe?empresa=ONEF11
https://www.itaucorretora.com.br/FundosImobiliarios/Detalhe?empresa=ALMI11B
https://www.itaucorretora.com.br/FundosImobiliarios/Detalhe?empresa=ALMI11B
https://www.itaucorretora.com.br/FundosImobiliarios/Detalhe?empresa=TRNT11B
https://www.itaucorretora.com.br/FundosImobiliarios/Detalhe?empresa=TRNT11B
https://www.itaucorretora.com.br/FundosImobiliarios/Detalhe?empresa=XTED11
https://www.itaucorretora.com.br/FundosImobiliarios/Detalhe?empresa=XTED11
https://www.itaucorretora.com.br/FundosImobiliarios/Detalhe?empresa=TRXL11
https://www.itaucorretora.com.br/FundosImobiliarios/Detalhe?empresa=TRXL11
https://www.itaucorretora.com.br/FundosImobiliarios/Detalhe?empresa=FVBI11B
https://www.itaucorretora.com.br/FundosImobiliarios/Detalhe?empresa=FVBI11B
https://www.itaucorretora.com.br/FundosImobiliarios/Detalhe?empresa=VLJS11
https://www.itaucorretora.com.br/FundosImobiliarios/Detalhe?empresa=VLJS11
https://www.itaucorretora.com.br/FundosImobiliarios/Detalhe?empresa=VLJS11
https://www.itaucorretora.com.br/FundosImobiliarios/Detalhe?empresa=VLOL11
https://www.itaucorretora.com.br/FundosImobiliarios/Detalhe?empresa=VLOL11
https://www.itaucorretora.com.br/FundosImobiliarios/Detalhe?empresa=XPCM11
https://www.itaucorretora.com.br/FundosImobiliarios/Detalhe?empresa=XPCM11
https://www.itaucorretora.com.br/FundosImobiliarios/Detalhe?empresa=ANCR11B
https://www.itaucorretora.com.br/FundosImobiliarios/Detalhe?empresa=ANCR11B
https://www.itaucorretora.com.br/FundosImobiliarios/Detalhe?empresa=FAED11B
https://www.itaucorretora.com.br/FundosImobiliarios/Detalhe?empresa=FAED11B
https://www.itaucorretora.com.br/FundosImobiliarios/Detalhe?empresa=FCFL11B
https://www.itaucorretora.com.br/FundosImobiliarios/Detalhe?empresa=FCFL11B
https://www.itaucorretora.com.br/FundosImobiliarios/Detalhe?empresa=HGBS11
https://www.itaucorretora.com.br/FundosImobiliarios/Detalhe?empresa=HGBS11
https://www.itaucorretora.com.br/FundosImobiliarios/Detalhe?empresa=HTMX11B
https://www.itaucorretora.com.br/FundosImobiliarios/Detalhe?empresa=HTMX11B
https://www.itaucorretora.com.br/FundosImobiliarios/Detalhe?empresa=FLRP11B
https://www.itaucorretora.com.br/FundosImobiliarios/Detalhe?empresa=FLRP11B
https://www.itaucorretora.com.br/FundosImobiliarios/Detalhe?empresa=FIGS11
https://www.itaucorretora.com.br/FundosImobiliarios/Detalhe?empresa=FIGS11
https://www.itaucorretora.com.br/FundosImobiliarios/Detalhe?empresa=ABCP11
https://www.itaucorretora.com.br/FundosImobiliarios/Detalhe?empresa=ABCP11
https://www.itaucorretora.com.br/FundosImobiliarios/Detalhe?empresa=HCRI11B
https://www.itaucorretora.com.br/FundosImobiliarios/Detalhe?empresa=HCRI11B
https://www.itaucorretora.com.br/FundosImobiliarios/Detalhe?empresa=NSLU11B
https://www.itaucorretora.com.br/FundosImobiliarios/Detalhe?empresa=NSLU11B
https://www.itaucorretora.com.br/FundosImobiliarios/Detalhe?empresa=JPPC11
https://www.itaucorretora.com.br/FundosImobiliarios/Detalhe?empresa=JPPC11
https://www.itaucorretora.com.br/FundosImobiliarios/Detalhe?empresa=KNRE11
https://www.itaucorretora.com.br/FundosImobiliarios/Detalhe?empresa=KNRE11
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NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS 

