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RESUMO 

Esta tese tem como objetivos: [i] estabelecer os fatores preponderantes para a decisão de 

investimentos em ativos capazes de gerar de renda mensal de longo prazo; [ii] 

desenvolver ferramentas de avaliação do investimento para auxiliar na tomada de 

decisão; e [iii] identificar as expectativas dos investidores, com o intuito de construir um 

conjunto de premissas para o desenvolvimento de produtos mais ajustados aos seus 

anseios.  

Isto é feito por meio de análise comparativa com outras oportunidades de investimento, 

que leva em conta as expectativas, o humor e as características culturais, racionais, 

emocionais do investidor e do ambiente externo que o cerca. Para isso é necessário 

ampliar o conhecimento no campo da análise do comportamento do investidor, com base 

em sua percepção e expectativas acerca da oportunidade de investimento para a geração 

de “renda mensal de longo prazo” (RMLP).  

É preciso conhecer melhor as raízes das necessidades, desejos e aspirações do ser 

humano, e da diversidade proveniente das características particulares de cada indivíduo 

que vive em uma sociedade moderna e organizada, em um mundo que está evoluindo 

muito rapidamente, com escassez de recursos naturais, de energia e que apresenta 

grandes mudanças na estrutura da sociedade, das ciências econômicas, do conhecimento 

e do trabalho, e que, em seu íntimo, busca a felicidade no que entende ser melhor, 

principalmente para si e para a sua família. 

Palavras-chave: Investimentos (Avaliação). Economia. Renda familiar. Renda líquida. 

Renda real. Empreendimentos imobiliários. 



 

ABSTRACT 

This thesis aims: [i] to establish the predominant factors in the decision-making of 

investment in assets capable of generating long-term income; [ii] to develop tools for 

evaluating the investment to assist in the decision-making, and [iii] to identify the 

expectations of investors, with the aim of building a set of assumptions for the 

development of products more tailored to their desires.  

This is done through comparative analysis with other opportunities for investment, 

which takes into account the expectations, mood, and cultural, rational, and emotional 

characteristics of the investor and the environment that surrounds him. To this end, it is 

necessary to expand the knowledge in the field of analysis of the investor’s behavior, 

based on his perception and expectations about the investment opportunity for the 

generation of "long-term monthly income" (RMLP). 

We need to understand better the roots of the needs, desires, and aspirations of human 

beings, and diversity resulting from the particular characteristics of each individual who 

lives in a modern and organized society, in a world that is evolving very quickly, with 

scarcity of natural resources and energy, and that presents great changes in the structure 

of society, of economic sciences, knowledge and work, and who at his core, seeks the 

happiness in what he thinks is best, especially for himself and his family.  

Key words: Investment (Assessment). Economy. Household income. Net income. Real 

income. Real estate. 
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1 INTRODUÇÃO 

Todo indivíduo que vive em uma sociedade moderna e organizada necessita de renda 

para atender às suas necessidades básicas (alimentos, água, energia, moradia, saúde, 

transporte, ...) e desejos (conforto, educação, bem-estar, lazer, ...). 

Carlos A. Mallmann (1973, apud Ekins e Max-Neff, 1992, p. 182) define 

necessidades como as exigências que são encontradas sempre que o 

comportamento do ser humano é analisado independentemente da sua cultura, 

raça, língua, credo, cor, sexo ou idade. ... Desejos não apenas diferem de uma 

sociedade para outra, como de indivíduos numa mesma comunidade. 

Há diversas formas de se obter renda para satisfazer as necessidades do dia-a-dia de um 

indivíduo ou família, dentre as quais se destacam: o trabalho, os investimentos em ativos 

para a geração de renda, o apoio governamental. Existem outras formas de renda menos 

representativas como, por exemplo, auxílio dos pais ou NGOs, que indiretamente 

representam o trabalho ou a geração de renda por meio de investimentos ou doações de 

terceiros, tipo de renda este que não será considerado neste trabalho. Logo, a soma das 

rendas de uma família deve ser capaz de atender às necessidades e anseios destas, ou 

seja: 

€ 

R = R[W ] + R[I ] + R[G ]        (1) 
Em que: 

R - Renda 

R[W]  - Renda gerada pelo trabalho 

R[I]  - Renda gerada pelo investimento 

R[G]  - Renda gerada por apoio governamental 

Esta tese trata do segundo caso, ou seja, do estudo dos investimentos que geram renda 

mensal de longo prazo, para complementar as necessidades das famílias, com recursos 

conservadores, provenientes da poupança dessas famílias, os quais podem ser lastreados 

em: poupança, títulos do governo, CDB, ...; imóveis para locação ou em ativos de base 

imobiliária, como cotas de shoppings centers; ações de empresas; ou até planos de 

previdência privada. 
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Segundo Rocha Lima Jr. e Alencar (2008, p.1), “os recursos conservadores, 

agora passíveis de serem acessados, representam a maioria dos recursos 

disponíveis na economia para aplicações de longo prazo, tendo em vista que o 

seu foco de investimento é a preservação da riqueza, o que se ajusta com o real 

estate, seja como âncora em empreendimentos de base imobiliária (imóveis para 

renda), como nos empreendimentos imobiliários residenciais (derivativos de 

financiamentos hipotecários para a aquisição de imóveis). Registra-se, na 

conjuntura atual, a natural reticência representada pelos problemas criados com 

a desarrumação do mercado de hipotecas sub-prime nos Estados Unidos.”1 

Trata-se, pois, especificamente, de investimentos de recursos conservadores, com o 

objetivo de preservar a riqueza ao longo do tempo. Investimentos de curto prazo serão 

citados apenas com o objetivo de, se for o caso, estudar a influência destes na decisão de 

investimentos de longo prazo, com o propósito de estabelecer o processo de formação de 

preferências do investidor em ativos capazes de gerar renda mensal de longo prazo 

(RMLP) para complementar a renda necessária à manutenção de sua qualidade de vida e 

de sua família. 

É preciso ainda considerar que há diversos tipos de investidores preocupados em gerar 

RMLP: [i] o investidor pessoa física, que está interessado na segurança de renda para si 

e sua família; [ii] investidores profissionais, gestores e administradores de carteiras para 

terceiros; e [iii] investidores institucionais, interessados na segurança da renda para seus 

investidores, pensionistas etc.. Seja qual for o tipo de investidor, eles estarão 

fundamentalmente interessados em investimentos capazes de gerar RMLP para pessoas 

que desejam, no presente, uma segurança para o seu futuro e de suas famílias. 

Como resultado deste trabalho, tem-se o estabelecimento dos fatores preponderantes à 

tomada de decisão, o desenvolvimento de ferramentas de avaliação destes ativos para 

auxiliar na tomada de decisão e identificar as expectativas dos investidores que desejam 

investir em ativos capazes de gerar RMLP, com o intuito de construir um conjunto de 

premissas para o desenvolvimento de produtos mais ajustados aos seus anseios. 

Tais investimentos, por serem de longo prazo, são mais sensíveis a distúrbios de 

desempenho e de conturbações do ambiente da economia e do mercado, devendo ter um 

caráter conservador, uma vez que o objetivo do investimento é assegurar renda 
                                                
• 1 Os recursos “agora passíveis de serem acessados” são devidos à elevação do Brasil à categoria de grau de 

investimento. 
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homogênea e estável para garantir determinadas necessidades ou a qualidade de vida do 

investidor, diferente, portanto, de investimentos para a geração de riqueza, cujo 

propósito é aumentar o poder de compra do investidor, com taxas de rentabilidade e 

riscos maiores e, na maioria das vezes, numa perspectiva de investimento de curto prazo. 

1.1 IDENTIFICAÇÃO DO TEMA 

O tema abordado nesta tese se integra à Matriz de Referência para Estudos e Pesquisas 

do Núcleo de Real Estate da Escola Politécnica da USP, no Núcleo Economia Setorial e 

Empreendimentos no Setor da Construção Civil, e objetiva estabelecer os fatores 

preponderantes para a tomada de decisão, identificar as expectativas do investidor e 

desenvolver ferramentas de análise de investimentos capazes de gerar renda mensal de 

longo prazo. 

1.2 IMPORTÂNCIA DO TEMA 

Como já foi dito, renda é um fator necessário à manutenção das necessidades básicas e 

da qualidade de vida do indivíduo que vive em centros urbanos. Como primeira fonte de 

renda tem-se o trabalho; porém, há que se pensar no futuro, no futuro pessoal e da 

família, e para isso é necessário ser previdente e reservar uma parte dos rendimentos do 

presente para uma poupança e realizar investimentos em ativos capazes de gerar RMLP 

ou fundo de previdência. 

Mas, qual deve ser a melhor forma de investir para se ter uma garantia de renda para o 

futuro? Será que a renda obtida pelo investimento terá alguma utilidade para o 

investidor? Como analisar as opções de escolha que estão disponíveis no mercado? As 

informações fornecidas são suficientes e adequadas para suportar a decisão de 

investimento? Como informar os potenciais investidores sobre as opções disponíveis, 

suas características e indicadores da qualidade? Como evitar que uma distorção na forma 

de apresentação ou na compreensão das informações não venha induzir os investidores a 

erro no momento da decisão? Quais são os riscos envolvidos? 

Esta tese pretende fornecer ao leitor uma visão distinta para a tomada de decisão em 

investimentos capazes de gerar RMLP, a partir do estabelecimento dos fatores 
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preponderantes, desenvolvimento de ferramentas de apoio para a tomada de decisão, de 

acordo com as expectativas do investidor. 

1.3 LINHA DE PESQUISA 

A linha de pesquisa a ser seguida inclui-se no âmbito do Grupo de Ensino e Pesquisa em 

Real Estate (GEPE-RES). Conforme antes afirmado, o estudo está diretamente inserido 

na Matriz de Pesquisa do GEPE, no Núcleo de [Economia Setorial e Empreendimentos], 

dentro do vetor de pesquisas de [Comportamento econômico dos negócios no setor da 

construção civil], com ênfase em [Empreendimentos imobiliários], foco em 

[Rentabilidade] e tema em [Ativos para a geração de renda mensal de longo prazo: 

fatores preponderantes para a decisão de investimento, expectativas dos investidores e 

ferramentas de avaliação]. 

1.4 OBJETIVOS 

Esta tese tem como objetivos: estabelecer os fatores preponderantes para a decisão de 

investimentos em ativos capazes de gerar de renda mensal de longo prazo, desenvolver 

ferramentas de avaliação do investimento para auxiliar na tomada de decisão, e 

identificar as expectativas dos investidores, com o intuito de construir um conjunto de 

premissas para o desenvolvimento de produtos mais ajustados a seus anseios.  

Este trabalho se insere na temática discutida pela EPUSP, no âmbito do Departamento 

de Engenharia de Construção Civil e Urbana com ênfase no GEPE-RES, e tem como 

finalidade ampliar o conhecimento no campo da análise do comportamento do investidor 

que deseja renda mensal de longo prazo, de modo a propiciar um estudo sobre o 

comportamento do investidor, por meio de análise comparativa com outras 

oportunidades de investimento, que leva em conta as características culturais, racionais, 

emocionais do investidor e do ambiente externo que o cerca. 

Para dar uma visão geral do que se pretende abordar nesta tese, apresenta-se, a seguir, 

um detalhamento dos aspectos contidos nos objetivos acima relacionados, aspectos estes 

que serão desenvolvidos nos capítulos subsequentes do trabalho. 
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1.4.1 Expectativas dos investidores que desejam ativos para geração de RMLP 

No caso específico de investimentos para a geração de renda mensal de longo prazo, as 

expectativas dos investidores, como poderá ser visto pormenorizadamente no capítulo 3, 

são: [i] renda para assegurar a independência financeira futura; [ii] renda para prover a 

manutenção da qualidade de vida no futuro; e [iii] renda para atendimento das 

necessidades e aspirações futuras, em vista da possibilidade de perda de parte das rendas 

presentes por desemprego, aposentadoria ou outro fator que reduza a capacidade de 

geração de renda por meio do trabalho ou investimentos atuais. Como fatores 

secundários, há que se considerar [iv] a confiança do investidor na capacidade de 

manter, por um longo período, uma renda homogênea e atualizada e [v] a possibilidade 

de o investimento em ativos que geram RMLP ser uma poupança para eventuais 

imprevistos, como doença ou revés, e que podem gerar a necessidade de se desfazer do 

investimento; neste caso, o investimento deve ter liquidez ou servir de garantia para 

empréstimos. 

1.4.2 Ferramentas de avaliação 

Em vista das expectativas supracitadas, foram criadas algumas ferramentas de avaliação: 

[i] GHRa, Grau de Homogeneidade da Renda ajustada à inflação, para caracterizar o 

comportamento da renda ao longo do tempo; [ii] GDRa, Grau de Distribuição da Renda 

ajustada à inflação, para se estabelecer características dos investimentos de curto, médio 

e longo prazo; e [iii] o ICI, Indicador da Característica do Investimento, para auxiliar na 

caracterização do tipo de investimento. Tais ferramentas serão criadas no capítulo 3 e 

analisadas nos capítulos 6 e 7. 

1.4.3 Fatores preponderantes para a decisão de investimento 

No capítulo 6 será visto que os fatores preponderantes para a decisão de investimento 

são: [i] utilidade da renda líquida efetiva capaz de atender às expectativas dos 

investidores; [ii] confiança dos investidores na segurança da renda mensal 

(governança, transparência e capacidade de gestão); [iii] rentabilidade líquida efetiva 

adequada em relação a outras oportunidades de investimento em ativos que geram 
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RMLP; [iv] características da renda (capacidade de gerar renda homogênea – GHRa – 

distribuição da renda em conformidade com as expectativas dos investidores – GDRa – 

e o indicador da característica da renda – ICI); [v] poupança para imprevistos 

(previdência) [vi] conhecimento do investidor sobre os investimentos, que levam em 

conta as referências e âncoras, a opinião de terceiros, a oferta e demanda, a forma de 

apresentação da informação e a capacidade de percepção do investidor; [vii] humor dos 

mercados gerados pela opinião de terceiros; [viii] liquidez do investimento caso haja 

arrependimento ou uma opção de investimento melhor no futuro; [ix] riscos do 

investimento; [x] outros aspectos que carregam valores emocionais, como admiração, 

apego, sensação de escassez (dada a oferta limitada do bem a ser adquirido) e a restrição 

orçamentária do investidor (que limita o acesso a todos os bens); [xi] influência de 

outras oportunidades de investimento na decisão de investimento; e [xii] 

característica do ativo (financeiro, imobiliário etc.), com o objetivo de segmentar a 

análise do ativo no que diz respeito a impactos de impostos, inflação e comportamento 

em face do mercado que o representa e suas características particulares. 

1.5 JUSTIFICATIVA 

Na área de análise de investimentos é importante identificar o comportamento dos 

investidores, suas necessidades e aspirações, com o propósito de criar produtos que 

possam ser demandados, de sorte a evitar desperdícios de recursos, perdas financeiras e 

econômicas, e visando não apenas à redução dos riscos, mas também a uma melhor 

percepção sobre o valor do investimento e, portanto, uma melhor alocação de recursos 

disponíveis para as empresas e para a sociedade. 

Hoje se vive em uma sociedade dinâmica, globalizada, em que a vida útil de bens 

duráveis está cada vez menor em razão da constante inovação, que por sua vez provoca a 

rápida obsolescência da tecnologia, da forma e design, assim como pela capacidade 

produtiva destes bens, que facilita a troca do antigo (obsoleto) pelo novo (atualizado). 

Com a crescente diversidade de oportunidades de investimento e com a escassez de 

recursos naturais, a percepção dos investidores tem mudado, em razão, principalmente, 

da falta de compreensão do todo e de quais caminhos devem ser seguidos para se ter um 

futuro mais seguro, tranquilo e rico para si e sua família. 
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 “Aprendemos, desde muito cedo, a desmembrar os problemas, a fragmentar o 

mundo. Aparentemente, isso torna as tarefas e assuntos complexos mais 

administráveis, mas em troca pagamos um preço oculto muito alto. Não 

conseguimos mais perceber as consequências das nossas ações; perdemos mais 

tempo para perceber as consequências das nossas ações; perdemos a conexão 

intrínseca da conexão com o todo. Quando queremos visualizar “o quadro 

geral”, tentamos montar os fragmentos em nossa mente, listar e organizar todas 

as peças. Mas, como diz o físico David Bohm, a tarefa é inglória – é como tentar 

montar os fragmentos de um espelho quebrado para enxergar um reflexo 

verdadeiro. Depois de algum tempo acabamos desistindo de ver o todo.” 

(SENGE, 2005, p. 37) 

Até meados do século XX as mudanças sociais, tecnológicas e econômicas não eram tão 

velozes, não havia grandes mudanças no ambiente externo (macroambiente) e no 

comportamento do investidor e, portanto, analisar o seu comportamento futuro a partir 

de seu comportamento passado e suas linhas de tendência era, em boa parte dos casos, 

suficiente, porque os mercados também eram, de uma forma geral, mais duradouros e 

estáveis, pois “o tempo parecia passar mais devagar”. Atualmente, a percepção acerca 

das oportunidades de investimento está sendo afetada de forma desigual devido à 

velocidade das mudanças, à quantidade imensa e à assimetria de informações que o 

investidor está recebendo. 

Os modelos tradicionais, incapazes de se adaptar a tais mudanças e compreender os 

impactos das mesmas nos mercados e na sociedade, são inadequados para a geração dos 

elementos necessários à tomada de decisão, o que acarreta insegurança para o investidor 

e, consequentemente, perda da percepção do valor do investimento ou, no caso extremo, 

perda do interesse no investimento. 

A presente tese procura compreender melhor o modo de pensar e de agir do investidor e, 

como já foi dito, tem por objeto estabelecer os fatores preponderantes para a decisão de 

investimentos em ativos capazes de gerar de renda mensal de longo prazo, desenvolver 

ferramentas de avaliação destes ativos para auxiliar na tomada de decisão, e identificar 

as expectativas dos investidores, com o intuito de construir um conjunto de premissas 

para o desenvolvimento de produtos mais ajustados a seus anseios. 
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1.6 METODOLOGIA DE PESQUISA PARA A TESE 

Vive-se em uma sociedade organizada, em que cada indivíduo depende de terceiros para 

atender a suas necessidades e anseios. Neste caso, o investidor que deseja obter RMLP 

é apenas um dos atores que interagem e possibilitam a realização desse tipo de 

investimento, sendo necessário existir ao menos os originadores, gestores, 

financiadores, governo (que desempenha o papel de órgão regulador e fiscalizador do 

mercado) e os consumidores que estão dispostos a pagar pelo uso dos bens ou serviços 

proporcionados por estes ativos, pagamentos estes que geram as rendas almejadas pelos 

investidores.  

É importante, portanto, entender como os diversos atores conseguem se organizar, 

originar, financiar, licenciar, gerir e encontrar investidores e geradores de renda para o 

ativo. Para isso, esta tese vale-se de uma abordagem sistêmica e referências no que tange 

aos aspectos macroeconômicos, à teoria dos jogos e ao campo da economia 

comportamental, com o intuito de compreender as particularidades do investidor, do 

investimento e as interações com os demais atores que envolvem o ativo capaz de gerar 

RMLP. 

 “É nossa opinião que estes jogos de n-pessoas deveriam ter valores; isto é, deve 

haver um conjunto de números que dependem continuamente do conjunto das 

variáveis que envolvem a descrição matemática do jogo e que expressam a 

utilidade, para cada jogador, da oportunidade de participar do jogo.” 2  (NASH 

apud KUHN, 1997, p. 7) 

As decisões que se tomam são fruto de três fatores preponderantes: fundamentos, 

expectativas e confiança. As expectativas se referem ao potencial de utilidade 

(benefício) do investimento para o investidor e sobre a esperança do comportamento 

futuro do investimento no sentido de garantir esse benefício para o futuro. 

Os fundamentos lastreiam a decisão por meio do histórico do comportamento, das 

informações passadas e presentes relativas ao investimento, aos consumidores, às 

                                                
• 2 Texto original de Nash: “It is our viewpoint that these n-persons games should have values; that is, there 

should be a set of numbers which depend continuously upon the set of quantities comprising the mathematical 
description of the game and which express the utility to each player of the opportunity to engage in the game.” 
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condições macroeconômicas e à qualidade e governança da gestão do ativo que 

interferem na percepção da qualidade do investimento para o futuro.  

A confiança, por sua vez, é condição “sine qua non” para a decisão em um determinado 

investimento, pois não se investe naquilo em que não se confia. As pessoas investem 

porque acreditam na possibilidade de auferir algum benefício do investimento, como 

poderá ser visto mais adiante. 

Portanto, nesta tese são exploradas, com foco na decisão de investimento a partir das 

expectativas do investidor, a importância da análise da qualidade e utilidade do ativo 

capaz de gerar RMLP, da qualidade e eficiência dos seus gestores e as expectativas 

dos financiadores, originadores, governo e os consumidores (geradores da renda do 

ativo, por meio de pagamentos mensais para o uso de bens ou serviços, inclusive, no 

caso de empréstimos, o pagamento do serviço da dívida para os investidores). Ou seja, 

parte-se do princípio que os pontos de equilíbrio para este conjunto de atores são aqueles 

que satisfazem as expectativas de todos os atores que se relacionam com o ativo, e que 

estes percebem os benefícios de participar e aceitam os termos e condições propostos. 

Tal conjunto de alternativas representa apenas uma parte do universo individual de 

expectativas cada ator, como pode ser observado na Figura 1, sendo o resultado função 

da intersecção dos interesses e expectativas de todos os envolvidos:  

  

€ 

E equilíbrio[ ] = E originador[ ] E investidor[ ] E consumidor[ ] E financiador[ ] E governo[ ]          (2) 

 

Em que: 

E[equilíbrio]- Pontos de Equilíbrio ou aceitos pelos atores envolvidos 

E - Expectativa de cada ator 

“Obtém-se melhor resultado quando todos do grupo fazem o melhor para si e 

para o grupo.” (John Nash, prêmio Nobel de Economia, cuja vida inspirou o 

filme "Uma Mente Brilhante"). 

Trata-se, pois, de uma questão complexa que envolve, de um lado, diversos atores 

sociais, com diferentes perfis e individualidades e, de outro lado, infinitas oportunidades 

de investimento para atender, de forma limitada, aos desejos destes atores que também 

têm recursos limitados. Há que se fazer escolhas e decidir quais serão as necessidades e 



36 
 

aspirações que deverão ser atendidas no curto prazo, quais deverão ser atendidas no 

longo prazo e quais serão deixadas de lado, escolhas estas que envolvem o humor dos 

indivíduos, suas percepções, razões e emoções que levam, em muitos casos, a decisões 

ilógicas ou pelo menos aparentemente ilógicas. 

Figura 1 – Expectativas dos principais atores envolvidos e seus pontos de equilíbrio 
 

Portanto, faz-se uso neste trabalho de uma ferramenta denominada “Theory U”, 

desenvolvida por Otto Sharmer, professor do MIT Sloan School of Management, que 

apresenta uma abordagem distinta para a resolução de problemas ou questões 

complexas, a qual tive acesso e também a oportunidade de usar em 2006, em um 

programa experimental, que durou 15 meses, chamado Elias (Emerging Leaders for 

Innovation Across Sector). Tal metodologia consiste em observar com a mente aberta o 

ambiente em que se insere o objeto da análise, sem julgar, sem cinismo e sem medo, e a 

partir dessas observações formar uma imagem ou conceito ou ainda uma ideia do que se 

trata e assim cristalizar os pensamentos rumo à solução ou ao resultado desejado por 

meio do uso de nossa capacidade mental de processar simultaneamente e não 

linearmente o conjunto de variáveis que envolvem a questão. 

“O U é uma Teoria de Campo Vivo – Não um Processo Mecânico Linear.” ... 

“ele é um processo matricial, isto é, ele funciona como uma integral do todo, 

não um processo linear. Quando você observa Bruce Lee, ou Muhammad Ali, ou 

Michael Jordan, você irá notar que suas ações não seguem um padrão linear. Em 
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vez disso, eles dançam com a situação com a qual estão lidando – eles 

constantemente observam e sentem (conectados), permitindo o conhecimento 

interior ou a intuição emergir, para então agirem num instante. E eles fazem isso 

todo o tempo. Não são três diferentes estágios conectados sequencialmente. 

