
16ª Conferência Internacional da LARES 
São Paulo - Brasil 

29 e 30 de setembro de 2016 

 
 

 
Geração de resultados e análise comparativa de 

Fundos Imobiliários com base nas diferentes categorias de ativos: 
Galpões Industriais e Escritórios Corporativos (2013-2016) 

 
Rafael Bertazzi Costa Rosa1 

1 Mestrando do Programa Construinova - Núcleo de Real Estate 

  Depto. de Engenharia de Construção Civil da Escola Politécnica da USP, Brasil 

  E-mail: rafabcr@yahoo.com.br 
 

  Orientador: Prof. Dr. Claudio Tavares de Alencar – Núcleo de Real Estate 

  Depto. de Engenharia de Construção Civil da Escola Politécnica da USP, Brasil. 
  E-mail: claudio.alencar@poli.usp.br 

RESUMO 

O presente trabalho surgiu a partir do levantamento de dados publicados pelos Fundos de Investimento 
Imobiliários (FII), entre maio de 2013 e maio de 2016, em seus Informes e Relatórios mensais, 
objetivando assim estabelecer um histórico de resultados periódicos. 
Os FII aqui trabalhados (dez no total) estão listados na Bovespa e possuem, em comum, a seguinte 
característica: ativos alvo “monotijolo” das categorias (a) Galpões Industriais ou (b) Escritórios 
Corporativos, sendo somente uma das duas opções para cada produto, independentemente da localização 
e se, adicionalmente, possuem também outros ativos “não tijolo”, tais como instrumentos de dívida ou 
mesmo outros FII em seus portfólios. 
Apoiado no aplicativo MS/Excel, foram tabuladas as seguintes rubricas referentes e estes FII, agora 
divididos em dois grupos (cinco para cada categoria): (a) Valor dos Imóveis Acabados para Renda, (b) 
Valor das Contas a Receber de Aluguéis, (c) Valor dos Rendimentos a Distribuir, (d) Valor de Médio de 
Mercado das Cotas, (e) Valor Total Investido em Ativos e (f) Taxa de Ocupação. Estas rubricas, em 
conjunto, geraram Resultados, tais como (a) Rentabilidade Mensal da Locação, (b) Rentabilidade Mensal 
da Cota e (c) Variação Acumulada do Valor de Mercado das Cotas, entre outros. 
Utilizando a Média Ponderada com base nos respectivos Patrimônios Líquidos dos FII, seus Resultados, 
agrupados, foram consolidados e, posteriormente, submetidos à Regressão Linear, possibilitando assim o 
processo de análise comparativa e o levantamento de hipóteses que eventualmente os justificassem. 
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