   
Nome do fundo Código ADMINISTRADOR Tipo 

Max Retail  MAXR11B BTG Pactual Varejo 

Máxima Renda Corporativa  MXRC11 Oliveira Trust Varejo 

Mérito Desenv. Imobiliário MFII11 Planner Corretora Imóvel residencial 

Multigestão Renda Comercial  DRIT11B Rio Bravo  Escritório Comercial 

Parque Dom Pedro Shopping PQDP11 BTG Pactual  Shoppings Centers 

RB Capital Desenv. Resid. II RBDS11 Citibank DTVM Imóvel residencial 

RB Prime Realty I RBPR11 Citibank DTVM Imóvel residencial 

RB General Shopping Sulacap RBGS11 Citibank DTVM Shoppings Centers 

REP 1 CCS RCCS11 Credit Suis./Griffo  Varejo 

SCP SCPF11 Unitas Shoppings Centers 

Shopping Jardim Sul JRDM11B BTG Pactual  Shoppings Centers 

Shopping Parque Dom Pedro SHDP11B BTG Pactual  Shoppings Centers 

Shopping Pátio Higienópolis SHPH11 Rio Bravo  Shoppings Centers 

Shopping West Plaza WPLZ11B BTG Pactual  Shoppings Centers 

        

    VALORES MOBILIÁRIOS       

Nome do fundo Código ADMINISTRADOR Tipo 

BB Renda Papeis Imobiliário RNDP11 Votorantim Renda fixa 

BTG Pactual Fundo de CRI FEXC11B BTG Pactual  Renda fixa 

BTG Pactual Fundo de Fundos BCFF11B BTG Pactual  Cotas de Fundos 

Caixa Fundo de Fundos CXRI11 CEF Renda variável - FII 

CSHG Desenv.de Shoppings  CSHP11B Credit Suis./Griffo Renda variávelSPE 

CSHG Recebíveis Imobiliários  HGCR11 Credit Suis./Griffo Renda fixa 

Fator IFIX FIXX11 Banco Fator Renda variável - FII 

Fator Verita VRTA11 Banco Fator Renda fixa 

FII Brasil Plural Absoluto BPFF11 Geração Futuro Ativos financ. Imob. 

JS Real Estate Multigestão JSRE11 J Safra Asset  Cotas de Fundos 

Kinea Rendimentos Imobiliários  KNCR11 Intrag DTVM Ativos financ. Imob. 

Maxi Renda MXRF11 Citibank DTVM Ativos financ. Imob. 

Polo Recebíveis Imobiliários I PLRI11 Citibank DTVM Renda fixa 

Polo Recebíveis Imobiliários II PORD11 Oliveira Trust  Renda fixa 

Rio Bravo Crédito Imobiliário I RBCB11 Rio Bravo Renda fixa 

Rio Bravo Crédito Imobiliário II RBVO11 Rio Bravo  Renda fixa 

WM RB Capital WMRB11B Citibank DTVM Renda fixa 

XP Gaia Lote I FII XPGA11 Citibank DTVM Ativos financ. Imob. 