Você não pode planejar para fazer um em cada semana, com alguns dias de 

intervalo entre eles. Ao contrário, você dança de acordo com o que está ao seu 

redor e do que emerge do seu interior todo o tempo. Você dança com todos os 

três movimentos do U simultaneamente, não sequencialmente.” (SCHARMER, 

2007, p. 43-44). 

Ou seja, têm-se duas maneiras de analisar um problema: por meio do uso de processos 

lógicos e lineares, que normalmente usam uma parte de nosso cérebro, ou mediante uma 

abordagem sistêmica, que tira conclusões por meio de observações do quadro que 

envolve a questão. Do mesmo modo como fazemos o reconhecimento do rosto das 

pessoas ou do local e das situações na qual nos encontramos, não conseguimos descrever 

como reconhecemos o rosto, o local ou a situação, mas sabemos quem são, onde estamos 

e em que situação nos encontramos para, a partir daí, tomarmos nossas decisões e ações. 

Tal abordagem usa outra parte do cérebro capaz de processar não linearmente as 

informações e formar ideias e sentimentos a respeito do ambiente e da situação que nos 

encontramos, com indicações para as possíveis alternativas que temos para o futuro, para 

as ações que podemos tomar e para as consequências que podem advir delas. 

Neste trabalho serão usadas as duas abordagens, sendo que a segunda (sistêmica) facilita 

a compreensão do todo, em vista das complexas inter-relações das variáveis e dos atores 

que envolvem o investimento para RMLP. Por este motivo, há casos em que as 

pesquisas exploratórias realizadas podem ultrapassar os limites e as fronteiras do objeto 

deste trabalho para obter uma visão sistêmica do quadro como um todo o mais completo 

possível, pois a abordagem sistêmica não tem limites e não deixa clara as razões, 

sentimentos e os caminhos que levam a determinadas inspirações e conclusões, havendo, 

portanto, a necessidade de testar as hipóteses e ideias geradas e as conclusões a que se 

chega. (Figura 2) 

A presente tese segue duas linhas de pesquisa independentes, que ao final se unem. A 

primeira explora, de forma sistêmica: [i] as motivações, as percepções e as expectativas 

dos investidores que desejam investir em ativos para gerar RMLP, a partir de sua 

capacidade de investimento; [ii] as motivações, as percepções e as expectativas dos 
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atores que estão envolvidos com a geração do ativo, financiamento, consumidores e 

governo; [iii] as características dos ativos que lastreiam a geração de RMLP e sua 

governança; [iv] a utilidade dos ativos, que lastreiam a geração de RMLP, para os 

potenciais geradores de renda, ou seja, o atendimento das expectativas dos potenciais 

consumidores; e [v] o atendimento das expectativas da sociedade. 

Figura 2 – Três tipos de complexidade 
 

Para a segunda linha de pesquisa foram empregados casos reais de ativos mobiliários e 

imobiliários para a geração de RMLP, capazes de gerar dados consistentes que deem 

suporte para o estabelecimento de vínculos comportamentais do ativo para a geração de 

RMLP com as características do conjunto de investidores estudadas na primeira linha de 

pesquisa, e dos demais atores presentes na geração do ativo, financiamento, gestão etc. 

1.6.1 Fragmentação do estudo em blocos de cinco ou seis dimensões 

A análise sistêmica exige estudos multidimensionais, e para facilitar o estudo e a 

compreensão da interação das diversas dimensões umas nas outras o estudo estabelece 

inicialmente as cinco dimensões fundamentais da análise (primeiro nível da análise, ou 

nível fundamental) para, a partir daí, expandi-la ao abrir cada uma das dimensões 

fundamentais em outras cinco (segundo nível da análise), podendo ainda desdobrar estas 

25 dimensões em outras (terceiro nível de análise) com o objetivo de dar densidade, 

consistência e solidez ao trabalho sem, no entanto, perder o aspecto sistêmico da análise.  
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No caso dessa tese, o nível fundamental cuida dos aspectos inerentes aos indivíduos e à 

possibilidade de substituição de, pelo menos, parte da renda gerada pelo trabalho, para 

manter sua capacidade de consumo, investimentos e poupança, representadas, na Figura 

3, por meio de uma esfera que envolve uma pirâmide de base triangular, que interligam 

diretamente todas as cinco dimensões.  

Figura 3 – Representação gráfica das cinco dimensões econômicas das famílias e suas inter-relações 
 

Nota-se que todas as dimensões estão conectadas entre si, mostrando que a interferência 

em uma das dimensões gera impactos nas outras quatro, mudando assim as 

características do quadro como um todo. Para facilitar a representação gráfica, das cinco 

dimensões, é usada nesta tese a seguinte representação esquemática. (Figura 4) 

Figura 4 – Ilustração esquemática das cinco dimensões econômicas das famílias e suas inter-relações 
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No nível que focaliza a RMLP, a metodologia utilizada se propõe a analisar as cinco 

principais dimensões dos ativos para a geração de RMLP, que são: [i] a capacidade de 

investimento da sociedade em ativos para RMLP, [ii] o investidor que deseja investir em 

ativos que geram RMLP, [iii] os outros atores sociais necessários a dar vida e razão de 

existência do ativo capaz de gerar RMLP, [iv] o investimento propriamente dito e [v] as 

outras oportunidades de investimento que concorrem na disputa dos investimentos 

disponíveis.  (Figura 5) 

Figura 5 – As cinco dimensões do processo de decisão do investidor 

 

Em alguns casos há, ainda, uma sexta dimensão, que serve como elemento conciliador, 

harmonizador ou resultante das outras cinco dimensões, que no exemplo dado é o 

processo de decisão. (Figura 6) 

Figura 6 – As cinco dimensões do investimento e o processo de decisão 
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A dimensão “outros atores sociais” pode ser aberta em outras cinco dimensões, como já 

foi visto, em que o investimento capaz de gerar RMLP deve atender às expectativas dos 

principais atores, indispensáveis para dar vida, suporte, recursos, legitimidade e sustento 

ao ativo, quais sejam, o originador, financiador, investidor, governo, e consumidor, 

mostradas na Figura 7, na qual cada uma das cinco dimensões representa um dos atores 

que envolvem o ativo.  

Figura 7 – Dimensões fundamentais da análise do investimento em ativos que geram RMLP 
 

Também neste caso há uma sexta dimensão, que serve como elemento conciliador ou 

harmonizador das outras cinco, que no exemplo dado é o gestor do ativo capaz de gerar 

RMLP, como pode ser observado na Figura 8. 

Figura 8 – Dimensão conciliadora ou harmonizadora das outras cinco dimensões 
 

Ou seja, parte-se de um conjunto abrangente de cinco dimensões que contempla o todo 

em análise e vai se subdividindo à medida das necessidades para dar densidade ao 

estudo, pois apenas cinco ou seis dimensões não geram informação suficiente para dar 
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sustentação à análise do investimento, sendo preciso desdobrar cada um dos atores em 

outras dimensões.  

Mas, por que apenas cinco ou seis dimensões?  Por exemplo, um documentário 

apresentado em 10 de novembro de 2007, na NETGEO Brasil, intitulado “Mentes 

Brilhantes”, contava o caso da família de Laszlo Polgar, cujas três filhas são Campeãs 

de Xadrez. No episódio, uma neurocientista explicava que nossa memória de trabalho 

tem a capacidade de lidar com até sete grupos de blocos de informação (desde que haja 

certa lógica ou padrão no bloco de informação).  

Portanto, neste trabalho as análises serão feitas em grupos de cinco blocos de cinco ou 

seis dimensões cada um, partindo das dimensões fundamentais, e expandindo-as na 

medida das necessidades, com o objetivo de facilitar o estudo e a compreensão do 

assunto, sem perder os aspectos de integração e sistêmico, em vez de analisar mais de 

trinta dimensões simultaneamente. 

1.6.2 Primeira linha de pesquisa – motivações e expectativas do investidor 

Na primeira linha de pesquisa são estudadas as motivações que levam o investidor a 

investir e os outros atores a participar do processo e dar suporte, legitimidade e 

sustentação ao investimento em ativos que geram RMLP, a partir da percepção da 

oportunidade de atendimento das necessidades e aspirações futuras específicas de cada 

ator envolvido no processo, de uma maneira abrangente o suficiente para contemplar os 

aspectos mais relevantes que consideram, inclusive, a limitação de recursos, tempo e as 

condições que envolvem o investimento no ativo base para a geração de RMLP. 

Além disso, buscam-se os caminhos que levam os atores necessários à decisão de 

originar, investir, financiar e dar sustentabilidade ao ativo capaz de gerar RMLP, a 

saber: seu humor, seus sentimentos (instintivos, racionais, emocionais e intuitivos) e 

expectativas, baseados em seu conhecimento e sua perspectiva temporal.  

Para tanto, procurou-se na literatura disponível (nacional e internacional) a fonte de 

informação necessária à pesquisa do ser humano, de modo a tornar possível a realização 

de uma investigação de natureza exploratória sobre os mecanismos que o conduzem à 



 43 

tomada de decisão, em busca, principalmente, da satisfação de suas necessidades e pelo 

prazer ou felicidade de tornar real os seus desejos e sonhos. 

Foram também estudados os aspectos inerentes à economia comportamental ou para o 

discernimento do processo decisório, que identificam as interferências no 

comportamento do investidor diante de experiências passadas, da forma de apresentação 

da informação aos interessados e das opiniões de terceiros no processo decisório. Nesta 

linha de pesquisa foram estudados os aspectos comuns e individuais do ser humano, para 

tentar compreender o comportamento médio dos investidores e sua dispersão, de acordo 

com as suas percepções sobre a oportunidade de investimento em ativos que geram 

RMLP. 

1.6.3 Segunda linha de pesquisa 

Nessa linha de pesquisa estudou-se o comportamento dos indicadores econômicos e 

financeiros dos ativos que têm gerado RMLP nos últimos anos. A pesquisa é baseada em 

dados históricos de ativos que estão prontos e operando (sem risco de implantação), com 

contratos de locação de longo prazo (pelo menos na percepção do investidor) por 

empresas sólidas (baixo risco de crédito), com ampla divulgação das informações sobre 

o ativo para o público potencial (assimetria de informação reduzida sobre os ativos) e 

um número de ativos grande e consistente o suficiente para permitir análises estatísticas 

dos resultados obtidos.3 

Para uma análise do comportamento, num período de tempo curto, dos investidores 

interessados em RMLP são utilizados os leilões das agências de bancos, ocorridos no 

segundo semestre de 2001, cujas negociações foram amplamente divulgadas e públicas, 

abertas a todos os interessados. 

Já para a análise, ao longo do tempo, do comportamento de investidores interessados em 

RMLP são considerados os Fundos de Investimento Imobiliários com características 

semelhantes às das agências de bancos entre os anos de 2002 e 2007. Tais FIIs são o FII 

                                                
• 3 O objetivo de se escolher ativos sem risco de implantação, com longo prazo de locação, baixo risco de 

crédito, com assimetria de informação reduzida se deve ao fato de não se querer contaminar a análise da 
percepção da oportunidade de investimento pelo investidor com outras variáveis e riscos (implantação, crédito 
...) que não seja a oportunidade de investimento em renda de um determinado ativo ante outras opções de 
investimento com baixo risco de crédito. 
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Edifício Almirante Barroso, alugado para a Caixa Econômica Federal (FAMB), o FII 

composto por Agências de Bancos alugadas para o Banco do Brasil (BBFI) e o FII Torre 

Almirante Barroso alugado para a Petrobrás (ALMI). 

Em seguida, a partir dos resultados obtidos com a análise dos leilões das agências de 

bancos e com os FIIs FAMB, BBFI e ALMI, são analisados Fundos de Investimentos 

Imobiliários com diversidade de usos (hospital (HCRI), shopping center (SHPH), uso 

comercial diversificado (TRNT), galpões industriais (EURO), ...) com o objetivo de 

verificar o comportamento destes ativos em relação às respectivas características de uso 

dos imóveis e a outros aspectos particulares relacionados com tais ativos. 

Também são analisadas ações de bancos que geram RMLP (Bradesco), Planos de 

Previdência Privada (Itaú) e REITs americanos (Real Estate Investment Trust), com o 

objetivo de verificar a similaridade de comportamento com os FIIs, de validar os fatores 

preponderantes para a tomada de decisão bem como as ferramentas desenvolvidas e as 

expectativas dos investidores. 

Finalmente, na fase de discussão dos resultados obtidos, como já foi dito, são analisados 

os fatores preponderantes para a tomada de decisão que motivaram o investimento e 

influenciaram as expectativas de rentabilidade buscada por seus investidores, com o 

objetivo final de traçar diretrizes e desenvolver ferramentas auxiliares ao processo de 

decisão para a análise da oportunidade de investimento em ativos para a geração de 

RMLP ou influenciar na estruturação destes ativos de forma a torná-los mais atrativos 

do ponto de vista do investidor. 

1.7 ESTRUTURA DA TESE 

O trabalho está estruturado de forma a permitir estabelecer os fatores preponderantes 

para a decisão de investimentos em ativos capazes de gerar de renda mensal de longo 

prazo, desenvolver ferramentas de avaliação destes ativos para auxiliar na tomada de 

decisão, e identificar as expectativas dos investidores, com o propósito de construir um 

conjunto de premissas para o desenvolvimento de produtos mais ajustados aos seus 

anseios. 

 



 45 

A pesquisa considera: 

[i] em primeiro lugar, os aspectos macroeconômicos relacionados à capacidade de 

investimento das famílias em ativos capazes de gerar RMLP (capítulo 2); 

 [ii] as expectativas, motivações e os aspectos racionais e emocionais que influenciam o 

comportamento do investidor que está disposto a deter ativos para a geração de RMLP e 

os principais atores que envolvem o ativo: originadores, financiadores, governo e 

consumidores (capítulo 3); 

[iii] os aspectos relacionados ao investimento e seus atributos de qualidade, como 

rentabilidade, liquidez, demanda e oferta competitiva, ..., isto é, relacionados às 

oportunidades de investimento em geração de RMLP (capítulo 4) 

[iv] o processo decisório a partir das características do investidor, dos atores que 

envolvem o investimento e do investimento propriamente dito (capítulo 5) 

[v] os fatores preponderantes para a tomada de decisão, especificamente em 

investimentos de RMLP, a partir das informações e resultados dos capítulos 3, 4 e 5 

(capítulo 6)  

[vi] o comportamento dos indicadores econômicos e financeiros dos ativos que geraram 

RMLP nos últimos anos, neste caso os ativos das operações decorrentes de leilões de 

agências bancárias, os fundos de investimentos imobiliários, ações, previdência privada 

e REITs (capítulo 6)  

Com base nas informações acima relacionadas procede-se à discussão dos padrões de 

comportamento dos ativos e das percepções e sentimentos dos investidores (capítulo 7). 

Como conclusão final a tese apresenta: [a] os principais aspectos dos fatores 

preponderantes à tomada de decisão, [b] as limitações e vantagens da aplicação das 

ferramentas propostas, e [c] a importância da identificação das expectativas dos 

investidores para auxiliar na formatação de produtos mais ajustados e eficientes do 

ponto de vista de desempenho, utilidade e avaliação para seus investidores e para o 

mercado de uma forma geral. 
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2 ESTIMATIVA DA RENDA, POUPANÇA E CAPACIDADE DE INVESTIMENTOS EM 

RMLP  

A capacidade de poupança dos indivíduos é um fator limitante do investimento em 

ativos que geram RMLP e está intimamente ligada à sua capacidade de atender, em 

primeiro lugar, às necessidades básicas do presente, dos indivíduos e de suas famílias, 

como moradia, alimentação, vestuário, transporte, saúde, higiene e educação. Somente 

depois de atender às necessidades básicas do presente é que os indivíduos começam a 

pensar, para si e sua família, no atendimento às suas necessidades básicas futuras, e na 

realização de desejos e sonhos para o presente e futuro. 

Os recursos para investimentos em ativos para a geração de RMLP são basicamente 

oriundos de uma parcela de poupança de longo prazo, principalmente das famílias; 

portanto, antes de mais nada, há que se analisar a poupança das famílias e sua 

capacidade de poupar, pois estes fatores ajudam a definir o tamanho do mercado de 

ativos para a geração de RMLP. 

Segundo Keynes (2007, p. 63), “todos concordam que poupança significa o 

excedente do rendimento sobre os gastos de consumo. Assim sendo, as únicas 

dúvidas possíveis a respeito do significado de poupança são as dúvidas que 

podem originar quer do sentido da renda quer do sentido do consumo.” 

Keynes (2007, p. 64) conclui que: “Desde que se admita que a renda seja igual 

ao valor da produção corrente, que o investimento corrente seja igual à parte da 

dita produção corrente não consumida e que a poupança seja igual ao excedente 

da renda sobre o consumo – sendo que tudo isto está em conformidade com o 

senso comum e com o costume tradicional da grande maioria dos economistas -, 

a igualdade entre a poupança e o investimento é uma consequência natural. Em 

resumo: 

Renda = Valor da Produção = consumo + investimento 

Poupança = renda – consumo 

Portanto, poupança = investimento” 

Com base nas teorias de Keynes foram criados Sistemas de Contas Nacionais que 

servem de base para se estabelecer a capacidade de poupança de cada nação. Nota-se, no 
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entanto, que estes números refletem a poupança de uma maneira geral, de curto e longo 

prazos e para os mais diversos usos. Há, portanto, que refinar estes dados para se 

estabelecer um balizamento seguro para o tamanho do mercado de investimento em 

ativos para a geração de RMLP. 

A seguir faz-se uma análise sucinta da capacidade de investimento em ativos que geram 

RMLP para o Brasil e os EUA que, como metodologia, deve buscar como fontes de 

informação preponderantemente as fontes de poupança das nações com longo prazo de 

maturação e analisar a capacidade anual de geração de poupança. 

2.1 CAPACIDADE DE POUPANÇA DE LONGO PRAZO PARA O BRASIL 

A Tabela 1 apresenta, a partir do Sistema de Contas Nacionais, dados sobre o Produto 

Interno Bruto, Renda disponível bruta e o porcentual da poupança das famílias sobre a 

renda disponível bruta. Vale ressaltar, como pode ser observado, que a renda disponível 

bruta é ligeiramente inferior ao PIB. 

Tabela 1 – Poupança Nacional de 2001 a 2005 

 

Esses números já dão uma primeira ideia do tamanho do mercado de investimentos em 

RMLP. Contudo, há que se buscar compreender o quanto desta poupança representa a 

poupança disponível para o longo prazo. 

No Brasil, devido às altas taxas de juros dos ativos financeiros de curto prazo, havia 

uma preferência por investimentos em ativos de curto prazo, que desestimulava o 

investimento de longo prazo, por sua incapacidade de pagar altas taxas de juros por 

longos períodos. 

Segundo a Pesquisa de Orçamentos Familiares, POF 2002-2003, do IBGE 

(2008a), a família brasileira gasta, em média, 82,4% de sua renda familiar 

apenas em Habitação (29,26% da despesa total ou R$ 520,22 mensais, que inclui 

aluguel, telefone, luz, gás, água, manutenção e móveis, entre outros itens), 



48 
 

Alimentação e Transporte. Este número já foi menor em 1975 (74,6%), o que 

significa que sobra pouco para investimentos no futuro; segundo a POF, no 

mesmo período caíram os porcentuais gastos com o Aumento do ativo, que são 

os investimentos (de 16,50% para 4,76%), e com a Diminuição do passivo, que é 

o pagamento de dívidas (de 3,64% para 1,98%). A maior parte dos gastos com 

Aumento do ativo (R$ 84,59, em média) é reservada para aquisição de imóvel 

(R$ 49,33) ou sua reforma (R$ 34,82). Para outros investimentos são destinados 

apenas R$ 0,44, em média, o que representa 0,02% do total gasto. 

Conclui-se, portanto, que, em média, o brasileiro, em 2002-2003, tinha uma capacidade 

de investimento baixa, precisando, na maioria dos casos, de ajuda do Sistema de 

Previdência Pública para se sustentar após sua aposentadoria. 

No entanto, essa tendência tem mudado com a redução das taxas de juros de curto prazo, 

geradas pela melhora da economia brasileira. Embora nos últimos meses a taxa de juros 

tenha voltado a se elevar, há uma crença de que num futuro próximo ela voltará a baixar, 

o que tem levado as pessoas a pensar em investimentos de prazos mais longos, com uma 

expectativa de taxas mais atrativas no longo prazo. 

Segundo a Pesquisa de Orçamento Familiar 2002-2003, do IBGE (Tabela 1102), o 

brasileiro investe 0,29% do PIB em Previdência Privada. Considerando que o PIB de 

2003 foi de 1,7 trilhões de reais, isto levaria a um aumento, nos planos de previdência 

privada, de mais de 5 bilhões de reais. No entanto, como pode ser observado pelo 

Gráfico 1, o aumento real foi bem maior do que o indicado pela pesquisa do IBGE, o 

que mostra a tendência de aumento nos investimentos de longo prazo. 

Ainda segundo a POF 2002-2003 do IBGE (2008a), os gastos com previdência privada 

correspondem a 0,76% do total da faixa superior, e ficam bem próximos de zero na faixa 

inferior. No grupo Aumento do ativo, a diferença também é grande (8,65% da classe 

superior de renda contra 2,22% da inferior), sendo que as famílias da faixa alta gastam 

mais com aquisição de imóvel, como já foi citado, e as da faixa baixa empregam uma 

fatia maior em reforma de imóvel (1,52% contra 1,49%). 

O Gráfico 1 mostra a importância da previdência privada ao comprovar o crescimento 

relevante nos últimos anos, que se deveu a vários fatores, dentre os quais vale destacar: 

[i] início da estabilidade da economia (Plano Real); [ii] criação de uma série de normas, 



 49 

regulamentos e leis para estimular a previdência privada complementar; e [iii] alteração 

de regras e problemas com os Planos de Previdência Estatais. 

 

Gráfico 1 – Evolução dos investimentos e previdência privada 
Fonte: FenaPrevi (2008). 

 

Para se ter uma idéia do potencial desse mercado, dados da FenaPrevi4 informam 

que em relação a todos os produtos de previdência complementar o nível das 

carteiras do sistema de previdência complementar chegou a R$ 140 bilhões em 

agosto de 2008. O dado é acumulado desde o início da série. (FENAPREVI, 

2008) 

O mesmo fenômeno, com o objetivo de tentar garantir uma renda homogênea e estável 

de longo prazo, tem atraído investidores para o mercado imobiliário ou para 

investimentos em Fundos de Investimentos Imobiliários (FII). Embora os volumes ainda 

sejam da ordem de alguns bilhões de reais, o número de negócios efetuados pela 

Bovespa vem aumentando significativamente, o que demonstra que investidores estão 

demandando ativos que geram renda de longo prazo. 

Nota-se claramente, pelo Gráfico 2, que as classes de renda que podem se interessar em 

investir em ativos que geram RMLP são basicamente as camadas 9 e 10, que 

                                                
• 4 Federação Nacional de Previdência Privada e Vida. 
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representam, respectivamente, as camadas que têm renda de mais de R$ 4.000,00 a R$ 

6.000,00 e a camada que recebe renda superior a R$ 6.000,00. 

 

Gráfico 2 – Distribuição da capacidade de investimento em previdência privada, imóveis e reformas  
Fonte: IBGE (2008b, p.117-118)  

 

Outra fonte importante de informação sobre a poupança brasileira é a proveniente das 

cadernetas de poupança, isenta de imposto de renda, mas com taxas de juros mais baixas 

que outros títulos do sistema financeiro. Em vista disto, é indispensável analisar as 

diferenças dos saldos ano a ano, considerando que os dados são em Reais Nominais. 

(Tabela 2)  

Tabela 2 – Saldo nominal da poupança 

 

Da Tabela 3, a partir da observação dos dados referentes à capacidade média de cada 

família investir mensalmente em previdência privada, multiplicada pelo número de 
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famílias, é possível extrair os seguintes resultados: a capacidade total de investimento 

mensal em Previdência Privada, segundo a POF 2002-2003 do IBGE, é de R$ 254 

milhões/mês; somente as famílias com renda acima de R$ 4.000 a R$ 6.000/mês 

contribuem com R$ 52 milhões/mês (20% do total) e as famílias com renda acima de R$ 

6.000/mês contribuem com outros R$ 163 milhões/mês (64% do total). 

Tabela 3 – Tabela parcial – Despesa  monetária e não-monetária média mensal familiar, por classes de 
rendimento monetário e não-monetário mensal familiar, segundo os tipos de despesa com indicação de 

características das famílias – Brasil 

Fonte: IBGE (2008b, p. 117-118). 

