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Estabelecer práticas de governança para alinhar os interesses e solucionar problemas 

coletivos, é algo ainda mais desafiador nos FIIs, principalmente pela característica da 

pulverização de suas quotas e sua legislação peculiar. (BECHT; BOLTON; ROELL, 2005; 

JENSEN; MECKLING, 1976). 

Governança corporativa é um dos temas mais 

relevantes na atualidade, e, por outro lado, de 

maior complexidade, visto que se trata do 

alinhamento de interesses, onde cada parte 

¹ Real Estate é termo em inglês para definir mercado imobiliário. 

sistema de classificação, como cada FII está 

em nível governança corporativa.  

Para alcance desse objetivo, é realizada a 

seleção de amostra na qual conta com mais de 

 

Com esse aumento, é importante 

compreender como os FIIs estão em relação 

ao nível de governança corporativa, 

principalmente após possíveis indícios de 

irregularidades, apontadas pela Receita 

Federal do Brasil (RFB) sobre possíveis 

sonegações de Imposto de Renda (IR) de mais 

da metade dos FIIs. 

O presente trabalho investiga por meio de  

ou voluntária.  

O índice de governança corporativa de FII 

será composto por perguntas binárias e 

objetivas. Cada FII obterá uma pontuação que 

poderá variar entre 0 e 1. O índice contará 

com 3 níveis de governança corporativa, 

sendo: Alto, Médio e Baixo Nível de 

Governança. Por fim, para cada nível, será 

analisado os retornos obtidos. 

envolvida, procura maximizar 

sua própria utilidade. 

Os Fundos de Investimentos 

Imobiliários (FII), tem chamado 

atenção nos últimos anos, com 

aumento no número de emissões 

de quotas e fonte alternativa de 

geração de renda. 

273 FIIs com listagem na B3. 

Nessa amostra, serão coletadas 

informações por meio do site da 

instituição administradora, 

gestora, DFs, regulamentos, 

parecer de auditoria, RI e outros 

meios, sendo cada uma 

classificada como obrigatória  
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