    

     
 
 

   

    

https://www.itaucorretora.com.br/FundosImobiliarios/Detalhe?empresa=MAXR11B
https://www.itaucorretora.com.br/FundosImobiliarios/Detalhe?empresa=MAXR11B
https://www.itaucorretora.com.br/FundosImobiliarios/Detalhe?empresa=MXRC11
https://www.itaucorretora.com.br/FundosImobiliarios/Detalhe?empresa=MXRC11
https://www.itaucorretora.com.br/FundosImobiliarios/Detalhe?empresa=MFII11
https://www.itaucorretora.com.br/FundosImobiliarios/Detalhe?empresa=MFII11
https://www.itaucorretora.com.br/FundosImobiliarios/Detalhe?empresa=DRIT11B
https://www.itaucorretora.com.br/FundosImobiliarios/Detalhe?empresa=DRIT11B
https://www.itaucorretora.com.br/FundosImobiliarios/Detalhe?empresa=PQDP11
https://www.itaucorretora.com.br/FundosImobiliarios/Detalhe?empresa=PQDP11
https://www.itaucorretora.com.br/FundosImobiliarios/Detalhe?empresa=RBDS11
https://www.itaucorretora.com.br/FundosImobiliarios/Detalhe?empresa=RBDS11
https://www.itaucorretora.com.br/FundosImobiliarios/Detalhe?empresa=RBGS11
https://www.itaucorretora.com.br/FundosImobiliarios/Detalhe?empresa=RBGS11
https://www.itaucorretora.com.br/FundosImobiliarios/Detalhe?empresa=RCCS11
https://www.itaucorretora.com.br/FundosImobiliarios/Detalhe?empresa=RCCS11
https://www.itaucorretora.com.br/FundosImobiliarios/Detalhe?empresa=SCPF11
https://www.itaucorretora.com.br/FundosImobiliarios/Detalhe?empresa=SCPF11
https://www.itaucorretora.com.br/FundosImobiliarios/Detalhe?empresa=JRDM11B
https://www.itaucorretora.com.br/FundosImobiliarios/Detalhe?empresa=JRDM11B
https://www.itaucorretora.com.br/FundosImobiliarios/Detalhe?empresa=SHDP11B
https://www.itaucorretora.com.br/FundosImobiliarios/Detalhe?empresa=SHDP11B
https://www.itaucorretora.com.br/FundosImobiliarios/Detalhe?empresa=SHPH11
https://www.itaucorretora.com.br/FundosImobiliarios/Detalhe?empresa=SHPH11
https://www.itaucorretora.com.br/FundosImobiliarios/Detalhe?empresa=WPLZ11B
https://www.itaucorretora.com.br/FundosImobiliarios/Detalhe?empresa=WPLZ11B
https://www.itaucorretora.com.br/FundosImobiliarios/Detalhe?empresa=FEXC11B
https://www.itaucorretora.com.br/FundosImobiliarios/Detalhe?empresa=FEXC11B
https://www.itaucorretora.com.br/FundosImobiliarios/Detalhe?empresa=BCFF11B
https://www.itaucorretora.com.br/FundosImobiliarios/Detalhe?empresa=BCFF11B
https://www.itaucorretora.com.br/FundosImobiliarios/Detalhe?empresa=CXRI11
https://www.itaucorretora.com.br/FundosImobiliarios/Detalhe?empresa=CXRI11
https://www.itaucorretora.com.br/FundosImobiliarios/Detalhe?empresa=CSHP11B
https://www.itaucorretora.com.br/FundosImobiliarios/Detalhe?empresa=CSHP11B
https://www.itaucorretora.com.br/FundosImobiliarios/Detalhe?empresa=HGCR11
https://www.itaucorretora.com.br/FundosImobiliarios/Detalhe?empresa=HGCR11
https://www.itaucorretora.com.br/FundosImobiliarios/Detalhe?empresa=FIXX11
https://www.itaucorretora.com.br/FundosImobiliarios/Detalhe?empresa=FIXX11
https://www.itaucorretora.com.br/FundosImobiliarios/Detalhe?empresa=JSRE11
https://www.itaucorretora.com.br/FundosImobiliarios/Detalhe?empresa=JSRE11
https://www.itaucorretora.com.br/FundosImobiliarios/Detalhe?empresa=KNCR11
https://www.itaucorretora.com.br/FundosImobiliarios/Detalhe?empresa=KNCR11
https://www.itaucorretora.com.br/FundosImobiliarios/Detalhe?empresa=MXRF11
https://www.itaucorretora.com.br/FundosImobiliarios/Detalhe?empresa=MXRF11
https://www.itaucorretora.com.br/FundosImobiliarios/Detalhe?empresa=PLRI11
https://www.itaucorretora.com.br/FundosImobiliarios/Detalhe?empresa=PLRI11
https://www.itaucorretora.com.br/FundosImobiliarios/Detalhe?empresa=PORD11
https://www.itaucorretora.com.br/FundosImobiliarios/Detalhe?empresa=PORD11
https://www.itaucorretora.com.br/FundosImobiliarios/Detalhe?empresa=RBCB11
https://www.itaucorretora.com.br/FundosImobiliarios/Detalhe?empresa=RBCB11
https://www.itaucorretora.com.br/FundosImobiliarios/Detalhe?empresa=RBVO11
https://www.itaucorretora.com.br/FundosImobiliarios/Detalhe?empresa=RBVO11
https://www.itaucorretora.com.br/FundosImobiliarios/Detalhe?empresa=WMRB11B
https://www.itaucorretora.com.br/FundosImobiliarios/Detalhe?empresa=WMRB11B
https://www.itaucorretora.com.br/FundosImobiliarios/Detalhe?empresa=XPGA11
https://www.itaucorretora.com.br/FundosImobiliarios/Detalhe?empresa=XPGA11
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CARTEIRAS IMOBILIÁRIAS 