Isso nos leva a acreditar que, no caso do Brasil, o potencial de demanda por 

investimentos destinados à geração de RMLP deve ser, nos dias atuais, da ordem de 

algumas dezenas de bilhões de reais por ano. Para um refinamento do potencial de 

investimento há que se realizar pesquisas específicas, como será visto mais adiante, 

quando se analisar a capacidade e disponibilidade para investimento de longo prazo, que 

consideram as características e percepções dos investidores, como: confiança e o humor 

dos investidores em relação às suas expectativas sobre a utilidade deste tipo de 

investimento para o futuro próximo e distante. 

2.2  CAPACIDADE DE POUPANÇA DE LONGO PRAZO PARA OS EUA 

Nos EUA, de acordo com a NAREIT (National Association of Real Estate Investment 

Trusts), em agosto de 2008 apenas os REITs listados na Bolsa de Nova York apresentam 

um valor de mercado de 296 bilhões de dólares, sendo que o setor de investimentos em 

ativos de base imobiliária representou 6% do PIB americano em 2006. Vale destacar que 
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o investimento em REITs é apenas uma parte dos investimentos gerados pela poupança 

das famílias, nos EUA, em RMLP. 

A Tabela 4 mostra uma poupança pessoal, sem consumo de duráveis, nos últimos dez 

anos, de cerca de 80 bilhões de dólares, o que não significa que todo este montante seja 

direcionado a investimentos capazes de gerar RMLP; esta poupança será dividida entre 

as diversas necessidades e aspirações de curto e longo prazo. 

Tabela 4 – Contas Nacionais dos EUA 

 

Nota-se que a análise por meio de indicadores macroeconômicos provenientes de Contas 

Nacionais deve ser aprimorada, como já foi dito, mediante o uso de outros indicadores 

microeconômicos. Contudo, embora imperfeitos, os indicadores macroeconômicos 

podem mostrar, juntamente com indicadores microeconômicos, um potencial de buscar 

outras fontes de recursos que estão sendo alocados em outros setores da economia. 

Com relação a previsões para 2009, tanto para o caso brasileiro quanto para o caso 

americano, há que se esperar que os efeitos da crise econômica que assola as economias 

do mundo todo sejam melhor conhecidos para que se tenha condições de procurar  

descobrir o montante da poupança disponível e a capacidade de investimento em ativos 

que geram RMLP dos potenciais investidores. 
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3 OS INVESTIDORES E OS ATORES QUE INTERAGEM COM O ATIVO PARA RMLP 

Para entender as dimensões que regem as decisões, ações e atitudes dos investidores e 

outros atores, no que diz respeito a conhecimento, moradia, trabalho, lazer, saúde, ... e 

em ativos que possam gerar renda, é necessário, antes de tudo, compreender o ser 

humano, que concebeu as ciências econômicas, criou as análises de risco e tem o poder 

de decisão de investir ou não, a partir de motivações geradas por suas necessidades, 

desejos e sonhos e do preço (monetário, sacrifício, trabalho, tempo, ...) que ele está 

disposto a pagar para atingir suas aspirações. 

Para isso é necessário entender como o ser humano faz suas escolhas, a partir de uma 

infinidade de opções que são colocadas diante de cada indivíduo que vive em uma 

sociedade moderna. 

É igualmente necessário compreender os aspectos da individualidade humana que 

formam o tecido do coletivo social e as influências do ambiente externo (coletivo) sobre 

o tomador de decisão, para poder realizar uma análise sistêmica. 

Este capítulo será dedicado à análise dos aspectos básicos que motivam as escolhas dos 

indivíduos, considerando, neste caso, apenas os investidores que têm capacidade de 

investimento (capítulo 2), a partir das considerações sobre suas necessidades e 

aspirações, seu conhecimento, os indicadores econômicos, sua disposição (humor e 

sentimentos) e suas características individuais e coletivas, com o objetivo de estabelecer 

uma base de conhecimento capaz de explicar, por exemplo, as inter-relações entre o 

investidor, o investimento (capítulo 4) e a percepção deste sobre a oportunidade de 

investimento (capítulo 5).  

Raciocínios análogos devem ser feitos para os outros atores, tais como os originadores, 

financiadores, governo e consumidores, que interagem com o ativo capaz de gerar 

RMLP, pois, como já visto, todos eles são fundamentais para a existência e a percepção 

de qualidade do ativo. 
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3.1 A BUSCA PELA SATISFAÇÃO, PRAZER E FELICIDADE 

Basicamente, os indivíduos buscam atender as necessidades do corpo, os desejos da 

mente e os sonhos do espírito, conforme observado no Quadro 1, levado pela busca de 

satisfação, prazer ou felicidade ao satisfazer suas necessidades, e realizar seus desejos e 

seus sonhos. 

Base Corpo Mente Alma 

Motivadores Necessidades Desejos Sonhos 

Oportunidade Satisfação Prazer Felicidade  

Quadro 1 – Os motivadores e oportunidades básicos do ser humano 
 

Os indivíduos são movidos por seus sentimentos, no sentido de satisfazer suas 

necessidades, ter prazer ao atender seus desejos e ser feliz ao realizar seus sonhos. São 

esses sentimentos, alinhados à sua capacidade de aprender e raciocinar, que estimularam 

a sobrevivência e a evolução da espécie humana. Sem os estímulos provenientes da 

satisfação, prazer e felicidade provavelmente o ser humano não teria sobrevivido, estaria 

extinto por inação ou por ter sido sobrepujado por outras espécies.  

Logo, as opções de escolha de cada indivíduo estão relacionadas aos sentimentos de 

satisfação, prazer e felicidade, que os leva à obtenção ou conquista de bens, serviços ou 

conhecimentos úteis para atender suas necessidades, desejos e sonhos. 

Mas para isso é necessário que  as condições mínimas para a subsistência (alimentação, 

moradia, saúde, trabalho, mobilidade,...) sejam primeiramente atendidas para então se 

começar a pensar em investir em conforto, prazer e ser feliz. Depois do atendimento das 

necessidades básicas fica mais difícil entender o que move as pessoas, pois além deste 

ponto seus desejos seguem caminhos diferentes em tamanho e espécie. 

 “A felicidade, como dizem os filósofos, é o objetivo supremo da existência. 

Aristóteles a chamava de summum bonum – o “bem principal” –, na medida em 

que cada um de nós, embora desejando outros bens, como dinheiro ou poder, por 

acreditarmos que isso nos fará felizes, deseja, na verdade, pura e simplesmente a 

felicidade.” (CSIKSZENTMIHALYI, 2004, p. 23) 
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De acordo com Layard (2005, p. 4), “uma vez que a renda para garantir a 

subsistência é obtida, fazer as pessoas mais felizes5 não é fácil. Se queremos que 

as pessoas sejam mais felizes, temos que saber quais condicionantes geram 

felicidade e como cultivá-las... as principais evidências vêm da psicologia da 

felicidade,6 mas a neurociência, sociologia, economia e filosofia têm seu papel e 

produzem uma nova visão de como podemos viver melhor.” 

Mas, após  adquirir uma determinada riqueza, suficiente para satisfazer as necessidades 

básicas e a qualidade de vida do indivíduo e sua família, essa riqueza não é mais o fator 

preponderante para a obtenção de mais bem-estar, prazer e felicidade no presente. A 

partir deste ponto o caminho para a melhor qualidade de vida, prazer e felicidade está 

nas expectativas para o futuro e na previdência para o amanhã. 

Segundo Frey e Stutzer (2002, p. 9), em geral as pessoas que vivem em países 

ricos são claramente mais felizes que aquelas que vivem em países pobres. Esta 

correlação positiva é especialmente forte em países cuja renda per capita anual é 

menor do que US$ 10mil (em 1995). Não há países ricos nos quais a felicidade 

do povo, na média, é baixa. Mas, para os países ricos, não parece que rendas per 

capita maiores afetam, de forma sensível, a percepção de felicidade. Há ainda 

muitos países pobres e outros emergentes nos quais os residentes experimentam 

pouca satisfação com a vida. Mas há também alguns países excepcionais, com 

pouca renda per capita, que reportam altos índices de satisfação. 

Tal fenômeno pode ser facilmente observado no Gráfico 3 e no Gráfico 4, que mostram 

que embora a renda per capita tenha se elevado consideravelmente nos últimos 50 anos, 

a satisfação com a vida praticamente se manteve constante, tanto no Japão como nos 

EUA. 

Igualmente, não são apenas os investimentos mais rentáveis e menos arriscados que 

provocam as melhores percepções e os melhores sentimentos. Há outros fatores, muitos 

deles subjetivos, como imagem, inovação e admiração, que influenciam a avaliação do 

investidor e a decisão de escolha. 

                                                
• 5 Feliz, adj., cujos desejos, aspirações, exigências etc. foram atendidos ou realizados; contente, satisfeito. 

(HOUAISS; VILLAR, 2001, p. 1323) 

• 6 Felicidade, s.f., qualidade ou estado de feliz; estado de uma consciência plenamente satisfeita; satisfação, 
contentamento, bem-estar. (HOUAISS; VILLAR, 2001, p. 1323) 
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Gráfico 3 – Satisfação com a vida, com o crescimento da renda no Japão. (no índice base 100 em 1958) 
Fonte: Penn World Tables e World Database of Happiness. (Frey e Stutzer, 2002, p. 9) 

 

Gráfico 4 –  Renda e bem-estar subjetivo nos EUA (SWB), 1946–1989 (no índice base 100 em 1946)7 
Fonte: Diener; Suh; Lucas; Smith (1999, p. 288). 

 

Segundo Giannetti (2002, p. 61): “existe uma dimensão objetiva, passível de ser 

publicamente apurada, observada e medida de fora, e que se reflete nas 

                                                
• 7 Nota: Renda é uma porcentagem depois de descontados os impostos da renda pessoal em dólares de 1946 

(ajustados pela inflação); Bem-estar subjetivo mede percentualmente a felicidade a partir do ano-base de 1946. 

Renda 

Bem-estar subjetivo 
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condições de vida registradas por indicadores numéricos de nutrição, saúde, 

moradia, uso do tempo, renda per capita, desigualdade, criminalidade, poluição e 

assim por diante; e há uma dimensão subjetiva, que é a experiência interna do 

indivíduo, ou seja, tudo aquilo que se passa em sua mente de forma espontânea 

enquanto ele vai vivendo e agindo no decorrer dos dias e que volta e meia ocupa 

sua atenção consciente nos momentos em que ele se dá conta do que está 

sentindo e pensando ou reflete sobre a vida que tem levado. 

A felicidade é o sentimento primordial do ser humano, pois desde o nascimento 

choramos se estamos com fome, sono ou desconfortáveis; mas uma vez atendidas as 

nossas necessidades básicas e satisfeitos nossos desejos, sorrimos. 

Frey e Stutzer (2002, p. 24) afirmam que bem-estar não pode ser reduzido ao 

hedonismo8 físico, uma vez que também se refere ao prazer repetido ao se 

alcançar objetivos ou valores resultado de várias áreas. Muitos pesquisadores em 

filosofia utilizam três aspectos para avaliar o bem-estar subjetivo: satisfação da 

vida, a presença de sentimentos positivos, e a ausência de sentimentos negativos. 

Segundo Aristóteles, bem-estar hedônico é vulgar e faz com que os seres 

humanos fiquem escravos de seus desejos. (FREY e STUTZER, 2002, p. 24) 

Esta distinção é importante porque em muitos casos há incompatibilidade entre prazer e 

felicidade, sendo que nestes casos normalmente a decisão está entre decidir pelo prazer 

imediato em detrimento da perda da felicidade futura ou pela não obtenção do prazer 

imediato e manter a felicidade futura.  

Friamente, a resposta parece óbvia, ou seja, a escolha deve recair  na manutenção da 

felicidade. Contudo, em muitos casos não é isso o que ocorre, e é por este motivo que 

muitos escolhem o alimento mais saboroso em vez do alimento mais saudável, as drogas 

em vez de enfrentar a realidade e superar os problemas, consumir em demasia sem 

pensar no futuro, ou, por outro lado, trabalhar em demasia para buscar um futuro mais 

tranquilo, realizar sacrifícios em demasia no presente para depois desfrutar o futuro. Há 

que se viver e desfrutar o presente sem, com isso, perder a felicidade futura, e para isso 

                                                
• 8 Hedonismo, s.m., na acepção ética, é cada uma das doutrinas que concordam  na determinação do prazer 

como bem supremo, finalidade e fundamento da vida moral, embora se afastem no momento de explicitar o 
conteúdo e as características da plena fruição, assim como os meios para obtê-la; busca de prazeres 
moderados, únicos que não terminam por conduzir a sofrimentos indesejados; no utilitarismo, procura do 
prazer individual, que somente se plenifica por meio de sua extensão para o maior número possível de 
pessoas; dedicação ao prazer como estilo de vida. (HOUAISS; VILLAR, 2001, p. 1510) 
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é necessário equilíbrio e harmonia em nossas decisões, isto é, nem tudo para o presente e 

nem tudo para o futuro.  

Portanto, felicidade não pode ser confundida com hedonismo, que está ligado ao prazer, 

como direcionador das escolhas e ações individuais com o objetivo de obter satisfação e 

evitar dissabores. Muitos podem confundir prazer com felicidade, pois toda a felicidade 

é prazerosa, mas nem tudo que é prazeroso traz felicidade. 

LAYARD (2005, p. 7-8) diz que as questões-chaves estão ligadas à segurança 

(no trabalho, na família e na sociedade), a ser melhor que outros, e a ter mais 

confiança em governos e na sociedade. Nós somos indivíduos sociais e nossa 

felicidade depende da qualidade de nosso relacionamento com outras pessoas, 

nós temos que desenvolver políticas públicas que levem em conta este “fator de 

relacionamento”. 

Neste caso, segurança no trabalho, na família e na sociedade significa, em parte, renda 

para prover as necessidades básicas e conforto para si e sua família; significa, ainda, 

recursos financeiros para o lazer e a convivência social. 

3.1.1 A individualidade na percepção da felicidade 

Todos os homens procuram ser felizes, sem exceção. Por diferentes que sejam os 

meios que empregam, todos tendem a esse fim. O que leva uns irem para a 

guerra e outros não irem é esse mesmo desejo que está em todos, acompanhado 

de diferentes pontos de vista. A vontade nunca efetua a menor diligência senão 

com esse objetivo. Esse é o motivo de todas as ações de todos os homens, até 

mesmo os que vão se enforcar. (PASCAL, apud GILBERT, 2006, p. 30) 

O texto de Pascal ilustra com bastante clareza o motivo pelo qual cada um de nós pensa 

de forma diferente e assim escolhe opções diferentes de vida a partir de diferentes 

aspirações e valores, ou seja, a partir de diferentes pontos de vista em relação ao 

momento, à sua maneira de agir, ao seu conhecimento, à oportunidade de melhorar e ao 

risco percebido. 

Logo, as ações dos indivíduos são influenciadas pelo modo como estes percebem a 

realidade que os cerca, de acordo com sua visão de mundo, o otimismo ou pessimismo 
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que rege seus sentimentos e como eles constroem em sua imaginação o futuro que lhes 

espera. 

3.1.2 Maximizadores e satisfazedores 

Schwartz (2004, p. 77-78) diz que há dois tipos de investidores: os 

maximizadores e os satisfazedores (satisfiers). Os maximizadores são aqueles 

que procuram e aceitam apenas o melhor, já os satisfazedores são aqueles que 

estabelecem para algo critérios e padrões bons o suficiente para ele e não se 

importam com a  possibilidade de poder existir algo melhor. 

No caso de investimentos para a geração de RMLP, para os maximizadores não basta 

que a renda gerada pelo investimento esteja de acordo com as expectativas esperadas, 

mas sim que ele seja o melhor investimento, com as melhores taxas, menores impostos, 

menores riscos e maior liquidez, isto é, que haja a maximização de benefícios e a 

redução de custos, com vistas à otimização de recursos. 

Temos que perguntar a nós mesmos o que conta quando avaliamos a qualidade 

da decisão. São resultados objetivos ou experiências subjetivas? O que importa 

para nós, mais que o tempo, eu penso, é como me sinto a respeito da decisão 

tomada. Quando economistas teorizam a respeito de como os consumidores 

operam no mercado, eles assumem que as pessoas tendem a maximizar suas 

preferências, ou suas satisfações. O que fica claro a respeito de “satisfação” ou 

“preferências” como elas são experimentadas na vida real é que elas são 

subjetivas, não objetivas. Optar pelo resultado mais objetivo pode não valer 

muito se nós nos sentirmos desapontados. (SCHWARTZ, 2004, p. 88-89) 

Neste ponto, cabe um alerta: o importante não é a maximização individual dos 

resultados de cada escolha que se faz, mas sim a otimização do conjunto de escolhas que 

se faz, considerando o presente e o futuro que se tem pela frente. Peter Senge diz que o 

conjunto de soluções individuais para a resolução de partes dos problemas individuais 

de uma questão sistêmica normalmente não é uma solução para o problema como um 

todo. 
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3.2 A MOTIVAÇÃO DO INVESTIDOR EM INVESTIR EM ATIVOS QUE GERAM RMLP 

Para se compreender as atitudes e decisões dos investidores, diante das oportunidades de 

investimento disponíveis, é necessário, antes de tudo, conhecer os aspectos intrínsecos 

que motivam os investidores e que podem influenciar, direta ou indiretamente, a 

decisão, que são: o seu humor (ânimo), sua capacidade de percepção da realidade 

externa, seus sentimentos (emoções), as variáveis econômicas, suas expectativas 

quanto à utilidade do investimento e o conhecimento que estes indivíduos têm 

(informação, educação, cultura, experiência, e capacidade de compreensão), conforme 

mostrado na Figura 9. 

 

Figura 9 – As cinco dimensões das motivações do investidor 
 

Segundo a teoria kantiana do idealismo, nossa percepção não é o resultado de 

um processo fisiológico por meio do qual nossos olhos enviam uma imagem do 

mundo para o cérebro; em vez disso, ela resulta de um processo psicológico que 

combina o que nossos olhos veem com o que já pensamos, sentimos, sabemos e 

queremos, e que depois usa a combinação da informação sensível como o 

conhecimento a priori para formular nossa percepção da realidade. “O 

entendimento não pode intuir nada, as sensações não podem pensar nada”, 

escreveu Kant. Somente por meio de sua união é que o conhecimento é possível. 

(GILBERT, 2006, p. 78) 
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3.2.1 As cinco dimensões das expectativas  do investidor 

As expectativas geradas pelo investidor estabelecem um papel importante na opção de 

investimento, pois estas geram sentimentos a partir da possibilidade de se estar 

investindo em algo que pode ser útil ao atender alguma necessidade ou aspiração do 

investidor.  

As expectativas do investidor contêm cinco aspectos básicos: os três primeiros, como já 

visto, são a busca da satisfação, prazer e felicidade. O quarto aspecto é o tempo, que 

trata de suas expectativas em relação ao presente, ao futuro imediato e ao futuro 

distante. E o quinto aspecto trata da confiança em investir. (Figura 10) 

Figura 10 – As expectativas do investidor 
 

A confiança, por seu turno, depende de fatores como: o desempenho do ativo, a 

governança, a transparência de informações e ações, o tempo de maturação do ativo, o 

conhecimento que se tem do ativo e a qualidade da equipe de gestão do ativo. 

É importante ressaltar que os fatores determinantes da satisfação, prazer e felicidade 

estão correlacionados, segundo Layard (2005) e Schwartz (2004), aos aspectos ligados: 

[i] ao atendimento das necessidades básicas; [ii] à manutenção de seu padrão de vida; 

[iii] à comparação com o padrão de vida e atitudes de terceiros; [iv] independência 

para ser livre e manter o controle de sua própria vida; e [v] à evolução da qualidade de 

vida. (Figura 11) 
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O primeiro aspecto está vinculado à necessidade de sobrevivência, subsistência; o 

segundo tem relação com a preservação do padrão de vida para si e sua família; o 

terceiro diz respeito ao desejo de ser melhor do que seus pares e vizinhos; o quarto se 

relaciona à necessidade de manutenção da individualidade e da liberdade do ser humano; 

finalmente, o quinto trata de suas aspirações e vontade de evoluir para alcançar estágios 

mais avançados em relação a trabalho, qualidade de vida, relações com a família e a 

comunidade. 

Figura 11 – Aspectos relevantes para a satisfação, prazer e felicidade 
 

3.2.1.1 Renda e sua utilidade para o investidor 

No caso específico desta tese, o interesse das pessoas que investem em ativos que 

possam gerar renda de longo prazo está focalizado preponderantemente nos aspectos de 

subsistência, segurança e independência, principalmente para a manutenção de seu 

padrão de qualidade de vida e os recursos financeiros para custear tal padrão. 

 “Por que nosso cérebro teima em pensar no futuro quando há tanto para se 

pensar aqui no presente? Porque pensar no futuro pode ser prazeroso é a resposta 

mais óbvia para essa pergunta. Sonhamos acordados em ganhar o jogo de 

futebol, em posar para o agente lotérico segurando o cheque do tamanho de uma 

porta... É lógico que o futuro que nosso cérebro insiste em simular não se reduz 

a beijos e saborosos vinhos e lagostas. Ele também é mundano, tedioso, 

inexpressivo, desagradável, assustador. ... Mas se imaginar essas coisas terríveis 

nos apavora tanto, por que insistimos em fazê-lo? Primeiro, porque prever 

acontecimentos desagradáveis pode diminuir seu impacto ...; a segunda razão 
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pela qual imaginamos acontecimentos desagradáveis é porque o medo, a 

preocupação e a ansiedade desempenham papéis importantes em nossa vida... e 

estudos mostram que essa é uma estratégia eficaz para fazer as pessoas 

desenvolverem um comportamento prudente e profilático. ... Prospecções podem 

causar prazer e prevenir dor, e esta é uma das razões pelas quais nosso cérebro 

teima em produzir pensamentos em série sobre o futuro.” (GILBERT, 2006, p. 

15, 17-18) 

Pensar em obter uma renda de longo prazo é pensar no futuro, na própria 

sustentabilidade, em segurança, em atender às necessidades e aspirações futuras, e ao se 

prevenir contra situações desagradáveis, como a fome e frio, por não ter como se 

alimentar ou como manter um lar para viver. 

É importante estar consciente de que a obtenção de renda não é um fim e sim um meio 

para se atingir um objetivo, que pode ser o atendimento de alguma necessidade ou 

desejo, precisando, para tal, de dispor de uma renda para sua sustentação. Somente 

quando há utilidade para a renda é que há a percepção da oportunidade do investimento 

capaz de gerar renda. 

Portanto, em primeiro lugar, há que se estabelecer objetivos para dar utilidade à renda 

que se pretende obter, como, por exemplo, renda para ajudar na mensalidade escolar dos 

netos, ou para a manutenção das despesas do lar. Para isso é necessário que a renda 

almejada seja significante e suficiente para atender aos objetivos determinados pelo 

investidor, sendo este o segundo indicador para o estabelecimento da oportunidade de 

investir em ativos que geram RMLP a partir do valor absoluto da renda. 

Vamos supor que haja um investimento que renda 100% ao mês, e que devido à intensa 

procura por este ativo é instituído um limite de compra de no máximo duas cotas de R$ 

1,00 (um Real), ou seja, o investidor irá receber, no máximo, R$ 2,00 por mês. Qual é a 

utilidade desta renda? Quanto custará para administrar e ir buscar os R$ 2,00 todos os 

meses? 

Se a renda não tem utilidade, qual é o valor do ativo que essa renda gera? 

Resposta: Zero, ou nada, pois não há a percepção de oportunidade do investimento. 

Logo, o ativo que gera a renda só tem valor se a renda gerada por ele tiver alguma 

utilidade, independente da rentabilidade do ativo. 
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Segundo Keynes (2007, p. 96) “Há, em geral, oito motivos ou fins importantes 

de caráter subjetivo em virtude dos quais os indivíduos se abstêm de gastar sua 

renda: 

(i) construir uma reserva para fazer face a contingências imprevistas; 

(ii) preparar-se para uma relação futura imprevista entre a renda e as 

necessidades do indivíduo e sua família, diferente da que existe no 

momento, como por exemplo no que diz respeito à velhice, à educação 

dos filhos ou ao sustento das pessoas dependentes. 

