
 

 

Uma análise dos FIIs 

Uma análise dos Fundos de Investimento Imobiliários a luz da governança corporativa. 
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GESTÃO DE ORGANIZAÇÕES, LIDERANÇA E 

DECISÃO 
Avenida Prefeito Lothario Meissner, 632 – 

Jardim Botânico – Curitiba/PR 

“Estabelecer práticas de governança para alinhar os interesses e solucionar problemas 

coletivos, é algo ainda mais desafiador nos FIIs¹.” 

¹ Adaptado de Bauer, Eichholtz e Kok (2010) e Becht, Bolton e Roell (2005) 

Os Fundos de Investimentos Imobiliários, ou 

simplesmente, FIIs, têm se tornado um tema 

pujante entre os investidores e aqueles que  

² Real Estate é termo em inglês para definir mercado imobiliário. 

regulamentação peculiar, o qual limita o 

tamanho do investidor (“cotista”), a 

distribuição quase que total dos resultados no 

            a ser um dos primeiros países a 

instituírem os FIIs, mas somente nos últimos 

anos, que o tema ganhou maior atenção.  

A grande diferença desses ativos financeiros, 

é o baixo capital exigido para se investir nos 

ativos imobiliários, alta liquidez – se 

comparada a economia real, rendimentos 

mensais mais atrativos e uma gestão 

profissional. Por outro lado, conta com uma 

os FIIs e avaliar os níveis de transparência e 

governança corporativa. Ao final, será 

elaborado análise estatística entre a 

performance do FII e o seu nível de 

governança corporativa, a qual se espera uma 

relação positiva entre às variáveis. 

Posteriormente será elaborada uma proposta 

de índice de governança corporativa para os 

FIIs. 

buscam melhores rendimentos, 

principalmente, por um recente 

contexto macroeconômico. Por 

outro lado, o acesso ao mercado 

de Real Estate² era algo limitado 

apenas a grandes investidores, 

já que é um segmento intensivo 

em capital. 

A partir de 1993, o Brasil 

passou 

semestre, entre outras 

características. Desta maneira, 

chama a atenção para o nível de 

transparência e governança 

corporativa dos FIIs. 

No trabalho, o autor irá realizar 

uma análise dos FIIs listados na 

bolsa (“B3”) para verificar se há 

contrastes significativos entre 

Real Estate 

Fundos Imobiliários 

Corporate Governance 

REITs  

Curitiba, 21 de junho de 2020 
 