   
Nome do fundo Código ADMINISTRADOR Tipo 

Continental S.Faria Lima FLMA11 Unitas Diversificado 

Europar EURO11 
Coinvalores Imóvel diversificado 

GWI Renda Imobiliária GWIR11 
Unitas Diversificado 

Mercantil do Brasil MBRF11 
Rio Bravo Diversificado 

Opportunity FTCE11B 
BNY Mellon Diversificado 

RB Capital Prime Realty II  RBPD11 
Citibank DTVM Diversificado 

RB Capital Renda I FIIP11B Oliveira Trust  Diversificado 

RB Capital Renda II RBRD11 
Votorantim  Diversificado 

Via Parque Shopping FVPQ11 
Rio Bravo  Diversificado 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.itaucorretora.com.br/FundosImobiliarios/Detalhe?empresa=EURO11
https://www.itaucorretora.com.br/FundosImobiliarios/Detalhe?empresa=EURO11
https://www.itaucorretora.com.br/FundosImobiliarios/Detalhe?empresa=GWIR11
https://www.itaucorretora.com.br/FundosImobiliarios/Detalhe?empresa=GWIR11
https://www.itaucorretora.com.br/FundosImobiliarios/Detalhe?empresa=MBRF11
https://www.itaucorretora.com.br/FundosImobiliarios/Detalhe?empresa=MBRF11
https://www.itaucorretora.com.br/FundosImobiliarios/Detalhe?empresa=FTCE11B
https://www.itaucorretora.com.br/FundosImobiliarios/Detalhe?empresa=FTCE11B
https://www.itaucorretora.com.br/FundosImobiliarios/Detalhe?empresa=RBPD11
https://www.itaucorretora.com.br/FundosImobiliarios/Detalhe?empresa=RBPD11
https://www.itaucorretora.com.br/FundosImobiliarios/Detalhe?empresa=RBRD11
https://www.itaucorretora.com.br/FundosImobiliarios/Detalhe?empresa=RBRD11
https://www.itaucorretora.com.br/FundosImobiliarios/Detalhe?empresa=FVPQ11
https://www.itaucorretora.com.br/FundosImobiliarios/Detalhe?empresa=FVPQ11
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ANEXO B – MATÉRIA PUBLICADA NO JORNAL ―VALOR ECONÔMICO‖, DE 22 