(iii) beneficiar-se do juro e da valorização, isto porque um consumo maior em 

data futura é preferível a um consumo imediato mais reduzido;9 

(iv) desfrutar de um gasto progressivamente crescente, satisfazendo, assim, 

um instinto normal que leva os homens a encarar a perspectiva de um 

nível de vida que melhore gradualmente, de preferência ao oposto, 

mesmo que a capacidade de satisfação tenda a diminuir; 

(v) desfrutar de uma sensação de independência ou do poder de fazer algo, 

mesmo sem ideia clara ou intenção definida da ação específica; 

(vi) garantir uma masse de manoeuvre para realizar projetos especulativos ou 

econômicos; 

(vii) legar uma fortuna; 

(viii) satisfazer a pura avareza, isto é, inibir-se de modo irracional, mas 

persistente, de realizar qualquer ato de despesa como tal. 

Estes oito motivos podem ser chamados de: Precaução, Previdência, Cálculo, 

Melhoria, Independência, Iniciativa, Orgulho e Avareza; também poderíamos 

formular uma lista de motivos para consumir tais como: Prazer, Imprevidência, 

Generosidade, Irreflexão, Ostentação e Extravagância.” 

Portanto, no caso específico de investimentos para a geração de renda mensal de longo 

prazo, as expectativas dos investidores no momento da decisão de investimento estão 

relacionadas com a garantia de obter: [i] renda para assegurar a independência financeira 

futura e o controle de sua própria vida; [ii] renda para prover a manutenção da qualidade 

de vida no futuro; e [iii] renda para atendimento das necessidades e aspirações futuras, 

                                                
• 9 Há controvérsias sobre este tema, como será visto mais adiante, pois tudo depende do montante total dos 

ganhos futuros; se forem baixos, as pessoas tendem a escolher algo pouco menor no presente imediato. 



 65 

em vista da possibilidade de perda de parte das rendas presentes por desemprego, 

aposentadoria ou outro fator que reduza a capacidade de geração de renda por meio do 

trabalho ou investimentos atuais. Como fatores secundários, há que se considerar [iv] a 

confiança do investidor na capacidade de manter, por um longo período, uma renda 

homogênea e atualizada e [v] a possibilidade de o investimento em ativos que geram 

RMLP ser uma poupança para eventuais imprevistos, como doença ou revés, e que 

podem gerar a necessidade de se desfazer do investimento; neste caso, o investimento 

deve ter liquidez ou servir de garantia para empréstimos. (Figura 12)  

Figura 12 – As cinco dimensões das expectativas do investidor 
 

Estes fatores subjetivos, como poderá ser visto mais adiante, se unem a fatores objetivos 

como: montante da renda, rentabilidade, capacidade de investimento, homogeneidade da 

renda e periodicidade da renda. 

3.2.1.2 Confiança no investimento 

Confiança não é apenas o fruto da confiabilidade, é também a raiz da motivação. 

É a mais alta forma de motivação. (Stephen Covey, 2005, apud ZANINI, 2007) 

No mundo dos negócios, muitas transações econômicas somente ocorrem porque 

as pessoas confiam umas nas outras. Apesar do frequente uso de mecanismos 

institucionais que lhes confere certa segurança, como intermediação de bancos, 

contratos formais e sistema legal, muitos negócios celebrados apresentam um 

risco eminente que, de certa forma, é absorvido pelas relações de confiança. 

(ZANINI, 2007, p. 11) 
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Quando se investe em geração de RMLP, um dos fatores preponderantes na decisão do 

investimento é o sentimento de confiança, cultivado ao longo do tempo, e determinado 

pelo seu desempenho, a qualidade de sua governança, a transparência de suas ações e o 

conhecimento e a expertise de sua equipe e da qualidade de sua gestão, conforme 

mostrado na Figura 13. 

Figura 13 – As cinco dimensões da confiança 
 

Meu professor de natação não-ortodoxo não nos ensinou como nadar. Ao 

contrário, ele passou a maior parte do semestre ensinando-nos como “repousar” 

e confiar na água. Fiquei esperando para aprender a nadar e, enquanto isso, 

fiquei à vontade apenas repousando ou boiando de barriga para cima na água.  

Um momento decisivo ocorreu quando ele nos disse para irmos em frente e 

batermos os braços e os pés e, de repente, eu estava nadando! Percebi que 

sempre soube nadar – eu só não confiava na água. (MAEDA, 2006, p. 75) 

 “...Mas confiança é um estado psicológico delicado, não facilmente 

quantificado. É relacionado com histórias que as pessoas estão contando no 

momento, narrativas que põem emoções coloridas nas secas estatísticas 

econômicas.” (SHILLER, 2007, p. BU6) 

“Está claro que salientar, evocar narrativas com emoções – aquelas que mexem 

com a imaginação popular e estragam a confiança pública – estão no centro da 

etiologia das recessões. Quando estas histórias ganham força, elas impelem o 

povo a cortar suas despesas, tanto nos negócios quanto em suas vidas 

particulares.” (SHILLER, 2007, p. BU6) 

Do mesmo modo, despertar o sentimento de confiança no povo gera um ambiente 

favorável aos investimentos, crescimento e geração de empregos, como ocorrido nos 
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EUA depois da Segunda Guerra (The New Deal), ou o que está acontecendo atualmente 

na China: as pessoas se sentem motivadas pela crença e pela confiança de terem no 

futuro uma melhor qualidade de vida e serem, portanto, mais felizes. 

Portanto, numa perspectiva organizacional, podemos considerar que as relações 

de confiança funcionam como importante mecanismo para a redução de risco 

comportamental dentro dos sistemas sociais. Ou seja, a presença da confiança 

entre agentes reduz as chances de comportamentos oportunistas e motiva 

indivíduos a realizarem transações sem receios de prejuízos pessoais, oferecendo 

seus melhores esforços e idéias para a criação de valor econômico. (ZANINI, 

2007, p. 12) 

3.2.1.2.1 Governança 

Um dos aspectos fundamentais para a confiança, conforme já dito, é a governança do 

investimento, que considera a visão, a missão, os valores, as diretrizes de integridade, o 

código de ética e a qualidade da equipe que faz a gestão do investimento. (Figura 14)  

Figura 14 – As dimensões da governança do investimento 
 

3.2.1.3 A diversidade das expectativas do indivíduo no tecido social 

Na sociedade, ora nos comportamos como um bloco social, ora como indivíduos, 

defendendo interesses coletivos e individuais, que são muitas vezes paradoxais e 

antagônicos, segundo os impactos particulares que tais interesses têm sobre cada 
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indivíduo, que é detentor de conhecimento, personalidade e caráter próprio, e também 

liberdade para o livre-arbítrio sobre cada uma de suas ações e que pode reagir de forma 

diferente para um mesmo ato motivador ou estímulo externo, de acordo com seu humor, 

conhecimentos, sentimentos e variáveis econômicas.  

Para se compreender as demandas por investimentos que geram RMLP é preciso, além 

da percepção sobre as necessidades e desejos da coletividade, conhecer as 

particularidades de cada ser humano, a singularidade das emoções, pensamentos e 

instintos que tornam cada indivíduo único, especial e humano. 

A individualidade humana tem origem nas percepções pessoais de cada ser, que são 

provenientes da disposição pessoal e da assimetria ou da particularidade de observações, 

das informações e experiências acumuladas, das decisões, ações e atitudes de vida de 

cada indivíduo.  

Tal vivência, segundo Dan Ariely (2008), estabelece “âncoras” ou “linhas de base” 

distintas para cada indivíduo, que interferem e condicionam o comportamento individual 

de cada um no momento da decisão. 

O Gráfico 5 demonstra claramente a diversidade de percepção da oportunidade de 

investimento, dos tomadores de decisão, em um leilão de 28 agências bancárias do 

Bradesco na cidade de São Paulo, realizado no dia 5 de agosto de 2002, com ampla 

divulgação pela mídia.10 

Observa-se, no entanto, que embora o comportamento não seja idêntico há um intervalo 

que estabelece limites do padrão de comportamento destes investidores, ou seja, no 

conjunto de ações e atitudes individuais é possível estabelecer limites e padrões de 

comportamento, de acordo com os aspectos comuns aos indivíduos, condições do 

ambiente e estímulos externos. 

 

 
 
                                                
• 10 No segundo semestre de 2002 houve vários leilões de agências bancárias, com a presença de investidores 

profissionais do mercado imobiliário, financeiro e pessoas físicas interessadas em dispor de uma fonte de 
renda proveniente de um contrato de locação de longo prazo realizado por instituições financeiras de primeira 
linha. 
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Gráfico 5 – Dispersão de renda em um leilão de imóveis de características semelhantes  
Fonte: Kawashima (2004) 

 

3.2.2 As cinco dimensões do humor do indivíduo  

Um dos fatores que exercem influência sobre a individualidade do ser humano e, 

portanto, sobre suas decisões, é o seu humor, que pode afetar o íntimo do indivíduo e 

sua disposição para decidir, mudar e agir. O humor depende dos hábitos de vida (horas 

de sono, exercícios físicos, alimentação, lazer, trabalho, ...), da sua fisiologia e da 

condição mental, psicológica e vitalidade do indivíduo. (Figura 15) 

Figura 15 – As cinco dimensões do humor do indivíduo 
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3.2.2.1 A influência da sustentabilidade do investidor em sua vitalidade 

Neste caso, o tema sustentabilidade é visto sob a ótica do investidor, ou seja, como está 

a dimensão econômica do ponto de vista da sua capacidade de gerar renda para garantir 

suas necessidades básicas, manter seus relacionamentos sociais e ter os recursos naturais 

de que precisa para manter sua saúde, qualidade de vida e independência. 

Na dimensão sustentabilidade do investidor é importante analisar as condições de 

vitalidade do ambiente que o cerca, da comunidade que faz parte de sua vida, das 

condições econômicas para manter suas necessidades e sua qualidade de vida ao longo 

do tempo e as condições de sustentabilidade dos outros atores que interagem com o 

ativo.  

Nesse ambiente natural, social e econômico que o envolve é possível perceber um 

ambiente mais exigente e hostil, ou mais ameno e amigável, que determina o estilo de 

vida e as atitudes do investidor em relação a investimentos em ativos para a geração de 

RMLP, ou seja, há casos em que o ambiente e as condutas sociais exigem uma 

preparação maior para se alcançar um futuro mais tranquilo e há outros ambientes em 

que a preparação para o futuro é menos determinante para a manutenção das 

necessidades básicas e da qualidade de vida. 

3.2.3 Conhecimentos 

Os indivíduos também são caracterizados por seu conhecimento, que é composto pela 

informação, educação e experiências (incluindo-se as âncoras que interferem na decisão, 

como será visto mais adiante), alinhado com a sua cultura e a sua capacidade de 

compreensão da oportunidade de investimento. (Figura 16) 

Para a decisão de fazer investimentos para a geração de RMLP é preciso compreender as 

vantagens e benefícios que o indivíduo irá obter com este tipo de investimento. Há que 

se compreender, ainda, que é necessário planejar o futuro, para evitar dissabores e 

infortúnios.  

Outro fator importante a se levar em consideração é a cultura da comunidade de entorno 

do local em que se insere o ativo de base da geração de renda de longo prazo.  
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Figura 16 – As cinco dimensões do conhecimento 
 

3.2.3.1 Educação 

Não basta ter informações e experiências sem a correta compreensão do seu significado 

e de suas implicações para as análises dos investimentos e para capacitar  os indivíduos 

para a tomada de decisões.  E a educação é a ferramenta adequada para capacitar os 

investidores, ou seja, para torná-los capazes de compreender as informações e 

experiências passadas e assim  realizarem  uma análise correta das diversas opções de 

investimento, possibilitando que esses tomem a melhor decisão de escolha.  

3.2.3.2 Informação 

“Não importa o quão bem ou mal você determina seus objetivos antes de tomar 

uma decisão; nós precisamos de informação para podermos formar uma opinião 

a respeito das opções disponíveis. Para fazer isto revisamos nossas experiências 

passadas bem como a experiência e a expertise dos outros; conversamos com 

amigos; lemos artigos sobre consumo, investimento, ou de estilo de vida; 

valemo-nos das recomendações dos vendedores. Além disso, usamos a internet. 

Mas mais do que qualquer coisa extraímos informações das propagandas... 

desafortunadamente, prover os consumidores com informações úteis não é o 

objetivo das propagandas. O alvo da propaganda é vender marcas... mas se as 

indústrias querem vender mais seus produtos, eles devem fabricar produtos 
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diferenciados, ou fazer com que os consumidores pensem que são.” 

(SCHWARTZ, 2004, p. 53-54) 

Schwartz (2004, p. 54) aconselha as pessoas que querem informações reais a procurá-las 

além da propaganda, ou seja, por meio de fontes desinteressadas, como artigos de 

revistas especializadas. 

A informação é, pois, fundamental para lastrear e dar segurança à tomada de decisão 

entre as diversas opções que se nos apresentam. Portanto, se a empresa deseja fidelizar o 

cliente, deve fornecer, de forma transparente, a informação necessária e suficiente para 

que o investidor possa fazer a escolha que melhor atenda às suas necessidades e desejos. 

Portanto, há que se dispor de informações necessárias e suficientes que deem segurança 

e suporte à decisão de escolha do investimento que mais lhe convém, de acordo, ainda, 

com as âncoras que ele tem sobre o assunto, a opinião de terceiros e a forma como a 

informação é apresentada (enquadramento da informação),11 aspecto este que será 

discutido com mais detalhes adiante. (Figura 17) 

Figura 17 – As cinco dimensões da informação 
 

Normalmente a informação fornecida vem com um ou mais tipos de imperfeições, ou 

seja, apresenta o produto com detalhes desnecessários que tiram a atenção do potencial 

interessado sobre a informação que realmente importa, ou o apresenta de forma 

incompleta, com erros, fragmentada e sem clareza. Em alguns casos falta ainda uma 

fonte de referência para lastrear a decisão de investimento. (Figura 18) 
                                                
• 11 Kahneman e Tversky (apud Schwartz, 2007) chamam isto de efeito framing ou enquadramento da 

informação. 
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Tais imperfeições no fornecimento, na qualidade e na forma colocar as informações 

podem causar distorções de mercado  e induzir os investidores a erros na decisão de 

investimento. 

Figura 18 – As cinco dimensões da informação imperfeita 
 

As pessoas podem cometer erros ao fazer previsões, juntar e avaliar as 

informações sobre o que elas desejam saber. A evidência mostra claramente que 

as pessoas são passíveis de erros sempre que escolhem um punhado de 

informações de alternativas para as quais elas devem dedicar sua atenção plena. 

A suscetibilidade a erros pode piorar se o número e a complexidade das decisões 

aumentarem, o que representa as condições do dia-a-dia. Ninguém tem tempo ou 

recursos cognitivos para ser meticuloso e preciso em cada decisão, e quanto 

mais decisões temos que tomar, e mais opções estão disponíveis, o desafio de 

tomar a decisão correta torna-se muito mais difícil. 

Com tantas decisões, as consequências advindas dos erros podem se tornar 

triviais – um pequeno preço a pagar pela riqueza de escolhas a nós oferecidas. 

Mas em alguns casos as consequências provenientes dos erros podem ser graves. 

Podemos tomar uma má decisão de investimento porque não fomos informados 

o suficiente a respeito dos impostos incidentes sobre as diversas possibilidades 

de investimento. (SCHWARTZ, 2004, p. 73-74) 

Ou seja, na maioria de nossas decisões não é possível analisar todas as possibilidades 

antes de se ser obrigado a tomar uma decisão, pois normalmente não há nem tempo nem 

capacidade de absorver informações suficientes. No máximo, pode-se decidir sobre 

quais escolhas examinar mais detidamente antes de tomar a decisão, e serão 
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privilegiados os investidores que têm mais capacidade cognitiva, conhecimento e 

experiências acumuladas, pois estes terão maiores chances de fazer uma escolha melhor. 

3.2.3.2.1 Forma de apresentação da informação  

A forma de apresentação ou enquadramento da informação é um fator relevante para 

a decisão de escolha, uma vez que uma informação, sobre um determinado investimento, 

apresentada com clareza, de fácil compreensão, com dados necessários e suficientes para 

a tomada de decisão também transmite confiança ao investidor sobre o investimento. 

Segundo Schwartz (2004, p.63), “o contexto que influencia a escolha pode ser 

criado pela linguagem. Imagine dois postos de gasolina, um em frente ao outro, 

num cruzamento movimentado. Um oferece um desconto para pagamento a vista 

que diz em um grande cartaz: DESCONTO PARA PAGAMENTO A VISTA, 

DINHEIRO - $1,45 por galão, CARTÃO DE CRÉDITO - $1,55 por galão. O outro 

impõe uma sobretaxa para pagamento a prazo, com um pequeno cartaz, sobre as 

bombas, que diz: crédito - $1,55 por galão, dinheiro - $1,45 por galão. O sinal é 

pequeno e não chama a atenção pois as pessoas não gostam de sobrepreços.” 

No primeiro caso a percepção é que se está obtendo um desconto, ou seja, obtendo um 

ganho em relação ao preço básico. Já no segundo, se o cliente entende que o preço 

básico é $1,45, a percepção para quem paga com cartão é que ele está sendo explorado, 

ou seja, ele sente uma sensação de perda. 

A Figura 19 mostra duas formas diferentes de emoldurar a mesma informação, com a 

mesma dimensão, que no caso é o círculo preto. Claramente, a impressão que se tem é 

que o círculo preto da esquerda é  muito maior, mas este efeito é causado pelos círculos 

laterais menores. 
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Figura 19 – Diferentes formas de emoldurar a mesma informação 
Fonte: Ariely (2008, p. 5) 

 

Estes exemplos mostram como a forma de apresentar a informação para os interessados 

pode alterar a percepção e, consequentemente, a decisão de escolha. 

3.2.3.2.2 Referências e âncoras 

Dan Ariely (2008, p. 21-29), Professor de Economia Comportamental do Media 

Laboratory do MIT, realizou uma série de pesquisas sobre o comportamento de 

indivíduos e as correlações entre referências e âncoras predefinidas na primeira 

decisão sobre um determinado assunto. Nestas pesquisas Ariely obtém 

resultados significativos sobre a influência de âncoras aleatórias na escolha dos 

pesquisados, mostrando que o processo de decisão é influenciado por âncoras 

verdadeiras ou falsas, obtidas por meio de informações ou experiências 

passadas. 

Ariely (2008, p. 29) faz o seguinte questionamento: “O que demonstramos? Que 

nossas primeiras decisões ressoam durante uma longa sequência de decisões. As 

primeiras impressões são importantes, quer envolvam lembrar que o preço de 

nosso primeiro aparelho de DVD custou muito mais que os preços desses 

aparelhos hoje (e de perceber que, em comparação, os preços atuais são uma 

pechincha), ou lembrar que a gasolina já custou $0,25 por litro, o que torna 

dolorosas as idas ao posto de gasolina. Em todos esses casos, as âncoras 



76 
 

aleatórias que encontramos pelo caminho continuam conosco muito tempo 

depois da primeira decisão. 

Logo, as âncoras são um elemento importante na decisão, pois mesmo que a informação 

seja homogênea para um grupo de pessoas com as mesmas características sociais e 

econômicas, estas se comportarão de maneira diferente se suas âncoras ou referências 

preestabelecidas no passado forem diferentes, ou seja, se tiverem uma linha de base de 

oportunidade de investimento distinta sobre o objeto da escolha usando referências 

passadas distintas. 

Para Daniel Kahneman e Barry Schwartz, as decisões que tomamos são 

consequência da percepção de prazer e dor de nossas experiências passadas 

(lembranças de utilidade), experiências atuais (utilidade instantânea) ou e 

expectativas de experiências futuras (utilidade esperada), que por sua vez 

dependem de quão boas ou ruins foram estas experiências no passado (no 

decorrer das mesmas e no seu final), do tempo de duração das mesmas e do 

referencial de bom e ruim que temos no momento da decisão. (SCHWARTZ, 

2004, p. 47-52 e KAHNEMAN, DIENER, SCHWARZ, 1999, p. 3-22)  

Um exemplo interessante, citado por Schwartz (2004, p. 49), “ é o de um grupo 

de participantes que deveria ouvir um par de ruídos muito desagradáveis em seus 

fones de ouvido: o primeiro deles era  um ruído muito desagradável e durava 

oito segundos. O segundo ruído, nos primeiros oito segundos, era idêntico ao 

primeiro, e nos oito segundos seguintes era o mesmo, mas não tão alto. Mais 

tarde, os participantes tiveram que escolher um dos ruídos para ouvir de novo. 

Claramente o segundo ruído era pior – um desprazer duas vezes mais longo. 

Mesmo assim, a maioria das pessoas escolheu ouvir a repetição do segundo 

ruído.” 

No fundo, tudo em nossas vidas é uma questão de escolhas das opções, escolhas estas 

que levam em consideração: o conhecimento (passado e presente) que se tem sobre cada 

uma das opções, a expectativa de utilidade (prazer, bem-estar, segurança, felicidade,...), 

o tempo disponível e a expectativa de vida, o custo ou o trabalho para o qual se tem 

capacidade de arcar, e o risco de perdas ou desilusões. 

Segundo Schwartz (2004, p. 47), escolher bem não é fácil, e muitas decisões têm 

várias dimensões diferentes que envolvem os seguintes passos: compreender os 

objetivos; avaliar a importância de cada objetivo; ordenar as opções; avaliar 

como cada opção pode atingir seus objetivos; escolher a opção vencedora; e 
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avaliar como as suas escolhas modificam seus objetivos, a importância que se dá 

a eles, e o modo como se irá avaliar as possibilidades futuras. 

3.2.3.2.2.1  Como são processadas as lembranças do passado 

Cometemos erros ao fazer comparações com o passado em vez de fazê-las com o 

que é possível. Mas também cometemos erros quando fazemos com o que é 

possível. (GILBERT, 2006, p. 130) 

Nosso cérebro não é uma máquina de guardar informações tal como elas nos chegam; 

para armazenar tal volume de informações ele as guarda de forma condensada, ou seja, 

guarda apenas os principais elementos da informação e, quando esta é acessada, nosso 

cérebro a reconstrói usando as informações armazenadas e preenchendo o restante com 

aquilo que ele (o cérebro) entende ser o mais lógico e racional. Em muitos casos, nossa 

mente, ao usar este artifício, nos prega peças fazendo-nos acreditar que nossas 

lembranças e conhecimentos são verdadeiros e foram ou são reais, quando, na realidade, 

não passam de uma peça pregada por nossa imaginação, e nos levam a cometer enganos 

em nossas percepções, julgamentos e decisões. 

3.2.3.2.2.2  Comparação 

Acho que ninguém duvida que prender a mão na porta do carro é algo 

evidentemente ruim e que ser correspondido no amor é algo evidentemente bom. 

A maioria das experiências humanas, porém, não pode ser avaliada de maneira 

tão absoluta; em vez disso, elas são apreciadas em comparação com outros 

fatores. (SCHWARTZ, 2007, p. 211) 

A comparação ajuda a estabelecer uma linha de base em relação a outras opções de 

escolha, considerando as experiências passadas, as opiniões de terceiros, e as 

expectativas futuras, que levam em conta, por sua vez, o conhecimento e as informações 

disponíveis a partir das quais se toma a decisão. Logo, a comparação ajuda a estabelecer 

padrões com os quais se analisam as diferenças entre as várias opções, padrões estes que 

mudam de acordo com a evolução da tecnologia, da geração de riqueza e de outros 

aspectos relativos aos recursos disponíveis e aos fatores social e econômico. 

Viver padrões é, em certo sentido, como buscar prazer e satisfação com álcool 

ou drogas. Uma vez que você adquire uma nova experiência, quer que a próxima 

seja mais intensa e mais satisfatória para sustentar sua sensação de felicidade. 

Você está, de fato, em uma roda de moinho, que gira pelo seu andar (treadmill), 

mas que não leva a lugar nenhum, uma roda de um moinho hedônico, em que 
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você deve continuar correndo para manter sua felicidade. Em psicologia, este 

processo é chamado de adaptação. Se a adaptação é “completa”, somente um 

estímulo contínuo pode aumentar seu bem-estar. (LAYARD, 2005, p. 48)  

Ou seja, comparações contínuas levam a uma mudança da linha de base, ou do ponto de 

referência a partir do qual há satisfação ou insatisfação. Comparar, mudar a linha de 

base, é um mecanismo eficiente, que proporciona a evolução do ser humano, por meio 

do estímulo à competição e a assumir riscos e desafios em busca de novas oportunidades 

e fronteiras do conhecimento, tecnológicas e espirituais. É um mecanismo de proteção e 

preservação da espécie humana, mas que não necessariamente gera uma sensação maior 

de prazer ou felicidade, pois a referência está em constante mudança. 