DE SETEMBRO DE 2015 
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ANEXO C – BOLETIM DO MERCADO IMOBILIÁRIO N° 40, DE AGOSTO DE 2015 
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ANEXO D – DEMANDA INCIAL DO INVESTIDOR 
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ANEXO E – PERFIL DOS INVESTIDORES 

 

 

Trecho extraído de entrevista: 
[...] Hoje nós temos dois maracanãs cheios de investidores de FIIs, não dá 
para desprezar (DEPOIMENTOS, l. 496-497). 
(Insate de investidor entrevistado) 

 

 

 

Em recente pesquisa sobre educação financeira, foi publicado o livro ―Os 7 

Tipos de Investidores‖, (HOLMES-WINTON, 2015), em artigo publicado na revista 

―Você S/A‖, de junho de 2015. A matéria nos traz um perfil dos investidores e 

defende que a personalidade determina a forma como lidamos com o dinheiro e 

nosso apetite para investir. Explorando os perfis identificados pela autora, vamos 

extrair os aspectos comportamentais para contribuir para nossa linha de pesquisa, a 

saber: 

 

O ASSUSTADO. É definido pela autora como a pessoa instável pelo mero 

pensamento de desperdiçar dinheiro. Comer fora de casa é um luxo só permitido em 

comemorações nas datas especiais. Como consumidor, é do tipo que adora comprar 

os produtos com garantia estendida, só para evitar surpresas desagradáveis. A 

reserva financeira é sua prioridade e o medo pode impedi-lo de tomar decisões 

racionais. A insegurança faz com que desconfie de aplicações de longo prazo. 

Quando o investimento desvaloriza, este perfil de investidor saca o dinheiro e sai no 

prejuízo. Prefere opções feitas no passado a procurar novidades. 

 

O INDULGENTE. Perfil que não tem um controle mais rigoroso das despesas  

e, em geral, reserva pouco dinheiro para aplicar. É do tipo que justifica um gasto 

extra com frases como ―Eu mereço‖ ou ―Minha família merece‖. Quando o assunto 

são investimentos, prefere modalidades que não precisam ser muito monitoradas e 

em que não seja necessário tomar decisões com frequência, como poupança 

programada ou previdência privada com desconto em folha. 

 

O INDEPENDENTE. Ele gosta de se sentir no controle. Não confia na opinião 

nem nos conselhos de ninguém, apenas no próprio julgamento. Quando vai 

comprar, pesquisa na internet, busca pelo menos seis opções antes de se decidir e 
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vai direto ao local onde pretende fechar negócio. Como investidor, estuda as opções 

e não aplica em nada que não entenda. Dificilmente toma decisões erradas quando 

a economia vai bem, mas, diante de uma crise iminente, pode tender à negação, 

deixando de fazer as mudanças necessárias para atravessar uma fase difícil. Isso 

porque a determinação em fazer uma análise minuciosa e independente pode levá-

lo a adiar demais a tomada de decisão, resultando em prejuízos. 

 

O INGÊNUO. É o tipo que sempre se oferece para pagar a conta. Se 

ninguém o influenciar a economizar regularmente, esse investidor não o fará. É 

capaz de dizer que acha estressante pensar sobre investimento e dinheiro. Se 

alguém pudesse escutar suas conversas sobre investimentos com o gerente, o 

consultor financeiro ou um companheiro, certamente o ouviria dizer: ―O que você 

preferir‖ ou ―Eu confio em você‖. Para ele a administração do dinheiro é um processo 

exaustivo e pouco atraente e ele tende a concordar com qualquer coisa só para 

escapar dessa tarefa. 

 

O OSTENTADOR. Como gosta de exibir seu sucesso profissional e 

financeiro, prefere opções de investimento que os outros possam ver, como imóveis, 

em vez de títulos, dos quais só ele e o banco saberão. Pode ter aplicações 

rentáveis, mas os lucros podem ser anulados pelas dívidas, contraídas para 

sustentar seu estilo de vida caro. Tem grande potencial para o sucesso financeiro se 

aprender a reinvestir os dividendos e parar de usar as aplicações para cobrir 

despesas pessoais. Permite-se esse comportamento por ter uma boa renda, mas 

pode se endividar. 

 

O SONHADOR. Perfil ambicioso que considera que construir uma imagem 

de sucesso é um investimento de longo prazo. Pode gastar mais do que deveria 

para sustentar essa imagem e tem dificuldade para economizar. Em geral, cria a 

armadilha mental de que ainda não ganha dinheiro suficiente para começar a 

poupar. Como investidor, assume riscos na tentativa de construir algo grande. Mas, 

em vez de ações ou fundos impessoais, prefere investir em bens que pode ver e 

tocar, como abrir o próprio negócio ou comprar e vender imóveis. 
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O DESCONFIADO. O traço psicológico marcante das pessoas desse grupo é 

o receio de errar ou serem enganadas. Medo de perder dinheiro, quando se trata de 

finanças pessoais. Há quem chegue ao ponto de dividir o dinheiro entre diferentes 

bancos para que nem eles saibam o tamanho de sua renda. Há quem guarde 

dinheiro vivo em casa. Ou dólar. Ou ouro. Há quem não conte para o cônjuge 

quanto recebe. Esse perfil até pode ser bom poupador, mas não é um investidor 

eficiente. Como odeia abrir a vida financeira, não recebe conselhos precisos de 

ninguém e acaba mal orientado. 

 

Objetivando complementar a visão trazida pela professora HOLMES-

WINTON, 2015, contribuímos com algumas observações colhidas na fase da 

pesquisa, para enriquecer este tópico, mesmo reconhecendo que tal informação não 

é o foco da nossa pesquisa e portanto não tem tratamento científico. 

 

 Visão de Perfis do Investidor extraída das pesquisas realizadas 

 

• Investidor “LONGO PRAZO” 

 

Trata-se de investidor de visão de longo prazo, que não tem preocupação 

com a liquidez do produto, não prioriza a existência do mercado secundário e não se 

abala com eventuais volatilidades no preço de mercado da cota do fundo. 

Desconhece o jargão financeiro, não identificando o que representa ser um produto 

de Renda variável. Compara todas as características dos Fundos Imobiliários com a 

―poupança‖ ou as LCI’s e LCA’s33, além dos títulos ofertados pelo Tesouro Nacional, 

via sistema ―Tesouro Direto‖, como sendo sua área de conforto. Sobre o negócio 

imobiliário, só conhece a atividade básica, em que o aluguel residencial ou de 

pequeno espaço comercial é a referência da indústria. É diversificado, tendo 

recursos em renda fixa e seus investimentos no mercado de FIIs são menores que 

25% do total de sua reserva financeira. 

 

 

                                                           
33

 A Letra de Crédito Imobiliário é um título de renda fixa emitido por um banco e lastreado por 
empréstimos imobiliários. A Letra de Crédito do Agronegócio, da mesma forma, é um título de renda 
fixa, emitido por um banco e lastreado por empréstimos ao agronegócio. Ambos estão isentos de 
Imposto de Renda para Pessoas Físicas 
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• Investidor “PERDIDO” 

 

Com características de longo prazo, este investidor assemelha-se ao ―Longo 

Prazo‖, já que a liquidez não é vital para a adesão de um bom produto. Para o 

nosso investidor ―PERDIDO‖, que também não domina o alfabeto financeiro, o 

produto de renda variável não traz a dimensão do potencial risco de perda e, assim 

como é um fundo, com profissionais especializados, acredita que estará protegido 

de algum contratempo e não admite a possibilidade de eventuais perdas. Conhece 

pouco da indústria imobiliária e vê nos FII’s a oportunidade de conhecer e aprender 

mais desse mercado.  