3.2.3.2.3 Opinião de terceiros 

Opiniões de especialistas, consultores e formadores de opinião facilitam o 

estabelecimento da confiança, confiança esta que pode ser reforçada com o 

estabelecimento de certificações e ratings que sinalizem a qualidade da renda, a 

governança, a solidez e a capacidade da administradora do ativo, e os riscos do 

investimento. 

Segundo Ariely (2008, p. 29), “é importante entender o processo por meio do 

qual nossas primeiras decisões se traduzem em hábitos de longo prazo. Para 

ilustrar este processo, analisemos este exemplo. Você está passando por um 

restaurante quando vê duas pessoas na fila, esperando para entrar. “Este 

restaurante deve ser bom”, você pensa. “Tem gente fazendo fila.” Então entra 

também na fila. Passa mais uma pessoa, que vê a fila de três pessoas e pensa: 

“Este restaurante deve ser fantástico”, e entra na fila. Outros entram na fila 

também. Chamamos isso de comportamento de rebanho. Acontece quando 

presumimos que algo é bom (ou ruim) com base no comportamento anterior de 

outras pessoas, e o nosso acompanha.”12 

Neste caso, se está decidindo pela opinião dos outros, ou seja, o interesse do investidor é 

influenciado (mais ou menos) pela opinião de terceiros. Por este motivo, em muitos 

casos procuram-se formadores de opinião que possam endossar determinados 

investimentos e, assim, facilitar a colocação destes investimentos no mercado. 

                                                
• 12 Na realidade, chamamos este fenômeno de efeito manada. 
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Já a opinião de terceiros reflete os sentimentos deles sobre o quadro global, dos 

governos, mercados, empresas e empreendimentos, que na linguagem popular é 

considerado como o “humor dos mercados”. (Figura 20) 

Figura 20 – Opinião de terceiros 
 

A importância  da opinião de terceiros fica clara nos dias de hoje com a crise global que 

se  propaga por todos os setores da sociedade, trazendo como consequência altas 

volatilidades, escassez de crédito, além da falta da correta compreensão dos 

acontecimentos e do impacto que estes podem causar. 

Os investidores não sabem ao certo porque estão comprando hoje e vendendo no dia 

seguinte. Estão apenas seguindo a “manada” (opinião de terceiros) na busca de 

oportunidades de ganhos ou na esperança de recuperar os prejuízos ou ainda de reduzir  

as perdas ao tomar posições mais conservadoras com o sentimento negativo de um 

cenário de crise ou mesmo de aceitar posições mais agressivas com a mudança do 

sentimento para um cenário menos dramático e mais otimista.  

Em suma, os sentimentos provenientes da opinião de terceiros é função da confiança que  

os investidores têm nos mercados, empresas e empreendimentos, segundo a utilidade 

que eles têm para a sociedade, de acordo com a oferta e demanda dos produtos e bens, 

sua liquidez, rentabilidade e valorização dos mesmos. (Figura 21) 
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Figura 21 – Base dos sentimentos dos mercados, empresas e empreendimentos 
 

3.2.4 Principais dimensões econômicas do investidor em RMLP 

As dimensões econômicas das famílias, segundo Keynes (2007), são: renda, consumo, 

investimentos, poupança e gastos com governo (impostos e taxas a pagar). 

Figura 22 – Dimensões econômicas da família 
 

Essas dimensões adaptadas para o caso de investidores interessados em RMLP se 

traduzem em: rentabilidade do investimento, homogeneidade e distribuição da renda 

atualizada (capaz de manter o poder de compra), impostos e taxas, e capacidade de 

investimento do investidor, representadas na Figura 23. 
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Figura 23 – As cinco dimensões econômicas do investidor 
 

3.2.4.1 Capacidade de investimento, rentabilidade e renda mínima desejada 

A rentabilidade é um indicador adicional para auxiliar no processo de análise e escolha 

entre as diversas opções de investimento capazes de gerar RMLP, por meio de um 

indicador que mostra a capacidade relativa de geração de renda a partir de um 

determinado volume de investimento, conforme a Equação abaixo. Este é um indicador 

importante para a formação do preço do ativo, e tem por finalidade a geração de RMLP. 

€ 

Rtb =
r

INV
                 (3) 

Em que: 

Rtb - Rentabilidade do ativo 

r -  Renda do investimento em parte do ativo capaz de gerar RMLP 

INV-  Investimento em parte do ativo capaz de gerar RMLP 

No caso específico dos investidores em RMLP, suas principais preocupações são com 

relação a seus gastos com consumo para manter seu padrão de vida, os gastos com 

governo (impostos e taxas), e a sua capacidade de gerar renda homogênea e estável 

para fazer frente a esses gastos, de acordo com a expectativa de renda futura que 

almejam alcançar por meio do trabalho, da eventual renda proveniente da aposentadoria 
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e da renda oriunda de investimentos para a geração de RMLP, que podem ser resumidas 

nas seguintes equações: 

€ 

R investidor[ ] = C investidor[ ] + S investidor[ ] +G investidor[ ]        (4) 

 

€ 

R investidor[ ] = R trabalho[ ] + R investimentos[ ] + R governo[ ]        (5) 

 

Em que: 

R[investidor] -  renda mensal do investidor 

C[investidor] -  gastos com consumo mensal do investidor 

S[investidor] -  acumulação mensal de poupança do investidor 

G[investidor] -  gasto mensal com impostos e taxas do investidor 

R[trabalho] -  renda mensal do investidor proveniente do trabalho 

R[investimentos] -  renda mensal do investidor proveniente dos investimentos 

R[governo] -  renda mensal do investidor proveniente do governo 

Portanto,  

€ 

R investimentos[ ] = C investidor[ ] + S investidor[ ] +G investidor[ ] − R trabalho[ ] − R governo[ ]        (6) 

 

lembrando que no futuro a necessidade de acumulação de poupança torna-se menos 

relevante, mas ao mesmo tempo a capacidade de geração de renda por meio do trabalho 

diminui e a complementação de renda futura depende da capacidade de investimento em 

ativos que geram RMLP futura do investidor e da rentabilidade do investimento. 

€ 

R investimentos[ ] = Rtb investimento[ ] ∗ S investidor[ ]∑        (7) 

 

ou, 
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€ 

S investidor[ ]∑ ≥
R investimentos[ ]

Rtb investimento[ ]

       (8) 

 

ou, 

€ 

S investidor[ ]∑ ≥
C investidor[ ] + S investidor[ ] +G investidor[ ] − R trabalho[ ] − R governo[ ]

Rtb investimento[ ]

       (9) 

 

Em que: 

Rtb - rentabilidade do investimento 

ΣS -  poupança acumulada para investimentos em RMLP 

Nota-se que no futuro, quando a geração de renda for mais do que suficiente para 

atender às necessidades e anseios do indivíduo, a geração de mais poupança para o 

investidor não tem mais utilidade, tornando-se desnecessários os incrementos da 

poupança do investidor (S[investidor]) que, no limite, pode levar à seguinte equação: 

€ 

S investidor[ ]∑ ≥
C investidor[ ] +G investidor[ ]

Rtb investimento[ ]

         (10) 

3.2.4.2 Impostos e taxas 

Há vários tipos de impostos, taxas e alíquotas para investimentos que geram renda, de 

acordo com a sua fonte de origem e das características do investidor no ativo: pessoa 

física ou jurídica, com regime de tributação pelo lucro real ou presumido. Neste caso, o 

investidor, antes de realizar o investimento, precisa analisar os impostos que podem 

incidir sobre o ativo e a sua geração de RMLP, com o objetivo de maximizar sua renda 

líquida e sua rentabilidade real. 
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3.2.4.3 Desenvolvimento do Grau de Homogeneidade da Renda ajustada à inflação (GHRa) 

O “Grau de Homogeneidade da Renda ajustada à inflação” (GHRa) é um indicador que 

representa o quão homogêneo é o fluxo da renda para o investidor, considerando a 

frequência da renda (mensal, trimestral, semestral etc.), a respectiva remuneração real 

do investimento no Ativo. 

Uma vez que, para os indivíduos, as necessidades de renda, seja para as despesas 

imediatas de orçamento, seja para acumular poupança com o objetivo de investir para 

alcançar adiante a RMLP, têm, normalmente, regime mensal, como contas de água, luz, 

prestações, etc.., é de se presumir que o desejo dos investidores é investir em Ativos que 

gerem renda com periodicidade mensal. Por esta razão, para as análises dos 

investimentos neste estudo sempre consideramos rendas com ciclo mensal de geração. 

O indicador GHRa pode também auxiliar, de forma indireta, a percepção de riscos de um 

determinado investimento para a geração de RMLP, pois quantifica estatisticamente a 

capacidade de geração de renda homogênea e atualizada do ativo a partir de informações 

sobre o comportamento do ativo no passado e/ou inferências a partir da modelagem de 

cenários para o futuro. 

Primeiro determinamos GHR, indicador que usa os fluxos nominais de renda gerados, 

como sendo uma variação do GH determinado por Takaoka (2003, p. 107). GH é 

representado pela seguinte equação: 

€ 

GH =1−

RODik
1+ TIR( )k

 

 
  

 

 
  −

RODik
1+ TIR( )k

 

 
  

 

 
  

 

 

 
 

 

 

 
 

2 

 

 
 
 

 

 

 
 
 k=1

n

∑

n −1
VOIo

× n           (11) 

Em que:  

n  - número de períodos 

RODik  – Resultado  operacional disponível no mês k  

TIR   – Taxa de retorno  
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e VOI0 – Valor original do investimento, podendo ser representado por um produto de 

investimento (um imóvel por exemplo), ou um produto derivativo de um investimento 

imobiliário (uma cota de fundo de investimento imobiliário por exemplo). 

Segundo Takaoka (2003, p. 107), quanto mais alto for o indicador de GH, mais 

homogêneos serão os resultados, para o investidor, provenientes do VMEBI ao 

longo do tempo.13 Isto não significa que VMEBI que tenham GH altos sejam 

melhores do que VMEBI que tenham GH mais baixos. Este indicador deve ser 

analisado em conjunto com o indicador da qualidade duration, considerando os 

prognósticos de taxas de juros e inflação futuras. 

Quando modificada para a análise do Grau de Homogeneidade da Renda ajustada à 

inflação (GHRa) temos a seguinte equação: 

€ 

GHRa =1−

Rnk
1+ Inf(0,k )
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k=1

n

∑
× n                 (12) 

sendo que Grau de Homogeneidade da Renda ajustada à inflação igual a 1 (ou 100%) 

significa que todos os resultados obtidos pelo investidor são absolutamente iguais, 

quando deflacionados para a data do início do ciclo operacional. 

Em que: 

Rnk – Renda nominal em k 

IInf – Índice de inflação adequado para fazer referência à manutenção do poder de 

compra da renda 

A taxa de inflação no ciclo 0,k (Inf(0,k)), será: 

€ 

Inf(0,k ) =
IInfk
IInf0

−1              (13) 

                                                
• 13 Grau de Homogeneidade igual a 1 (ou 100%) significa que todos os resultados obtidos pelo investidor são 

absolutamente iguais, quando deflacionados para a data do início do ciclo operacional, considerando a taxa de 
remuneração do capital investido TIR. 
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Em que: 

Inf(0,k)  – é a taxa de inflação para ajuste de poder de compra da renda a partir de k=0. O 

índice de inflação normalmente usado pelos investidores para corrigir contratos de longo 

prazo é o IGP-M, embora o IPCA ou o IPC-Fipe possam crescer mais perto das 

necessidades pessoais dos investidores. 

O GHRa é auxiliar na decisão de investimento, uma vez que ele pode dar mais uma 

indicação da qualidade do investimento e facilitar a escolha da opção que mais convém 

ao investidor. Não se espera que a decisão de investir seja apoiada exclusivamente no 

índice, tendo em vista que os investimentos, especialmente aqueles diretos, ou por meio 

de derivativos, em empreendimentos para geração de renda, devem ser avaliados 

segundo outras características, como: qualidade implícita do projeto, inserção urbana, 

penetração de mercado, competitividade e sua manutenção ao longo do ciclo do 

investimento. 

3.2.4.3.1 Inflação 

É importante ressaltar que no caso das rentabilidades efetivas os cálculos do impacto da 

inflação na capacidade da renda manter o poder de compra homogêneo e estável são 

diferenciados para ativos de base imobiliária, como os Fundos de Investimento 

Imobiliário (FIIs), e ativos de base financeira, como a caderneta de poupança e os 

investimentos referenciados à taxa CDI (iCDI). 

Num investimento em cota de FII a geração da renda é função da utilidade do imóvel, da 

sua inserção e da competitividade do mercado, além da qualidade de sua governança. A 

inflação influencia a receita de exploração dos seus ativos, com repercussão na renda 

nominal (Rnk em valores nominais no mês k). De outro lado, admite-se que em ciclos 

longos a base do investimento tem seu valor ajustado, pelo menos acompanhando a 

variação do valor da moeda, devidamente considerados os movimentos de mercado e a 

deterioração do imóvel, no caso em que não estejam previstos investimentos em 

adequação e atualização funcionais e em revitalização, quando exigida. A renda efetiva 

(Rek) é calculada deflacionando a renda nominal para a base da análise seguindo a 

expressão: 
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                          (14) 

 

Em que: 

Rek  – Renda efetiva em k 

Já para a caderneta de poupança e investimentos no mercado financeiro referenciados à 

taxa CDI (iCDI), a inflação afeta tanto a renda gerada como a base da geração de renda. 

Logo, para se manter a capacidade de geração de renda do ativo num certo patamar de 

poder de compra são necessários reinvestimentos, ajustando o valor da base investida. 

Neste sentido, parte da renda nominal gerada não compõe efetivamente um fluxo de 

renda, mas um fluxo de recursos que deverá ser reinvestido para manter a base de 

geração de renda com poder de compra estabilizado. 

Se a base do investimento, na data de referência, for BI, da renda nominal gerada deverá 

ser descontada e reinvestida parte da renda, para compensar a perda do poder de compra 

da base do investimento. Neste sentido, a renda disponível para o investidor seguirá a 

expressão: 

                  (15) 

 

na qual: 

BI  – Base do investimento em k=0 

Rdnk – indica a renda disponível do investimento no mês k, que não será reinvestida, 

e a renda disponível efetiva (Rdek) será: 

€ 

Rdek =
Rdnk
IInfk

⋅ IInf0                        (16) 
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A base de investimento, na sua medida efetiva, BIek em k, é sempre igual a BI, para 

qualquer k, pois em todos os meses devem ocorrer compensações de BI de acordo com a 

variação da inflação. 

A taxa efetiva de renda do investimento em k será Te: 

                     (17) 

 

€ 

Tek =
Rdnk
BIk

=
Rnk − (BIk−1 ⋅ ik )
BIk−1 ⋅ (1+ ik )

=
Tnk − ik
(1+ ik )

                   (18) 

 

Em que: 

Tnk - Taxa nominal em k 

ik - taxa de inflação no ciclo k-1, k 

Logo, no caso de BI ser constante, pode-se usar a seguinte equação para a obtenção do 

GHRa de ativos de base financeira: 

€ 

GHRa =1−

Tek( ) − Tek( )
_______ 

 
 

 

 
 

2 

 
 
 

 

 
 
 k=1

n

∑

n −1

Tek( )
k=1

n

∑
× n                        (19) 

 

O resultado dessa distinção no cálculo das rentabilidades efetivas se reflete no 

comportamento das curvas de renda comparada dos FIIs, poupança e 

iCDI. Considerando-se que esses investimentos competem no mercado de capitais, 

quando se analisa o comportamento desses ativos no mercado brasileiro verifica-se que, 

aparentemente, não há a percepção, por parte dos investidores, de que a inflação afeta de 

forma assimétrica os FIIs, a poupança e os iCDI. 
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3.2.4.4 Desenvolvimento do Grau de Distribuição da Renda ajustada à inflação (GDRa) 

No entanto, como pode ser observado pela Tabela 5 e pelo Gráfico 6, o GHRa não 

diferencia a distribuição das parcelas ao longo do prazo de maturação do ativo. Para isto 

é necessário realizar a análise do GDRa. 

Portanto o uso singular do GHRa não diferencia ativos com fluxos de renda longo ou 

curto porém situados em pólos opostos (com carências), o que recomenda medir o 

indicador GDRa, seguindo a expressão (19), abaixo. 

Tabela 5 – Tabela ilustrativa de distribuições de rendas efetivas para análise do GHRa e do GDRa 
 

Gráfico 6 – Representação do GHRa para uma distribuição 30 meses de rendas equivalentes à tabela anterior 
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O GDRa procura encontrar a posição relativa do prazo para o recebimento de metade da 

renda descontada a inflação dividida pelo prazo total, isto é, busca a posição relativa em 

relação à metade do recebimento da renda efetiva (Rde), qual seja: 

€ 

GDRa =

Rek × k
k=1

n

∑

n × Rek
k=1

n

∑
                         (20) 

 

Da mesma forma, no caso de BI ser constante, pode-se usar a seguinte equação para a 

obtenção do GDRa de ativos de base financeira: 

€ 

GDRa =

Tek × k
k=1

n

∑

n × Tek
k=1

n

∑
                       (21) 

 

Ao adicionar o GDRa ao gráfico anterior obtém-se o Gráfico 7. 

Gráfico 7 – GHRa e GDRa para uma determinada distribuição das rendas equivalentes à tabela anterior 
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3.2.4.5 Desenvolvimento do Indicador da Característica do Investimento (ICI) 

O ICI é uma ferramenta auxiliar para análise, com o propósito de determinar a qualidade 

cruzada da homogeneidade da renda ajustada à inflação e da forma como esta renda se 

distribui ao longo do prazo de maturação do ativo, ao transformar estes dois indicadores 

em um indicador único, segundo a expressão: 

                         (22) 
 

Nota-se pelo Gráfico 8, usando o mesmo exemplo anterior, que a multiplicação dos dois 

indicadores mostra a conjunção dos dois efeitos. 

Gráfico 8 – GHRa, GDRa e ICI para uma determinada distribuição das rendas em 30 meses 
  

Vale atentar para o fato de que o retângulo central no Gráfico 8 indica uma região de 

homogeneidade e uma distribuição de rendas compatíveis com investimentos para a 

geração de RMLP, sendo que os pontos anteriores e posteriores estão no sentido de 

investimentos financeiros de curto e longo prazo, respectivamente, mas sem as 

características necessárias ao investidor que procura rendas homogêneas e estáveis. 
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É importante ressaltar que este indicador não pode ser utilizado isoladamente, pois 

pode induzir o investidor a erro, uma vez que existe a possibilidade de se ter, 

simultaneamente, baixos índices do GHRa (que sinaliza falta de homogeneidade da 

renda) e altos índices de GDRa (que sinaliza para um investimento de longo prazo) que 

geram valores para o ICI próximos de 50%, que podem induzir o investidor a pensar, 

erroneamente, que este é um investimento que proporciona renda atualizada, homogênea 

e estável (estes pontos estão no círculo laranja no Gráfico 8). Portanto, o indicador ICI 

só tem valor para a análise e a decisão de investimento quando acompanhado dos 

indicadores GHRa e GDRa. 

3.2.5 A percepção da realidade exterior e as cinco dimensões dos sentimentos 

A partir do humor, dos conhecimentos, dos indicadores econômicos e da percepção da 

realidade externa ao investidor, gera-se uma série de sentimentos, como já foi dito, de 

origem intuitiva, instintiva, racional e emocional, que leva em consideração o impacto 

do tempo nesses sentimentos. Tais dimensões podem ser observadas na Figura 24, e 

mostram, na sua inter-relação, a complexidade dos sentimentos que levam à decisão, 

pois o investidor não decide apenas de forma racional, que é o sentimento mais fácil de 

ser identificado por sua característica lógica, objetiva e, na maioria dos casos, 

mensurável.  

Figura 24 – Cinco dimensões dos sentimentos 
 

Muito pelo contrário, há na ação da decisão um conjunto de sentimentos que interfere 

uns nos outros e cujo resultado é delineado por uma visão sistêmica do conjunto de 
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sentimentos como um todo, sendo difícil identificar isoladamente o peso de cada um 

deles na formulação da decisão do indivíduo. Isto é como analisar uma pintura ou uma 

obra de arte: há que se analisar o quadro ou a obra como um todo, tendo em vista que 

não se consegue analisar o quadro quando separadas as cores amarelas, azuis e 

vermelhas, porquanto a qualidade da pintura está no conjunto das cores como um todo. 

3.2.5.1 A percepção da realidade externa 

O indivíduo que busca atender suas necessidades, desejos e sonhos precisa, em primeiro 

lugar, obter informações sobre cada uma das opções que entende ter algo que o atraia, 

para poder analisá-las e escolher as que melhor atendam às suas aspirações, de acordo 

com seus recursos e limitações. Tais informações, que vêm do ambiente externo ao 

indivíduo, só podem ser absorvidas por meio dos cinco sentidos (visão, audição, olfato, 

paladar e tato), mostrados na Figura 25.  

Figura 25 – Os cinco sentidos 
 

Cabe lembrar que a informação proveniente de mais de um sentido é potencializada. Por 

exemplo, pessoas que estão gripadas normalmente acham que perdem parte do sentido 

do paladar, mas, na realidade, perdem o sentido do olfato, que auxilia no 

reconhecimento do sabor dos alimentos. O mesmo ocorre quando se conjuga a visão e a 

audição para transmitir uma informação: a percepção, em muitos casos, melhora e 

desperta a atenção de mais pessoas do que uma informação apenas auditiva ou visual. 

Como comprovação deste fato está a preferência das agências de publicidade pela mídia 
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televisiva em vez do uso do rádio. Neste caso, o fator limitante é o preço do espaço para 

a veiculação da mídia na televisão.  

3.2.5.1.1 Como o indivíduo percebe a realidade que o rodeia 

Se você já pegou no sono com a televisão nas alturas, e numa outra noite foi 

acordado pelo passo de alguém, sabe qual é a resposta. O cérebro humano não é 

especificamente sensível à magnitude absoluta da estimulação, mas é muito 

sensível às diferenças e às mudanças, quer dizer, à magnitude relativa da 

estimulação. (GILBERT, 2006, p. 127) 

Ou seja, a partir dos estímulos recebidos por nossos sentidos, o que chama a atenção são 

as diferenças sensíveis, por sua dimensão ou por sua diferenciação relativa. É por este 

motivo que se busca, com tanta determinação, produtos e serviços inovadores, pois nisto 

está uma das melhores estratégias competitivas das empresas para a criação de produtos 

diferenciados e, assim, chamar a atenção dos seus potenciais clientes. 

 “Reconhecer o contraste auxilia a identificar qualidades que desejamos – e que 

estão frequentemente sujeitas a mudanças.”... “Simplicidade e complexidade 

necessitam uma da outra. Quanto mais complexidade houver no mercado, mais 

as coisas simples se destacam. E uma vez que a tecnologia sempre crescerá em 

grau de complexidade, existe um beneficio econômico claro em se adotar 

estratégias de simplicidade que ajudará a destacar seu produto.” (MAEDA, 

2006, p. 45)  

Neste caso, a certificação de atributos de qualidade de produtos, realizada por entidades 

sérias, facilita a análise das opções de escolhas que se têm, pois estas simplificam o 

processo de decisão. 

As empresas muitas vezes julgam que apenas pequenos diferenciais incrementais de 

qualidade em relação aos produtos de seus concorrentes são suficientes para “ganhar 

mercado” ou aumentar o preço de mercado do produto. Contudo, em muitos casos isto 

não ocorre porque o cliente acaba por não “perceber o contraste e, portanto, os 

diferenciais de qualidade”, e não troca sua opção de escolha ou não aceita pagar mais 

por isto. 
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3.2.5.2 Instintos 

“Sentir-se seguro (abstendo-se do desespero), sentir-se confiante (dominando o 

básico) e sentir-se instintivo (condicionando-se por meio da repetição) 

satisfazem as necessidades racionais.” (MAEDA, 2006, p. 38) 

Há dois tipos básicos de instinto: aquele que advém da evolução das espécies 

(sobrevivência, maternidade, preservação) e aquele que é proveniente de treinamento, 

costumes ou de ações repetitivas, como artes marciais, etiqueta social ou práticas 

esportivas. Esta tese trata do segundo caso, ou seja, instinto proveniente de treinamento, 

costumes e ações repetitivas. 