A volatilidade dos preços cotados na BOVESPA, aliada às matérias da grande 

imprensa, gera verdadeiro pânico nestes investidores, que, por falta de informações 

consistentes (fundamentos técnicos) e de um planejamento financeiro de longo 

prazo, até se arrependem momentaneamente do investimento realizado e vendem 

suas posições, mesmo que gere perdas significativas, apresentando 

comportamentos característicos das heurísticas e vieses da massa. Este investidor 

vê o final do mundo em cada crise econômica, política e social. 

 

• Investidor “VIGILANTE IMOBILIÁRIO” 

 

Essa categoria de investidor traz para os FII’s os investidores imobiliários 

tradicionais, que sabem questionar e entendem plenamente a lógica do produto 

imobiliário e a atuação de seus agentes na indústria. É alfabetizado financeiramente, 

mas procura estar sempre se aperfeiçoando. Ter um apreço pelo negócio imobiliário 

é característica marcante deste grupo, equiparando o risco do produto de renda 

variável com a aquisição direta do imóvel. Também com uma visão de LONGO 

PRAZO, desejam liquidez plena nas cotas de seus fundos, mas não se furtam a 

anunciarem o desejo de venda para conhecidos, como se fosse um imóvel ou no 

mercado de capitais, lembrando um processo de pré-marketing de um 

―bookbuilding”.  

Esse tipo de investidor acompanha, quase que diariamente, as cotações e 

notícias destes veículos, principalmente os que formem suas carteiras de 

investimento. Utilizam a internet para angariar simpatizantes e retirar do imobilismo o 

investidor passivo, tornando-se uma força nas assembleias de cotistas 



165 
 

(historicamente sem participação ativa dos investidores), questionando decisões de 

gestores e administradores, fiscalizando condutas e potenciais conflitos, inclusive 

com representações encaminhadas para a Comissão de Valores Mobiliários, onde 

conseguem levantar dúvidas e impugnações em defesa de posições minoritárias. 

 

• Investidor “EMPREENDEDOR” 

Este investidor tem uma visão de médio prazo, deseja liquidez eventual e 

sabe o que significa renda variável, mas não se preocupa com eventuais riscos e 

compara o FII a fundos mais agressivos, inclusive com ações. Conhece a indústria 

imobiliária e gosta das oportunidades de participar de investimentos em grandes 

empreendimentos, principalmente os já maduros. Preocupa-se com eventuais 

volatilidades do valor da cota, mas não se caracteriza pela reação precipitada e sem 

fundamento. Gosta desta modalidade como forma de realizar sua curva de 

aprendizado com profissionais consagrados do mercado. 

 

• Investidor “OPORTUNISTA” 

Este grupo de investidores tem como princípio buscar o ganho por meio da 

arbitragem, acompanhando o desenvolvimento de vários produtos financeiros e 

olhando prioritariamente para seu custo de oportunidade.  Assim, não sai da mira 

deste investidor a posição da taxa de juros (SELIC), das ações, do mercado futuro, 

do mercado de câmbio, do mercado de derivativos, do mercado de exportação, bem 

como do mercado de ―commodities‖. Atua do mercado americano ao asiático, 

passando pelo europeu e cone sul. Sua visão de horizonte temporal é atrelada ao 

custo de oportunidade, especulação dos mercados e à necessidade dos seus 

clientes.  

O curto prazo é sempre uma possibilidade de ganho imediato no universo 

financeiro. Este tipo de investidor entende que a liquidez no mercado secundário é 

vital para a saída e entrada de grandes posições para não derrubar ou elevar a 

cotação dos papeis com suas operações. Assim, observa a oportunidade de saída 

afoita de investidores ―nervosos‖ para adquirir cotas a preços compensadores no 

futuro. A característica de renda variável representa um detalhe que não altera sua 

estratégia de ganhos com a especulação financeira. Não conhece a fundo o negócio 

imobiliário, mas entende que, com uma boa assessoria, pode buscar ganhos se 

posicionando nas melhores oportunidades. 