O instinto é gerado a partir de experiências e condicionantes passadas, internas e 

externas ao indivíduo, que geram padrões de comportamento em indivíduos e 

comunidades a partir desses estímulos internos e externos. Por exemplo, quando alguém 

tenta nos dar um soco ou nos vemos na iminência de um acidente não pensamos, por 

exemplo, no que nos levou àquela situação, nem quais ações defensivas ou de ataque 

devemos realizar, apenas tentamos nos esquivar e eliminar a ameaça ou o perigo sem 

pensar, agindo de forma instintiva. 

E qual é o risco de se agir por instinto? 

É a de tomar a decisão errada no caso de o estímulo ser aparentemente o mesmo, mas as 

condições externas e internas mudarem. Por exemplo, no caso de um acidente iminente 

de carro, no Brasil a tendência é de que ambos os veículos se desviem para a esquerda, 

evitando, assim, o acidente, mas se um dos motoristas for inglês, ele tenderá a se desviar 

para a direita e as chances de acidentes aumentam em vez de diminuírem e, portanto, o 

instinto para evitar o acidente, que deveria preservar vidas, está, neste momento, 

colocando-as em risco. 

Com os investimentos em RMLP a situação é a mesma: não é porque todos aqueles que, 

no passado, investiram em um determinado tipo de geração de renda de longo prazo, e 

tiveram um futuro assegurado, é que vai garantir o destino daqueles que vão investir 

hoje. Veja-se o exemplo dos seguros sociais de aposentadoria de países como a França e 

Itália: no passado, eles proporcionaram uma boa condição de vida aos seus aposentados, 

mas hoje, com o aumento da expectativa de vida e a redução do crescimento da base dos 
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trabalhadores, não só França e Itália revisaram seus planos de aposentadoria, mas quase 

todos os países fizeram ou estão tentando fazer o mesmo. 

3.2.5.3 Intuição 

“A inspiração é o catalisador fundamental para a aprendizagem: a motivação 

interna triunfa sobre a recompensa externa.” (MAEDA, 2006, p. 38) 

A intuição é mais que instinto, embora alguns dicionários coloquem um como sinônimo 

do outro. Intuição vem da capacidade de um indivíduo, ou coletividade, perceber 

tendências de comportamento futuras (ou resultados futuros) com uma precisão, em 

muitos casos, acima daquela que análises racionais podem levar e, assim, tomar a 

decisão correta, que em muitos casos pode parecer incoerente ou, no mínimo, estranha 

aos padrões de comportamento e instintos. 

 “Depois de muitas décadas sendo oficialmente ignorada, a intuição na gerência 

vem recebendo cada vez mais atenção e aceitação. Hoje, diversos estudos 

mostram que gerentes e líderes experientes se apóiam muito na sua intuição – 

eles não tentam resolver problemas complexos inteiramente com base na 

racionalidade. Lançam mão de palpites, reconhecem padrões e traçam analogias 

e paralelos intuitivos com outras situações aparentemente discrepantes.” 

(SENGE, 2005, p. 195) 

As tomadas de decisões, neste caso, resultam da percepção e inspiração trazidas por 

meio de sinais, externos e internos, processados, na maioria dos casos, de forma não-

linear e sem lógica aparente, em uma fração de tempo bastante reduzida, pelo 

inconsciente, de modo sistêmico. Ou seja, não se sabe por que nem como se intuiu 

determinada coisa, mas entende-se que o resultado estará dentro de fronteiras adequadas 

à tomada de decisão. 

“Muito frequentemente gerentes experientes têm ótimas intuições sobre sistemas 

complexos que não conseguem explicar. Suas intuições lhes dizem que causa e 

efeito não estão próximas no tempo e no espaço, que as soluções óbvias 

causarão mais prejuízos do que benefícios e que soluções de curto prazo geram 

problemas a longo prazo. Mas não conseguem explicar suas idéias em uma 

linguagem linear simples, de causa e efeito. Acabam dizendo: “Simplesmente 

façam a coisa desse jeito. Vai dar certo”.” (SENGE, 2005, p. 196) 
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“A mente opera com maior eficiência relegando ao inconsciente uma boa parcela 

de pensamento sofisticado e de alto nível, assim como um moderno jato de 

passageiros consegue voar com piloto automático com pouca ou nenhuma 

intervenção do piloto humano ‘consciente’. O inconsciente adaptável faz um 

excelente trabalho de avaliar o mundo, alertar a pessoa em caso de perigo, 

definir metas e iniciar a ação de maneira sofisticada e eficiente.” (GLADWELL, 

2005, p. 17) 

Por exemplo, grandes esportistas não sabem ao certo como tomam determinadas 

decisões durante as disputas e jogos, mas sabem que é a coisa certa a fazer naquela 

situação e naquele momento. 

“O conflito entre intuição e pensamento linear e não sistêmico plantou as 

sementes de que racionalidade em si se opõe à intuição. Esta visão é 

comprovadamente falha se consideramos a sinergia entre razão e intuição que 

caracteriza praticamente todos os grandes pensadores. Einstein disse: “Jamais 

descobri alguma coisa com minha mente racional.” Certa vez ele descreveu 

como descobriu o princípio da relatividade imaginando-se viajando em um feixe 

de luz. Assim ele transformou brilhantes intuições em preposições sucintas e que 

puderam ser testadas racionalmente.” (SENGE, 2005, p. 196)   

O risco desse tipo de decisão é imaginar que um pensamento qualquer é uma intuição, 

ou melhor, tomar decisões acreditando em falsas intuições. Normalmente a intuição 

envia um sinal para validar a informação. 

Nosso inconsciente é muito poderoso, porém falível. Nosso computador interno 

nem sempre opera de forma brilhante, decodificando “a verdade” de toda e 

qualquer situação. Ele também pode estar distraído, equivocado ou desativado. 

Nossas reações instintivas são forçadas a competir com diversos interesses, 

emoções ou sentimentos conflitantes. De modo que resta o dilema: quando 

devemos nos precaver em relação às conclusões precipitadas? (GLADWELL, 

2005, p. 20)  

3.2.5.4 Razão 

A razão deve atuar no sentido de perceber e compreender a beleza, os benefícios e as 

virtudes racionais, para o indivíduo, sobre cada decisão que ele deve tomar ao longo de 

sua vida. A razão contribui para auxiliar, por meio de classificação lógica, as opções de 
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escolha que estão disponíveis, utilizando instrumentos de análises racionais e 

indicadores capazes de definir, com base no conhecimento e informações disponíveis, 

nas experiências passadas e presentes e nas expectativas futuras, as relações de melhor e 

pior em determinados aspectos de cada uma dessas opções de escolha. 

3.2.5.5 Emoções 

As emoções atuam no sentido da percepção da beleza, dos benefícios e das virtudes das 

decisões a serem tomadas, de forma subjetiva, por meio de emoções e sentimentos 

positivos ou negativos. As emoções não se desenvolvem em oposição à razão; elas são a 

razão em sua forma prática. É no uso da razão que a natureza humana encontra a base 

para julgar, amar, estimar, decidir... 

A inteligência emocional é considerada uma importante faceta dos líderes atuais, 

e a expressão da emoção não é mais considerada uma fraqueza, mas um aspecto 

humano desejável, com o qual todos podem imediatamente se relacionar. Nossa 

sociedade, sistemas e artefatos exigem comprometimento ativo no cuidado, na 

atenção e no sentimento – o valor empresarial pode não ser visível de imediato. 

(MAEDA, 2006, p. 71) 

As relações entre racionalidade e emoções formam uma intrincada teia, e podem 

ser observadas em três aspectos que se entrelaçam. Primeiro, é preciso tentar 

determinar o impacto das emoções na racionalidade do tomador de decisões e na 

formação das crenças. Segundo, deve-se perguntar como as emoções, por si só, 

podem ser avaliadas como mais ou menos racionais, independentemente de seu 

impacto na escolha e na formação das crenças. E terceiro, deve-se indagar como 

as emoções podem ser objeto da escolha racional, isto é, como as pessoas podem 

e se envolvem em uma deliberação racional, com emoções para induzir eles 

mesmos e terceiros. (ELSTER, 1999, p. 283) 

Nem sempre as emoções nos levam a escolhas irracionais. Pelo contrário, 

segundo Elster (1999, p. 284), as emoções podem interferir na escolha racional, 

podem até promovê-las, colocando o foco nos fatores mais relevantes, alterando 

os parâmetros da escolha sem afetar a racionalidade da análise e impactar nossas 

decisões racionais sem forçar ou distorcer os mecanismos da escolha. Além 

disso, as emoções podem ser racionais se provêm de aspectos racionais. 
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Normalmente as emoções têm um peso relevante na decisão dentre as diversas opções 

disponíveis. Por exemplo, na decisão de qual carro comprar, há que se pensar no preço, 

na potência do motor, no consumo de combustível, no tamanho, equipamentos de 

segurança etc., que são aspectos objetivos da análise, e em muitos casos restritivos ou 

eliminatórios, pois normalmente não se escolhe um carro que não se tem capacidade de 

pagar, ou que não tem um mínimo de potência, ou ainda que não propicie as condições 

mínimas de segurança, mas uma vez atendidos estes aspectos objetivos, a decisão se 

volta para os aspectos gerais que trazem mais prazer, que leva em conta, inclusive, 

aspectos subjetivos como conforto, dirigibilidade, design, esportividade etc.. 

Por esta razão, podemos concluir que a interação entre emoções e interesses não 

pode ser modelada em termos de custos e benefícios competitivos. Levando-se 

em conta as emoções de vida-curta, o modelo prediz, corretamente, que haverá 

um equilíbrio entre recompensas emocionais e outras recompensas, mas falha ao 

incorporar o fato de que o equilíbrio por si só é obtido por emoções. Levando-se 

em conta as emoções de vida-longa, o modelo ignora que a satisfação emocional 

pode ser tão fundamental para a vida da pessoa que todas as outras 

considerações tornam-se secundárias. Em suma, as paixões curtas indeterminam 

a teoria do ator racional; por outro lado, as duráveis indeterminam a teoria do 

homo economicus. (ELSTER, 1999, p. 306) 

Outro fato a ser considerado acerca da influência das emoções sobre as decisões é que 

há situações em que se deve fazer escolhas entre conjuntos de emoções boas e más 

inerentes a cada opção de escolha disponível. 

Para Elster (1999, p. 301-304), o agente pondera as diversas emoções com pesos 

diferentes, de acordo com seus valores, momento e prazo; às vezes escolhe com 

base em duas emoções, como, por exemplo, culpa e satisfação ao tentar obter 

algo de forma ilícita, dando, inclusive, pesos diferentes aos custos de uma e de 

outra, de acordo com seu apetite ao risco, suas consequências e sua satisfação. 

Neste caso, como antes afirmado, as emoções (felicidade, prazer, dor, satisfação, 

arrependimento, ...) auxiliam e influem na decisão, de acordo com as experiências 

emocionais passadas e presentes e as expectativas futuras e, por este motivo, devem ser 

levadas em consideração na análise do comportamento do investidor. Mas existem casos 
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em que se observa uma situação de equilíbrio entre diversas opções de escolha: são os 

“trade-offs”,14 como poderá ser visto mais adiante. 

A seguir, tratar-se-á das emoções que, no meu entender, são mais relevantes para a 

tomada de decisão, como perda, arrependimento, apego, controle e confiança, além dos 

sentimentos de satisfação, prazer e felicidade, aspectos que já foram abordados.  

3.2.5.5.1 Perdas 

Mais adiante, ainda sobre a ótica de observar a realidade sob dois ângulos 

diferentes, Schwartz (2004, p. 65) diz o seguinte: “parece ser um princípio geral 

que quando fazemos escolhas que envolvem certo montante de risco ou incerteza 

preferimos obter ganho menor, mas certeiro, do que um ganho maior incerto. 

Muitos de nós, por exemplo, iremos escolher um ganho certo de $100 do que 

tentar a sorte com uma moeda que determinará se ganhamos $200 ou nada. 

Quando as possibilidades envolvem perda, iremos arriscar maiores perdas para 

evitar perdas menores. Por exemplo, iremos escolher jogar a moeda que 

determina se perderemos $200 ou nada sobre a certeza de uma perda de $100. 

O Gráfico 9 ajuda a entender tais decisões, que Kahneman e Tversky (apud Schwartz, 

2007, p.90) chamam de teoria das expectativas,15 pois mostra que os ganhos e perdas 

marginais subjetivas diminuem com, respectivamente, os aumentos de ganhos e perdas 

objetivas, mas as percepções de perdas subjetivas são maiores que as percepções de 

ganhos subjetivos para equivalentes de perdas e ganhos objetivos. 

Isto significa dizer que para uma expectativa acerca da possibilidade de ganhos ou 

perdas objetivas equivalentes (50%-50%), na maioria dos casos, a sensação de prazer 

pela possibilidade de ganho é menor do que a sensação de desprazer pela possibilidade 

de perda, o que torna a maioria das pessoas avessa a riscos quando elas têm algo a 

perder. 

Portanto, o ganho dos primeiros $100 traz uma expectativa maior de ganho do que o 

ganho de mais $100 (totalizando $200) com o jogar da moeda; isto significa que a perda 
                                                
• 14 Trade-off, em economia, é a expressão que define situação de escolha conflitante, isto é, quando uma ação 

econômica que visa à resolução de um determinado problema acarreta, inevitavelmente, outros. (SANDRONI, 
2000, p. 612) 

• 15 Prospect theory. 
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dos $100 trará uma insatisfação maior do que o ganho de mais $100. É por este motivo 

que a maioria das pessoas se recusa a jogar a moeda. 

Gráfico 9 – Diagrama de condições objetivas versus condições subjetivas  
Fonte: Kahneman e Tversky (apud Schwartz, 2007, p. 90) 

 

É também por esta razão, segundo apontam Kahneman e Tversky (apud Schwartz, 2004, 

p. 69), que as pessoas tendem a evitar riscos – elas são avessas ao risco – quando estão 

decidindo sobre potenciais ganhos ou potenciais benefícios. 

Já no caso da perda certa de $100, a maioria das pessoas aceita jogar a moeda porque a 

sensação de se poder anular a perda de $100 é maior do que a sensação de perda de mais 

$100. É o que Schwartz (2004, p. 70) sugere chamar de decréscimo da desutilidade 

marginal. 

Ainda no caso em questão, Kahneman e Tversky (apud Schwartz, 2004, p. 70) chamam a 

atenção para o fato de que as pessoas aceitam riscos – elas são tomadoras de risco – no 

domínio das perdas potenciais. 

Schwartz (2004, p.70) diz que a parte das perdas do Gráfico 9 é mais profunda 

que a porção dos ganhos. Portanto, perder $100 produz um sentimento negativo 

mais intenso que o sentimento de ganho dos mesmos $100. Alguns estudos 

mostram que as perdas têm impactos maiores que o dobro do impacto de ganhos 

equivalentes. O fato é que todos nós odiamos perder: é o que Kahneman e 

Tversky chamam de aversão a perdas (grifo nosso). 
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Ou seja, como antes afirmado, em média tende-se a decidir sobre opções de escolhas 

mais seguras e que nos levem a maiores possibilidades de ganhos e menores de perdas e 

é exatamente por este motivo que se sobrevive e se evolui, pois tende-se a avaliar com 

mais intensidade potenciais sentimentos negativos do que potenciais sentimentos 

positivos, ou que nos leva a tender a fazer escolhas quando as chances de sucesso e 

satisfação são maiores que as de insucesso e insatisfação. 

Este mecanismo pode explicar o motivo pelo qual os ciclos econômicos têm, 

normalmente, um ângulo menor na ascendência do que na descendência, ou seja, 

demora mais para atingir o topo e menos para atingir o fundo. Também pode 

explicar o motivo pelo qual investimentos com maior percepção de risco tendem a 

ter, de um modo geral, mais volatilidade (de forma negativa ou positiva) quando da 

ocorrência de variações da percepção de riscos econômicos e financeiros (aumento 

ou diminuição) do que investimentos com percepção de menor risco. 

3.2.5.5.2 Apego 

Suponha, agora, que você faz parte de um grande grupo de participantes de um 

estudo, e para recompensá-lo por seu tempo e trabalho lhe oferecem uma xícara 

de café ou uma bela caneta. Os dois presentes têm o mesmo valor aparente e são 

distribuídos aleatoriamente – metade das pessoas ganha um e a outra metade 

pega o outro. Em seguida é dada a oportunidade de você e seu companheiro 

trocarem as lembranças. Considerando que houve uma distribuição aleatória, 

você pode pensar que aproximadamente metade das pessoas recebeu o presente 

que elas desejavam e a outra metade ficará feliz em trocar. Há, de fato, muito 

poucas trocas. Este fenômeno é chamado de efeito apego.16 Uma vez que é dado 

para você, ele é seu, faz parte de você, mesmo que tenha ocorrido há apenas 

alguns minutos, e entregá-lo irá configurar uma perda. De acordo com a “teoria 

das expectativas”,  as perdas são piores do que os ganhos são bons, e o presente 

que você ganhou acaba por valer mais que a possibilidade de uma troca com o 

seu parceiro. Portanto, você não faz a troca. O efeito apego ajuda a explicar por 

que algumas companhias garantem a devolução do dinheiro para seus produtos. 

Uma vez que as pessoas se apossam dos produtos, estes passam a valer mais 

para seus proprietários que o valor pago por eles, porque a devolução dos 

produtos irá acarretar um sentimento de perda. (SCHWARTZ, 2004, p. 71) 

                                                
• 16 Endowment effect. 
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Schwartz (2004, p. 72) diz ainda que as pessoas não percebem que este efeito está 

operando, e distorce seu julgamento. Em um estudo realizado com xícaras foi pedido 

que as pessoas escrevessem no fundo da xícara o preço para vendê-la se elas fossem a 

proprietária. Alguns minutos mais tarde foi-lhes dada a xícara e também a oportunidade 

de vendê-la de volta. Os proprietários que estavam de posse da xícara pediam 30% a 

mais para vendê-la de volta. 

3.2.5.5.3 Arrependimento 

Antes e depois da tomada de decisões é comum se pensar em como será ou seria a 

situação caso a decisão tomada ou o caminho seguido fosse outro. Quando se faz 

especulações futuras sobre cada uma das decisões que se tomará se está buscando 

maximizar os resultados e minimizar os custos, para melhorar as chances de satisfação e 

minimizar as possibilidades de arrependimento por não se ter trilhado outro caminho ou 

tomado outra decisão. 

Parece simples e fácil, mas não é, pois, considerando que se vive em uma sociedade em 

que os indivíduos dependem uns dos outros, os resultados das decisões que se toma 

sofrem a interferência de outros indivíduos, que reagem às intervenções decorrentes das 

decisões tomadas. Pode-se até obter os resultados esperados em termos dos objetivos 

preestabelecidos, mas não se consegue prever todas as consequências que advirão das 

decisões tomadas, devido a efeitos colaterais de tais decisões, provocados pela 

intervenção e decisões de terceiros ou pela incapacidade de se prever todos os efeitos 

oriundos das decisões que se toma. 

Schwartz (2004, p. 148) diz que ambos os tipos de arrependimento – antecipado 

ou posterior à decisão – farão emergir aspectos emocionais relacionados às 

decisões. Antecipar arrependimentos irá tornar as decisões mais difíceis de 

serem tomadas, e arrepender-se de tais decisões irá torná-las difíceis de serem 

desfrutadas. Pessoas mais sensíveis ao arrependimento são menos felizes, menos 

satisfeitas com a vida, menos otimistas, e mais depressivas que aquelas menos 

influenciadas pelo sentimento de depressão. Descobrimos que pessoas mais 

sensíveis ao sentimento de arrependimento tendem a ser maximizadores, pois a 

única maneira de você não se arrepender de uma decisão é tomar a melhor 

decisão possível. 
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Os arrependimentos podem surgir por diversos motivos, como, por exemplo: ter ou não 

ter arriscado, agido, omitido, pensado mais, estudado mais, pedido conselhos, prestado 

mais atenção etc.. Além disso, a maioria dos arrependimentos vem por meio de ações ou 

não ações sobre as quais se têm responsabilidade e controle, ou sobre as quais se poderia 

ao menos ter percebido os riscos e atuado preventivamente. 

Para Schwartz (2004, p. 157), diferente de outras emoções negativas – raiva, 

tristeza, desapontamento, desespero –, o que é muito difícil a respeito do 

arrependimento é que os eventos responsáveis por este poderiam ter sido 

evitados, e evitados por você (a que se arrepende) se ao menos você tivesse feito 

uma escolha diferente. 

Mas há uma solução para isso, adotada muitos anos atrás pela Sears: “satisfação 

garantida ou seu dinheiro de volta”. 

Saber que a aquisição pode ser corrigida posteriormente torna o processo de 

compra mais simples porque você sabe que qualquer decisão tomada não é 

definitiva. Na verdade os compradores de hoje não esperam ser 

responsabilizados por suas compras. Ansiosas por fortalecer a confiança dos 

consumidores em suas marcas, as empresas estão dispostas a assumir o risco 

extra em compras que podem ser devolvidas. As perdas pelo custo das 

mercadorias devolvidas são superadas pelos ganhos na confiança do 

consumidor. Esse é o poder de desfazer. (MAEDA, 2007, p. 78)  

Caso a possibilidade de “desfazer a decisão” não seja possível, antes de tomar uma 

decisão que entendem ser importante, e que pode afetar seu futuro e o futuro de quem se 

ama, as pessoas tendem a imaginar situações que podem ou não ocorrer para analisar 

possíveis situações que as levem a se arrepender da decisão que tomaram e que as 

tornam responsáveis por suas consequências. Tais análises normalmente causam atrasos 

na decisão porque as pessoas não gostam de se culpar por decisões erradas e de ter que 

assumir os erros e as perdas geradas por culpa e responsabilidade delas mesmas. Em 

muitos casos, para se evitar o arrependimento por uma ação tomada, as pessoas optam 

por não tomar qualquer decisão, ou seja, omitir-se. 

Em outros, uma vez constatado o erro, continua a prosseguir no mesmo caminho, para 

não ter que admitir para si e seus pares a culpa pelos erros e pelas perdas geradas em 

consequência de suas decisões e assim evitar o sentimento de arrependimento. 
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Segundo Schwartz (2004, p. 160), é por este motivo que pessoas que compram 

um par de sapatos, ao perceberem que este não é confortável, o deixam no 

armário em vez de doá-los. Do mesmo modo, os que investem em ações, e estas 

caem, evitam vendê-las para não ter que reconhecer perdas, quando o que 

deveria importar na análise de mantê-las ou não deveria ser a perspectiva futura 

de performance e não o preço pago por elas no passado. Mas não é assim que o 

ser humano opera suas decisões. 

Na realidade, o ser humano procura retardar a sua decisão de reconhecer perdas na 

esperança de poder reduzir os impactos de tais erros e perdas, bem como o peso da 

responsabilidade da decisão tomada. Neste caso, o tempo pode se tornar um aliado do 

investidor, se as perdas não se tornarem maiores e os erros não se multiplicarem, caso 

contrário, tal decisão só irá piorar a situação, o que reforça a tese de Schwartz de que o 

que importa é a capacidade de performance futura para se decidir continuar ou mudar. 

Outro aspecto ligado ao sentimento de arrependimento é a quantidade e diversidade de 

opções que são oferecidas para atender a uma necessidade ou desejo. Quanto maior o 

número de opções com a mesma percepção de qualidade, mais difícil será a decisão, e 

isto pode retardar, ou até adiar, a decisão, e o sentimento de satisfação e prazer ao se 

tomar a decisão é minimizado em vista da incerteza de se ter tomado a decisão correta. 

Janet Landman (apud Schwartz, 2004, p. 164) considera que: “arrependimento 

pode desafiar as decisões com múltiplas alternativas atrativas, cujas escolhas 

oferecidas têm um número limitado de alternativas ... Ironicamente, quanto 

maior o número de escolhas tentadoras, maior é a chance de arrependimento.” 

3.2.5.5.4 Controle 

Mais do que uma necessidade, uma das aspirações de indivíduos que vivem em uma 

sociedade moderna é conseguir conquistar sua independência, autonomia e controle de 

sua própria vida. Para isto é indispensável ter saúde, moradia, lazer, liberdade, 

alimentação, ou seja, tudo aquilo que é importante para propiciar as condições 

indispensáveis para se viver bem e ser feliz. Para se conseguir a independência e o 

controle de sua própria vida é necessário ter independência financeira, por meio de 

fontes de renda, que podem advir do trabalho, de apoio governamental ou de 

instrumentos capazes de gerar RMLP. 
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Segundo especulou Seligman (apud Schwartz, 2004, p. 204), ao menos em 

algumas instâncias a depressão clínica é resultado de indivíduos que 

experimentaram uma significativa perda de controle sobre as suas vidas e 

começaram a acreditar que eles estavam abandonados. 

3.2.5.6 Tempo 

A dimensão tempo é tratada aqui do ponto de vista do investidor, sua expectativa de 

vida e de tempo de utilidade do bem que pretende adquirir. Mais adiante, tratar-se-á da 

dimensão “tempo” do ponto de vista do investimento que se deseja fazer. 

No caso de investimentos para a obtenção de renda de longo prazo para substituir a 

renda proveniente do trabalho e atender suas necessidades e aspirações futuras, é 

oportuno observar que periodicidade ideal é a mensal, uma vez que boa parte das contas 

e obrigações que se tem que honrar têm frequência mensal, tais como luz, água, telefone, 

condomínio, aluguel, ....  

Ativos capazes de gerar renda com periodicidade tendem a ter uma percepção de 

oportunidade de investimento melhor que outros ativos com indicadores de rentabilidade 

e risco semelhantes, mas com periodicidade trimestral, semestral ou anual.   

As cinco dimensões do tempo, conforme mostradas na Figura 26, trata das dimensões: 

do passado, do presente, do futuro, do prazo e da periodicidade. As três primeiras 

dimensões são fundamentais para se fazer a distinção entre as ações que não podem ser 

alteradas, pois já o foram, as ações que estão sendo realizadas e as ações que estão por 

acontecer, a partir das decisões que devem ser tomadas. Já o prazo determina o espaço 

de tempo da ação ou do efeito da mesma, e a periodicidade determina a frequência com 

que os efeitos e resultados aparecem. 
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Figura 26 – As cinco dimensões do tempo do ponto de vista do investidor 
 

O passado e o futuro são abstrações: construções que povoam a memória e a 

expectativa humanas. O presente é a fronteira móvel entre eles – o intervalo que 

separa o que foi e o que será no fluxo de nossa experiência.” (GIANNETTI, 

2005, p. 139) 

Segundo Securato (1996, p. 16), o presente, um instante de tempo, pode ser 

entendido como o instante da tomada de decisão: de comprar determinadas ações 

na Bolsa, da roupa que será vestida ou mesmo da decisão de nada decidir. 

Assim, a partir deste ponto de vista, as nossas vidas, as de nossas famílias e as 

das organizações estão sempre voltadas para o futuro; para o futuro de 

curtíssimo prazo ou de curto, médio e longo prazos. Deste modo, não importa a 

distância do horizonte, é para o futuro que caminhamos.  

Segundo Leme (apud Securato, 1996, p. 16), o instante da decisão não é um ato isolado, 

ele é tanto um fim quanto o início de uma ação. 

Ou seja, a partir do instante da decisão, as opções de escolhas possíveis se resumem nas 

escolhas aceitas, nas ações para realizá-las e em novas decisões. Decide-se no presente 

sobre opções de escolhas que afetarão o futuro imediato, de médio e longo prazo. 

As dimensões do tempo afetam a percepção de oportunidade de investimento e estão 

intimamente ligadas ao humor e aos sentimentos do investidor a partir das expectativas 

que este tem para o futuro, da capacidade de este poder planejar o futuro e da ansiedade 

para que os resultados almejados venham a ocorrer o mais breve possível, como será 

visto mais adiante quando se analisar as percepções da oportunidade de investimento 

pelo investidor. 
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3.2.6 Função da motivação do investidor em RMLP 

As seis dimensões da motivação do investidor podem ser transformadas numa função 

que contempla indicadores subjetivos (expectativas, humor, percepção, conhecimentos e 

sentimentos) e indicadores objetivos (econômicos): 

€ 

M investidor[ ] = f
∧

investidor[ ]
expectativas RMLP[ ] ;humor;percepção;conhecimento;sentimentos;econômica RMLP[ ]( )

 (23) 
 

Lembrando, conforme visto anteriormente, que: 

€ 

S investidor[ ]∑ ≥
C investidor[ ] + S investidor[ ] +G investidor[ ] − R trabalho[ ] − R governo[ ]

Rtb investimento[ ]

       (9) 

Ou seja, quanto maior for a rentabilidade, mais investidores podem se sentir atraídos a 

investir em ativos que geram RMLP, pois o investimento para uma mesma renda diminui 

e, assim, aumenta o número de investidores com capacidade para investir, logo, maior 

pode ser o número de investidores. 

3.3 OUTROS ATORES QUE INTERAGEM COM O ATIVO 

Do mesmo modo que foi analisado o investidor, há que se analisar ao menos os outros 

quatro principais atores que interagem com o ativo (originador, financiador, governo e 

consumidor), o que nos leva às seguintes funções de expectativas:  

€ 

M originador[ ] = f
∧

originador[ ]
expectativas RMLP[ ] ;humor;percepção;conhecimento;sentimentos;econômica RMLP[ ]( )           

(24) 

€ 

M financiador[ ] = f
∧

financiador[ ]
expectativas RMLP[ ] ;humor;percepção;conhecimento;sentimentos;econômica RMLP[ ]( )

(25) 

€ 

M governo[ ] = f
∧

governo[ ]
expectativas RMLP[ ] ;humor;percepção;conhecimento;sentimentos;econômica RMLP[ ]( )    

(26) 
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€ 

M consumidor[ ] = f
∧

consumidor[ ]
expectativas RMLP[ ] ;humor;percepção;conhecimento;sentimentos;econômica RMLP[ ]( )

(27) 

lembrando que as expectativas dos atores que envolvem o ativo devem contemplar a 

condição abaixo. 

  

€ 

E equilíbrio[ ] = E originador[ ] E investidor[ ] E consumidor[ ] E financiador[ ] E governo[ ]          (2)  

que trata dos pontos de equilíbrio que são aceitos pelos investidores e os principais 

atores que interagem com o ativo capaz de gerar renda mensal de longo prazo, 

lembrando, igualmente, que para cada um destes atores os interesses são distintos e 

devem ser contemplados de forma análoga à dos investidores. 

É importante observar que E[equilíbrio] representa os pontos de intersecção das 

expectativas gerais do grupo de investidores, originadores, consumidores, financiadores 

e governo interessados em participar nos ativos que estão sendo ofertados e são capazes 

de gerar RMLP. Isto significa dizer que se os investidores forem mais restritivos, haverá 

a necessidade de reduzir a oferta ou ao menos aumentar a rentabilidade (diminuir o valor 

de mercado), se forem menos restritivos, há a possibilidade de aumentar a oferta de 

ativos capazes de gerar RMLP ou aumentar o valor de mercado dos ativos existentes, 

sempre considerando a capacidade de investimento dos investidores e o aceite do valor 

de mercado pelos originadores e/ou investidores. 

Pode-se concluir, ainda, que se as expectativas, o humor, sentimentos, conhecimento e 

indicadores macroeconômicos e microeconômicos dos atores que envolvem o ativo 

sofrerem alteração, haverá também alteração do E[equilíbrio], da oferta e demanda e do 

desempenho do ativo. 

3.4 SÍNTESE DO CAPÍTULO EM RELAÇÃO A INVESTIMENTOS EM RMLP 

No caso específico de investimentos para a geração de renda mensal de longo prazo, as 

expectativas dos investidores no momento da decisão de investimento estão relacionadas 

com a garantia de obter: [i] renda para assegurar a independência financeira futura e o 

controle de sua própria vida; [ii] renda para prover a manutenção da qualidade de vida 

no futuro; e [iii] renda para atendimento das necessidades e aspirações futuras, em vista 
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da possibilidade de perda de parte das rendas presentes por desemprego, aposentadoria 

ou outro fator que reduza a capacidade de geração de renda por meio do trabalho ou 

investimentos atuais. Como fatores secundários, há que se considerar [iv] a confiança do 

investidor na capacidade de manter, por um longo período, uma renda homogênea e 

atualizada e [v] a possibilidade de o investimento em ativos que geram RMLP ser uma 

poupança para eventuais imprevistos, como doença ou revés, e que podem gerar a 

necessidade de se desfazer do investimento; neste caso, o investimento deve ter liquidez 

ou servir de garantia para empréstimos. Logo, há que se considerar o impacto dos 

impostos e taxas e a capacidade do ativo gerar renda homogênea e estável, capaz de 

manter o poder de compra ao longo do tempo (GHRa, GDRa e ICI). 

Com relação ao poder de compra do investimento inicial, há também que se estudar a 

influência da inflação no poder de compra e na capacidade de geração de renda do ativo, 

pois no caso de investimentos imobiliários ou de base imobiliária não é o investimento 

inicial o determinante da renda e sim a utilidade do imóvel para seus usuários e 

ocupantes (renda por meio de aluguel do imóvel). Mas se o poder de compra do 

investimento for determinante para a geração de renda homogênea e estável, como é o 

caso da poupança e do CDI, se o investimento perde poder de compra, a renda também 

será corroída pela inflação. 

Âncoras são um elemento importante na decisão, pois mesmo que a informação seja 

homogênea para um grupo de pessoas com as mesmas características sociais e 

econômicas, estas se comportarão de maneira diferente se suas âncoras ou referências 

preestabelecidas no passado forem diferentes. 

Há que se “emoldurar” a informação de forma adequada para se evitar a geração 

de falsas expectativas sobre os ativos em análise e induzir o investidor a erro no que 

tange à sua percepção: [i] da capacidade de gerar renda homogênea estável; [ii] da 

qualidade da governança dos ativos; [iii] dos riscos inerentes ao investimento; [iv] dos 

prazos; [v] e a fornecer somente as informações objetivas e subjetivas (quantitativas e 

qualitativas), necessárias e suficientes à tomada de decisão, de forma precisa e concisa. 

Nota-se que no modo de emoldurar a informação também se enquadra a influência que 

os formadores de opinião e certificações têm na tomada de decisão dos investidores. 
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Para se compreender as demandas por investimentos que geram RMLP é preciso, além 

da percepção sobre as necessidades e desejos dos atores que interagem com os ativos 

capazes de gerar RMLP, conhecer as particularidades de cada ser humano, a 

singularidade das emoções, pensamentos e instintos que tornam cada indivíduo único, 

especial e humano. 

Tais investimentos ainda dependem do humor, do conhecimento, dos indicadores 

econômicos, dos sentimentos e das expectativas do investidor. A percepção é 

influenciada pela forma de apresentação da informação, pela qualidade da informação e 

pelo contraste que há entre uma e outra opção de investimento. 

O investidor não decide apenas de forma racional, que é o sentimento mais fácil de ser 

identificado por sua característica lógica. Muito pelo contrário, há na ação da decisão 

um conjunto de variáveis objetivas e subjetivas que geram sentimentos (racionais, 

instintivos, intuitivos e emocionais) que interferem uns nos outros e cujo resultado é 

delineado por uma visão sistêmica do conjunto de sentimentos como um todo, sendo 

difícil identificar isoladamente o peso de cada um deles na formulação da decisão 

do indivíduo. 

Os instintos e a intuição representam o modo natural e intuitivo do ser vivo, do seu 

inconsciente, de sua essência. As reações instintivas e intuitivas também atuam na 

tomada de decisões complexas, em que razões e emoções não são capazes, sozinhas, de 

formar uma opinião a respeito do caminho a ser seguido ou da escolha a ser realizada. 

No caso de investimentos para a obtenção de renda de longo prazo para substituir a 

renda proveniente do trabalho e atender às necessidades e aspirações futuras é oportuno 

observar que a periodicidade ideal é a mensal, uma vez que boa parte das contas e 

obrigações que se têm que honrar têm frequência mensal, tais como luz, água, 

condomínio, aluguel, ....  

Os sentimentos negativos acerca da possibilidade de perdas e arrependimento, 

considerando que o investidor busca segurança de renda e, ainda, que o investimento em 

ativos que geram RMLP é de longo prazo e, portanto, bem mais sensível a mudanças de 

cenários que investimentos de curto prazo, atuam no sentido de o investidor tomar 

atitudes conservadoras e avessas a risco ante a decisão de investir e da sua opção de 

escolha. 
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A Figura 27 consolida as cinco dimensões do investidor ao integrar as dimensões da 

percepção, conhecimento, humor, sentimentos, expectativas e econômica. 

Figura 27 –  As cinco dimensões do investidor (ampliada) 
 

Figuras análogas a esta servem para os outros atores que interagem com o ativo. 

3.5 PRINCIPAIS FUNÇÕES E EQUAÇÕES PARA INVESTIMENTOS EM RMLP 
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4 O INVESTIMENTO 

No presente capítulo serão tratados os conceitos básicos das cinco dimensões do 

investimento para a geração de RMLP, capazes de atender às expectativas de seus 

potenciais investidores e motivá-los ao investimento, a partir da ordem racional da 

decisão do investidor de aceitar ou não investir na geração de RMLP, quais sejam: 

conhecimento, tempo, utilidade, econômica e riscos, conforme mostrado na Figura 28. 

Será  também abordada a necessidade de o ativo que lastreia o investimento contemplar 

as expectativas dos outros atores, responsáveis por sua geração, suporte financeiro, 

legitimidade e sustento à renda. 

Figura 28 – As cinco dimensões do investimento 
 

Nota-se pela Figura 29 que para que o investidor seja motivado à investir, a utilidade do 

investimento no ativo capaz de gerar RMLP deve estar alinhada com as expectativas do 

investidor. Do mesmo modo, o conhecimento do investidor deve ser suficiente para que 

este possa analisar os atributos do investimento, e as dimensões econômicas devem estar 

alinhadas para facilitar a verificação e comparação dos atributos econômicos do ativo 

com outras oportunidades de investimento em ativos capazes de gerar renda mensal de 

longo prazo. Para a decisão de investimento, ainda há que se contemplar as dimensões 

do tempo e do risco de perda de utilidade da renda ou quebra de expectativas dos 

investidores. 



 115 

Figura 29 – As inter-relações entre o investidor e o investimento 

4.1 UTILIDADE 

 “Como podemos fazer essas escolhas? Em 1738, um holandês muito culto, 

chamado Daniel Bernoulli, alegou ter a resposta. Segundo ele, a sabedoria de 

uma decisão poderia ser calculada multiplicando a probabilidade de uma 

decisão nos dar o que queremos pela utilidade de conseguir o que queremos.” 

(GILBERT, 2006, p. 218) 

Estes conceitos hedônicos são baseados em velhas tradições. Os iniciantes das 

análises modernas de tomadores de decisão (Bernoulli e Bentham 1789) 

entendem utilidade como satisfação, referindo-se às qualidades hedônicas em 

termos de prazer e dor. (FREY e STUTZER, 2002, p. 173) 

Segundo Gilbert (2006, p. 219): “o preço de um item depende somente de uma própria 

coisa e é o mesmo para todos; a utilidade, no entanto, depende das circunstâncias 

particulares da pessoa que está fazendo a estimativa.” 

“A metodologia introduzida pela “revolução jevoniana”, e mais 

sistematicamente formulada por Menger e pela “escola austríaca”, procurou 

deduzir uma explicação do valor de troca das atitudes de consumidores 

individuais em relação aos bens como valores de uso que proporcionam a 

satisfação das necessidades individuais.” (DOBB, 1977, p. 48) 

Reproduzindo as palavras de Jevons (1871, apud DOBB, 1977, p. 214): “Uma 

reflexão e uma análise apurada levaram-me a adotar o ponto de vista inédito de 

que o valor depende inteiramente da utilidade. As opiniões predominantes 

colocam o trabalho, e não a utilidade, na origem do valor... O trabalho determina 
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frequentemente o valor, mas só de forma indireta, fazendo variar o grau de 

utilidade do bem por meio de um aumento de oferta.” 

Jevons (apud DOBB, 1977, p. 232), ao expor a sua teoria do valor, afirma que 

“prazer e dor são, sem dúvida, os objetos últimos do Cálculo da Economia”, e 

prossegue: “satisfazer as nossas necessidades até ao máximo com o mínimo 

esforço... em outras palavras, maximizar o conforto e o prazer é o problema da 

Economia”; define Utilidade (citando Say e Bentham) como “a qualidade 

abstrata pela qual um objeto serve aos nossos fins, e se inclui na categoria de 

bem”... esse grau decresce à medida que a quantidade de um bem aumenta, até 

se chegar próximo da “satisfação ou saciedade” dos nossos apetites.  

Gilbert cita ainda em seu texto a dificuldade de se dimensionar a felicidade ao se 

adquirir um determinado bem e afirma que a utilidade não consegue explicar por si só o 

valor que se pode atribuir a esse bem. 

No presente, nós estamos testemunhando outra revolução na visão da utilidade. 

Suportada por novas ideias provenientes da psicologia bem como por meio da 

identificação de um número significativo de anomalias comportamentais, o 

sentido da utilidade está sendo preenchido com conteúdo: utilidade pode ser 

cardinalmente medida na forma do bem-estar subjetivo. Preferências 

individuais e felicidade tornaram-se conceitos distintivos; eles podem se desviar 

clara e sistematicamente um do outro.  

Bem-estar individual subjetivo pode ser medido de várias maneiras por 

meio de indicadores provenientes do campo da psicologia e da neurobiologia 

e observando comportamentos sociais e não-verbais. Dependendo do campo a 

ser estudado, muitas dimensões diferentes e domínios da felicidade devem ser 

usados. (FREY e STUTZER, 2002, p. 43)(grifo nosso) 

Em 1789, o filósofo Jeremy Bentham definiu o termo (utilidade) como “propriedade dos 

objetos de produzir benefício, vantagem, prazer, bem ou felicidade.” (GILBERT, 2006, 

p. 253) 

Portanto, o conceito de utilidade está diretamente relacionado com o atendimento às 

necessidades, desejos e sonhos daqueles que estão interessados em adquirir algum bem 

ou serviço. Obviamente, é necessário que se tenha confiança sobre os benefícios e 

vantagens que o objeto de desejo possa oferecer para gerar expectativas positivas, 

capazes de influenciar a decisão de investimento. (Figura 30) 
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Figura 30 – As cinco dimensões da utilidade 
 

No caso específico de investimentos em ativos capazes de gerar RMLP, as cinco 

dimensões da utilidade devem atender às expectativas dos investidores, que são: [i] 

potencial renda para garantir a independência financeira, [ii] potencial renda para a 

manutenção da qualidade de vida, [iii] potencial renda para atendimento das 

necessidades e aspirações futuras, [iv] potencial poupança para imprevistos a partir da 

capacidade reserva de valor do ativo e [v] confiança na segurança de renda mensal. 

(Figura 31) 

Nota-se que o investimento no ativo, pode ter um grau de liquidez maior ou menor, 

dependendo das características do ativo e de seu mercado. Portanto, como será visto 

mais adiante, a liquidez do investimento no ativo é um dos fatores preponderantes 

para a decisão de investimento, em que se considera a possibilidade deste ativo se 

tornar, no futuro, uma poupança para imprevistos. 

Figura 31 – As cinco dimensões da utilidade em investimentos para RMLP 
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4.2 CONHECIMENTO SOBRE O INVESTIMENTO 

Neste caso, trata-se exclusivamente do conhecimento do investidor sobre o investimento 

em questão, pois não se investe naquilo que não se conhece, pois não há como perceber 

a utilidade do produto sem conhecimento pessoal ou orientação de alguém em quem se 

confie para ajudar a resolver um problema ou desejo do investidor.  

O conhecimento individual, como já foi visto, é adquirido por meio de informação, 

educação ou cognição de fatos, e para isso é preciso vivenciar, compreender ou perceber 

fatos relativos ao assunto que se deseja conhecer, a partir do conhecimento 

anteriormente adquirido,  via experiência própria ou de terceiros ou mediante a cultura 

do meio, neste caso específico, o meio em que está inserido o investimento. 

4.3 TEMPO 

Neste caso, também a dimensão “tempo” deve ser analisada sob o ponto de vista do 

investimento, ou seja, o comportamento passado e presente do ativo, as expectativas de 

comportamento para o futuro, início e fim do investimento, o prazo durante o qual se 

pretende investir no ativo e, no caso de investimentos para a geração de renda, a 

periodicidade da geração da renda. 

4.4 ECONÔMICA 

Muitos investidores tratam de maneira idêntica investimentos para a geração de renda ou 

geração de riqueza; no entanto, estes investimentos são distintos, com diferentes 

objetivos, forma de abordagem, foco da análise e riscos.  

No primeiro caso (renda), o foco está na qualidade e segurança da renda homogênea e 

estável que mantenha o poder de compra da renda atualizado, útil para a manutenção, no 

longo prazo, das despesas decorrentes das necessidades básicas e da manutenção da 

qualidade de vida. Já no segundo caso (geração de riqueza) o foco está no aumento da 

capacidade e do poder de compra do investimento e na melhoria do padrão de vida, no 

curto ou longo prazo.  
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No caso específico desta tese, o estudo de “ativos para a geração de renda mensal de 

longo prazo”, conforme explicado acima, os fatores que devem lastrear a decisão de 

investimento são distintos dos fatores que lastreiam investimentos de curto prazo ou 

investimentos que não buscam renda mensal. A Figura 32 sintetiza as dimensões 

econômicas que influenciam na decisão de investimentos para a obtenção de renda 

mensal de longo prazo, capaz de manter o poder de compra atualizado ao longo dos 

anos, que são: a rentabilidade, os impostos e taxas, o grau de homogeneidade da renda 

atualizada, o grau de distribuição da renda atualizada e a capacidade do investidor em 

pagar o valor desejado pelo originador ou proprietário do ativo. Nota-se que tais 

dimensões estão alinhadas com as dimensões econômicas do investidor. 

Figura 32 – As cinco dimensões econômicas  
 

Vale observar que a rentabilidade, GHRa, GDRa, impostos e taxas já foram tratados nos 

capítulos anteriores. 

4.4.1 Capacidade de investimento versus percepção de valor 

A percepção do valor do dinheiro ou do capital não é igual para todos; há indivíduos que 

dão mais valor ao capital (poder de compra) e outros que se importam mais com os bens 

e serviços que este capital pode adquirir e em desfrutar a vida.  

Para Wieser (1956, apud DOBB, 1977, p. 217), “O preço de um bem nunca 

exprime completamente o valor de troca que representa para o seu possuidor. 

Este valor depende ainda, para o possuidor, da “equação pessoal” do dinheiro... 

A “equação pessoal” do dinheiro é indispensável em qualquer economia, para 
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podermos repensar uns em relação aos outros, isto é, os bens são avaliados 

segundo seus valores de troca... Cada ato isolado de troca depende disto.” Diz 

ainda que “na formação do valor de troca introduz-se um segundo elemento, o 

poder de compra. Em valor natural, os bens são avaliados apenas segundo a sua 

utilidade marginal; em valor de troca, são avaliados segundo uma combinação 

de utilidade marginal e poder de compra...” 

Um dos principais motivos para a variação da percepção do valor do capital, de acordo 

com a teoria da utilidade marginal, está na dimensão do poder de compra do investidor, 

ou seja, investidores com mais poder de compra tendem a aceitar a pagar mais por um 

bem ou serviço escasso, desde que haja maior percepção de utilidade e/ou menor risco 

de que este bem ou serviço possa lhe trazer em relação à manutenção do capital ou do 

seu poder de compra, ou seja, desde que haja uma maior percepção de oportunidade de 

investimento que lhe possa trazer mais satisfação, prazer ou felicidade, que leva em 

consideração a dimensão temporal e o conhecimento destes investidores. 

Tal mecanismo, que considera os aspectos da escassez, a capacidade de investir, a 

utilidade e os riscos das opções de investimento, auxilia o mercado a se autoequilibrar 

por meio do ajuste de valores dos bens e serviços de acordo com sua oferta e a demanda 

da sociedade. 

4.5 RISCO DO INVESTIMENTO 

Segundo Gitman, “no sentido mais básico, risco pode ser definido como a possibilidade 

de perda”; para Salomon e Pringle, “risco é o grau de incerteza a respeito de um 

evento.”  (SECURATO, 1996, p. 27) 

Arriscar faz parte do processo de evolução, em busca de oportunidades para melhorar 

sua qualidade de vida, com o propósito de ultrapassar fronteiras e sobrepujar os outros. 

Arriscar é uma consequência inerente à necessidade de mudança, pois aqueles que se 

acomodam em uma situação de conforto correm o risco de não conseguir superar os 

desafios e as ameaças que virão no futuro ou de se tornarem obsoletos e ultrapassados, 

podendo, inclusive, perder a capacidade de gerar renda para si e sua família. 

Arriscar está intimamente ligado ao instinto de sobrevivência da espécie, que por sua 

vez está vinculado à intuição que, de um lado, estimula a aceitar riscos para garantir a 
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sobrevivência e a evolução das espécies e, de outro, põe limites aos riscos para evitar a 

sua extinção. No caso do ser humano, além do instinto de sobrevivência ele pode contar 

com a razão e a capacidade de poder imaginar um futuro mais distante para planejar suas 

ações e decisões. 

Segundo Securato (1996, p. 27), embora lidemos com o risco todos os dias em 

suas mais variadas formas, sua conceituação é muito difícil. Além do problema 

da conceituação, existe uma grande dificuldade em estabelecermos a aversão ao 

risco. Situações que podem parecer de alto risco para uma pessoa poderão ser 

consideradas de risco aceitável para outras. Esta variedade de postura em relação 

ao risco é que permite, muitas vezes, a ocorrência de negócios. As diferentes 

perspectivas, geradas por diferentes conjuntos de informações, é que 

estabelecerão o nível de risco de um evento. 

Isto reforça a tese de que para se analisar um investimento para a geração de RMLP é 

necessário ter conhecimento para que se possa estabelecer as chances de perdas em 

relação às oportunidades de ganhos e assim estar confortável no momento de tomar a 

melhor decisão.  

Portanto, os riscos devem ser comedidos e equilibrados entre as chances de se ter 

sucesso nos ganhos que se espera alcançar e as perdas aceitáveis no caso de fracasso. 

Normalmente os vencedores são aqueles que se arriscam com maiores chances de 

ganhos do que de perda. Isto vale não só para jogos de azar (o ganhador final é 

geralmente o cassino),17 mas para todas as decisões que se toma ao longo da vida 

(carreira, trabalho, casamento, moradia, planos de seguro e saúde, ...); sempre há riscos 

e oportunidades, é preciso saber analisar a situação e dispor de opções para contornar as 

situações inesperadas que possam frustrar nossas expectativas. 

Enfim, como diz Securato (1996, p. 21), “existem alguns conceitos com os quais 

convivemos, quase sempre, de forma natural. O risco, a certeza e a incerteza são 

conceitos deste tipo, visto que levamos nossas vidas voltadas para o futuro. 

Assim, estamos habituados às condições de risco e incerteza. Naturalmente, esta 

questão torna-se mais importante no mundo dos negócios, onde a avaliação dos 

riscos é fundamental para a tomada de decisão.” 

                                                
• 17 O único meio de todos os atores que participam do negócio terem mais chances de ganhos do que de perdas  

é por meio de cooperação e trabalho conjunto, no sentido de possibilitar a produção de riqueza por meio do 
ativo, pois nesse caso não temos um jogo de soma zero, em que nada é produzido). 
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Ressalta-se que ao conceber e investir em ativos financeiros é importante contemplar, 

conforme já foi dito, as expectativas de todos os atores que envolvem o ativo, se o ativo 

está cumprindo a função para o qual ele foi concebido e se está sendo útil para a 

sociedade e para os fins a que se destina, e ainda, se for o caso, analisar a capacidade 

financeira do ator que precisa aportar recursos para se utilizar do ativo. 

Apenas para ilustrar, vale citar o caso dos flats em São Paulo, na primeira metade dos 

anos 1990, em que havia 12 mil unidades e uma demanda para mais 8 mil, e acabaram 

por ser produzidas mais de 40 mil unidades, o que redundou em perdas econômicas e de 

credibilidade do mercado imobiliário. Alguns anos mais tarde  havia, do mesmo modo, 

cerca de 1 milhão de metros quadrados de escritórios de alto padrão sem inquilinos, pois 

novamente os investidores investiram na expectativa de altas rendas ou valorização dos 

imóveis sem questionar se havia inquilinos para tanto. Nestes dois casos faltou por parte 

dos investidores conhecimento, principalmente mais informações sobre oferta e 

demanda do mercado, para gerar uma motivação adequada do investidor, de acordo com 

a função (23). 

Finalmente,  cabe citar resumidamente o caso das hipotecas americanas, que aliada a 

uma corrida imobiliária gerada pela redução das taxas de juro e expansão do crédito, 

financiou, inclusive, famílias que não tinham condições de honrar os compromissos 

assumidos, gerando uma crise sem precedentes e de âmbito global. 

Para evitar crises como essas é necessário dar mais transparência aos mercados, gerando 

e divulgando informação confiável e capaz de alertar consumidores e investidores sobre 

o nível de investimento, produção, oferta e demanda para que ele possa compreender 

melhor o cenário que está por vir e assim investir seus recursos em ativos que terão real 

utilidade no futuro.   

Há, ainda, que se criar mecanismos de regulação (governamentais e não-

governamentais) mais eficientes, principalmente no caso de ativos para a geração de 

RMLP, cuja sensibilidade a riscos é maior se se considerar o prazo de maturação do 

investimento, para evitar riscos de perdas e desperdícios de recursos. 
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Risco é uma situação em que há possibilidades, previsíveis ou não, de quebra das 

expectativas geradas por fatos extraordinários. Sendo assim, como pode ser observado 

na Figura 33, as dimensões do risco devem levar em consideração os aspectos 

ambientais, sociais e econômicos, além de outras duas dimensões inerentes ao produto: a 

potencial perda ou falta da utilidade do produto e, consequentemente, perda da 

percepção de valor ou garantia em razão do lançamento, no mercado, de novos produtos 

mais eficazes e eficientes, e uma governança inadequada do investimento. 

Figura 33 – As cinco dimensões do risco 
  

4.5.1 Análise da sustentabilidade do investimento 

Nos dias de hoje, questões relacionadas com o meio ambiente e com os aspectos sociais 

e econômicos interferem na percepção da oportunidade dos investimentos e, 

consequentemente, na decisão de investir do indivíduo, uma vez que fatores de risco 

ambientais, sociais ou econômicos podem afetar, como já foi dito, a qualidade dos 

investimentos, principalmente investimentos com longo prazo de maturação, como é o 

caso dos ativos para a geração de RMLP.  

Por exemplo, em se tratando de um investimento em ativos que geram RMLP, baseado 

em um edifício comercial situado próximo a uma área em que há conflitos sociais ou 

problemas ambientais, tal ativo pode ter seu valor ou a sua capacidade de geração de 

renda prejudicados por questões relacionadas à violência e à falta de segurança na região 

ou pela possibilidade de ocorrer inundações no local ou de existir agentes poluidores do 

ar que prejudicam a tranquilidade ou o ambiente de trabalho. Logo, é importante atentar 
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para os aspectos relacionados à sustentabilidade do ativo e do seu entorno, que deve ser 

a base para a geração de RMLP.  

Por outro lado, realizar investimentos em áreas com melhor qualidade ambiental e que 

podem proporcionar uma melhor qualidade de vida às comunidades que a envolvem 

tendem a se valorizar ou ao menos apresentar mais resistência à obsolescência e, por 

conseguinte, menos riscos para os investimentos.  

As pessoas, instintivamente, sentem satisfação, prazer e felicidade quando estão mais 

próximas de locais com áreas verdes, rios, terras férteis, clima ameno, segurança e 

outros aspectos que trazem condições mais favoráveis à preservação da vida ou dão mais 

sustentabilidade à vida ao longo do tempo. Por este motivo estão, em muitos casos, 

dispostas a pagar mais por isto. 

Logo, investimentos para a geração de RMLP de base imobiliária mais sustentáveis 

necessitam de uma construção que busca atender às necessidades e aspirações de seus 

usuários e stakeholders, sem com isso agredir a sociedade ou o planeta. Isto pode ser 

feito por meio do uso racional dos espaços, do uso eficiente e equilibrado dos recursos 

naturais, da maximização do uso dos recursos econômicos e financeiros, no conjunto dos 

ciclos de concepção, implantação, uso, atualização e demolição, com o objetivo de não 

prejudicar a qualidade de vida das gerações futuras e a sobrevivência do planeta. 

Para se realizar uma boa análise do investimento que deverá gerar renda de longo prazo 

é importante examinar as condições de sustentabilidade social e ambiental que envolvem 

os originadores dos veículos de investimento, operadores, administradores, usuários do 

empreendimento e o empreendimento em si (ou ativo) que gera a renda, considerando 

inclusive os fatores de risco nas questões ambientais, sociais e econômicas. 

O conceito de desenvolvimento sustentável surgiu nos anos 1980, e segundo o Relatório 

Brundtland (1987) é “o desenvolvimento que satisfaz as necessidades da geração 

presente sem comprometer a habilidade de as gerações futuras satisfazerem suas 

próprias necessidades.” 

Ainda hoje há falta de compreensão sobre o conceito de desenvolvimento sustentável. 

Alguns o pensam sob um enfoque estritamente econômico, outros, apenas sob uma ótica 

socioeconômica, outros ainda sob um ponto de vista ambiental e muito poucos com uma 
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visão sistêmica de sustentabilidade, em termos de harmonização entre as necessidades 

sociais, a capacidade de regeneração dos recursos naturais e os aspectos econômicos que 

medem as relações de troca em um sistema capitalista, a partir do “conhecimento” 

sistêmico dos aspectos ambientais, sociais e econômicos que giram em torno da 

instituição ou do empreendimento ao longo do “tempo”. 

As cinco dimensões da sustentabilidade, apresentadas na Figura 34, mostram as inter-

relações entre o Social, Econômico e Ambiental, e sua dependência do Conhecimento e 

do Tempo.  

Figura 34 – As cinco dimensões da sustentabilidade 

4.5.1.1 A correlação entre as cinco dimensões da sustentabilidade e do investimento 

A Figura 35 mostra o clássico tripé da sustentabilidade e da análise do investimento lado 

a lado. Pode-se notar que a utilidade tem relação direta com os aspectos sociais, uma vez 

que o conceito de utilidade está relacionado com o atendimento das necessidades e 

aspirações do ser humano. 

Figura 35 – Correlação entre as dimensões da sustentabilidade e da análise do investimento 
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Nota-se, ainda, que há uma clara correlação entre a sustentabilidade e o investimento, 

pois ambas tratam da dimensão econômica, que se não for considerada, programas 

sustentáveis não saem do papel e investimentos não são realizados. 

Finalmente, a dimensão risco, que até pouco tempo atrás levava em conta apenas os 

aspectos econômicos e de utilidade do risco, passa cada vez mais a considerar os 

aspectos sociais e ambientais do investimento, ou seja, passa a analisar os aspectos 

inerentes à sustentabilidade do investimento. Isto se faz necessário porque experiências 

recentes com financiamento de empreendimentos imobiliários, comerciais, industriais e 

de infraestrutura apresentaram problemas vinculados às questões sociais e ambientais. 

Como exemplos disso podem ser citados o caso do Rodoanel (trecho sul), que atrasou o 

início de obras por vários meses devido a um problema não resolvido com uma 

comunidade indígena próxima das obras, e o caso de diversas hidrelétricas, que não 

trataram devidamente das questões ambientais e que estão com suas obras atrasadas ou 

embargadas por questões de meio ambiente. 

4.5.2 Sustentabilidade econômica do ativo para a geração de RMLP 

No caso de Ativos para a geração de RMLP, pode-se analisar a sustentabilidade deste 

tipo de investimento por meio da lógica mostrada, de forma simplificada, na Figura 36. 

Há um originador interessado em realizar um empreendimento capaz de gerar RMLP e 

ainda, em alguns casos, estruturar um veículo de investimento com a finalidade de dar 

mais liquidez, transparência, governança e, dessa forma, facilitar a colocação do ativo 

no mercado para os investidores interessados em RMLP. 

Para se ter uma renda sustentável a receita destes ativos deve ser maior do que a 

expectativa de renda mínima gerada pelo ativo somado às suas despesas, considerando: 

os custos de operação e gestão destes ativos (edifícios comerciais, shopping centers, 

galpões, e outros ativos capazes de gerar RMLP), as taxas de administração dos veículos 

de investimento (ações, cotas de FIIs, debêntures etc.), as taxas de gestão fiduciária dos 

veículos de investimento e os impostos, conforme observado na Figura 37. 
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Figura 36 – Lógica da implantação de ativo para a geração de RMLP 
 

 

Figura 37 – Fronteira de trabalho para a rentabilidade do ativo 
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É preciso ainda levar em conta que a expectativa de rentabilidade do ativo, considerando 

que a renda é um dado conhecido, gera uma expectativa de valor do ativo pelos 

investidores, uma vez que, vale lembrar, o mercado é composto de indivíduos com 

percepções distintas uns dos outros. Tem-se, portanto, uma curva de dispersão dos 

valores resultantes das expectativas dos indivíduos investidores, e a zona de 

convergência destes valores, no sentido da sua sustentabilidade, será o intervalo da 

curva de valores que atendem aos limites de rentabilidade estabelecidos acima e 

cujo valor de mercado, no lançamento destes títulos, não deve ser inferior aos 

investimentos, somados aos custos de capital da implantação, aos impostos e ao 

prêmio de risco do originador do veículo de investimento, conforme observado na 

Figura 38. 

Figura 38 – Fronteira de trabalho  para a expectativa de preço do ativo 
 

Resta, finalmente, conferir se a quantidade de investidores que têm a expectativa de 

rentabilidade dentro do intervalo acima proposto é suficiente para adquirir a totalidade 

dos títulos que os originadores dos veículos de investimento desejam colocar no 

mercado. 
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Logo, a zona de convergência deve atender às equações abaixo, que indicam que há 

limites de rentabilidade para os investidores e/ou limites de resultados para os 

originadores. 

Considerando definida a capacidade de gerar renda do ativo, e sendo a rentabilidade do 

ativo igual à sua capacidade de gerar renda dividido pelo investimento: 

€ 

Rtb =
R
INV

            (28) 

Partindo da premissa da motivação do investidor que exige que a rentabilidade seja 

maior que as suas expectativas: 

€ 

Rtbmin ≥ E[Rtbinvestidor ]        (29) 

€ 

R
INVmax

≥ E[Rtbinvestidor ]       (30) 

Considerando, ainda, que há uma limitação para o investimento mínimo, que determina 

a rentabilidade máxima, de acordo com as expectativas de valor do ativo dos potenciais 

vendedores do ativo, tem-se: 

€ 

R
INVmax

≤
Rec −CO−CG −TXadm −TX fid − IMPop − IMPvei

INV
≤

R
INVmin

          (31) 

Lembrando, além disso, que no caso da aquisição do ativo diretamente do originador, 

responsável pela geração do ativo, o investimento mínimo pretendido deve ser maior que 

os investimentos do originador, mais custos do capital investido e impostos,  e deve 

pagar um prêmio de risco para que os originadores se sintam motivados a gerar novos 

produtos de investimento em ativos que geram RMLP. 

€ 

INVmin 0 ≥ INVorig + CCorig + PRorig + IMPorig                                   (32) 

E, finalmente, levando-se em conta que há uma expectativa de investimento máximo 

pelo investidor, tem-se:  

€ 

INVR max[ ] 0
≥Vaorig ≥ INVR min[ ] 0

                                                                          (33) 
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Em que: 

CC – Remuneração necessária para cobrir o custo de oportunidade do investimento 

CG – Custos de Gestão do ativo 

CO – Custos de Operação do ativo 

E[x] – Valor Esperado de “X” 

INV – Investimento 

IMP – Impostos a serem pagos 

PR – Remuneração equivalente ao prêmio de risco 

R – Renda 

Rec – Receita 

Rtb – Rentabilidade 

TXadm  - Taxa de administração dos veículos de investimento 

TXfid   - Taxa de gestão fiduciária do veículo de investimento 

Vaorig – Valor do Ativo para o originador 

Portanto, quanto maior for a eficiência do processo de concepção e implantação destes 

ativos, menores forem os custos de operação e administração dos ativos, melhores 

poderão ser os resultados para seus originadores e/ou as rendas para seus investidores, 

podendo, assim, alcançar um universo de investidores maior.  

Ou seja, quando se trata de analisar a sustentabilidade de ações, empreendimentos ou 

investimento o ideal é que se obtenha a maximização dos indicadores econômicos, sem, 

contudo, afetar aspectos sociais, ambientais e a saúde financeira dos envolvidos em 

todas as fases da vida do ativo; caso contrário, há riscos para ações, empreendimentos, 

ou investimentos.  
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Neste sentido, empreendimentos imobiliários que contemplam em seus projetos os 

aspectos relacionados ao uso eficiente de energia, ao uso racional de água, materiais que 

geram menos resíduos e de manutenção facilitada tendem a ter uma melhor imagem e 

custos de condomínio e operacionais menores, podendo gerar mais renda para seus 

investidores e/ou um retorno do investimento maior para seus originadores.  

Outro fato importante a se considerar é o aspecto de obsolescência dos ativos de base 

para a geração de RMLP, pois empresas e investidores tendem a privilegiar 

investimentos que tenham aspectos ambientais e sociais embutidos; logo, ativos que não 

contemplem tais aspectos podem perder valor e capacidade de gerar renda se surgirem 

outras oportunidades de investimentos que o façam. Ou seja, ações para a melhoria das 

condições ambientais e sociais podem trazer ganhos econômicos para seus originadores 

e investidores. 

 

4.5.2.1 Limite para a rentabilidade auferida pelos investidores 

O Gráfico 10 mostra claramente que a rentabilidade desejada pelo investidor que deseja 

RMLP não pode ser maior, como já foi dito, que a capacidade de gerar renda do ativo 

dividida pelo valor pretendido pelos originadores dos veículos de investimento. Partindo 

da premissa que ativos capazes de gerar RMLP têm um longo prazo de maturação, estes 

são muito sensíveis a variações de taxas de juros, ou variação de expectativas de 

rentabilidade. 

O Gráfico 10 mostra que uma variação de 2%, de 8% para 10% a.a. na expectativa de 

rentabilidade pode fazer variar em quase 25% para menos o valor do ativo. 
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Gráfico 10 – Rentabilidade do Investimento versus Valor da Oportunidade de Investimento 
 

4.5.3 Características dos ativos para a geração de RMLP 

Ativos capazes de gerar renda mensal homogênea e atualizada, para suprir necessidades 

financeiras de longo prazo de seus investidores, como já foi dito, devem ter a geração de 

renda baseada na produção de bens e serviços úteis para a sociedade, como, por 

exemplo: [i] rendas geradas por empresas inseridas em mercados duradouros capazes de 

sustentar resultados homogêneos e atualizados por um longo prazo (por meio da 

aquisição de ações); [ii] renda proveniente do aluguel de imóveis adequados às 

necessidades atuais e futuras de seus usuários; [iii] rendas oriundas de fundos de 

investimentos imobiliários (FII), capazes de gerar renda por meio da locação, uso e 

operação de imóveis comerciais e residenciais, também proveniente do aluguel de 

imóveis adequados às necessidades atuais e futuras de seus usuários; [iv] rendas 

procedentes de outros fundos de investimento e aplicações financeiras (incluem-se aqui 

fundos de previdência privada e títulos de dívidas de longo prazo com pagamento 

mensal do serviço desta dívida), ou aplicações financeiras que tenham como base ativos 

capazes de produzir bens e serviços úteis para a sociedade; e [v] via previdência social, 
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cujos recursos provêm da sociedade e são oriundos também de resultados obtidos na 

produção de bens e serviços. 

Nota-se, portanto, que toda a fonte de renda destes ativos se origina de parte da riqueza 

gerada pela produção de bens e serviços úteis à sociedade (PIB). Por outro lado, a 

capacidade de investimento dos investidores é oriunda de parte da mesma riqueza gerada 

pela sociedade, riqueza esta que não é destinada ao consumo (atendimento às 

necessidades e aspirações sociais do presente) e sim à acumulação de capital para 

futuros investimentos, dentre os quais se encontram os investimentos capazes de gerar 

RMLP, conforme mostrado pela Pesquisa de Orçamento Familiar do IBGE (POF), no 

caso do Brasil. 

Neste caso, ativos com base em ganhos especulativos não são próprios para a geração 

RMLP, pois estes não têm características de continuidade ou perpetuidade e 

homogeneidade, porquanto se aproveita de situações momentâneas, geradas, na maioria 

dos casos, por assimetria de conhecimentos sobre determinados mercados (oferta, 

demanda, tendências, obsolescência, ...) para arbitrar ganhos.  

4.5.3.1 Características dos imóveis 

Para pessoas físicas, em geral médios poupadores, têm-se como premissa básica 

que o investimento em ativos imobiliários para renda representa um instrumento 

de poupança explorado de forma particular. Trata-se, pois, de buscar uma fonte 

de renda mensal, para complementar, ou até para ser a raiz principal da estrutura 

do orçamento familiar, especialmente no caso da formação de poupança para 

sustentar a aposentadoria. (ROCHA LIMA JR.; TAKAOKA, 2005, p. 45) 

No caso de investimentos para a geração de RMLP por meio de investimentos 

imobiliários ou de base imobiliária há que se considerar, ainda, a caracterização dos 

imóveis, que deve contemplar pelo menos os seguintes aspectos: [i] localização e 

entorno; [ii] função, conforto e flexibilidade; [iii] forma, estilo e design; [iv] 

infraestrutura e tecnologia; [v] solidez; e [vi] resistência à obsolescência. (Figura 39) 
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Figura 39 – Características dos imóveis 
 

4.5.3.1.1 Localização e entorno 

Para investidores em empreendimentos imobiliários, ou de base imobiliária, entender os 

aspectos inerentes à localização do imóvel, como acessibilidade, sinergia com as 

atividades do entorno, complementaridade das necessidades humanas no entorno (como 

restaurantes, shoppings, clubes, parques) é de fundamental importância, pois estes são 

elementos que contribuem para uma melhor percepção da atratividade do imóvel para os 

seus ocupantes, locatários e usuários, sinalizando, consequentemente, para uma melhor 

expectativa de geração de renda homogênea para os investidores. 

4.5.3.1.2 Função, conforto e flexibilidade 

Os edifícios devem ser concebidos e planejados de forma a atender a uma função social, 

ou seja, moradia, trabalho, comércio, lazer etc., com o melhor conforto possível e um 

grau razoável de flexibilidade para que mudanças que se fizerem necessárias (espaços, 

hábitos e costumes) possam ser realizadas. 
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4.5.3.1.3 Forma, estilo e design 

A forma, o estilo e o design do edifício são fatores determinantes da característica do 

edifício e podem servir para atrair ou repelir usuários, afetando, consequentemente, a 

percepção da oportunidade de investimento. 

4.5.3.1.4 Infraestrutura e tecnologia 

Quanto melhor for a relação infraestrutura e tecnologia de apoio às atividades do 

edifício e os custos de condomínio, melhor a percepção da oportunidade de ocupação do 

edifício e, portanto, melhor a percepção da oportunidade de investimento. 

4.5.3.1.5 Solidez 

A solidez está diretamente ligada à sensação de perpetuidade, característica esta inerente 

a investimentos para a geração de renda de longo prazo. 

4.5.3.1.6 Resistência à obsolescência  

Com a rápida evolução da tecnologia, do design, das características complementares das 

moradias, dos locais de trabalho, comércio e lazer, há que se estar preparado para 

introduzir mudanças nestes edifícios de forma a que estes continuem sendo atrativos aos 

fins a que se destinam. 

A flexibilidade e solidez, citadas acima, são importantes para preservar sua utilidade, 

função e atratividade, mas, para se evitar a obsolescência funcional, não é suficiente 

contemplar apenas estes dois aspectos. Há que se observar também outros aspectos, tais 

como características de acesso ao edifício, evolução da vizinhança etc.. 
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4.6 SÍNTESE DO CAPÍTULO EM RELAÇÃO A INVESTIMENTOS EM RMLP 

Não se investe naquilo que não se conhece, pois não há como perceber a utilidade do 

investimento em ativos para gerar RMLP sem conhecimento pessoal ou orientação de 

alguém em quem se confie. Mas somente o conhecimento sobre o assunto não é 

suficiente, há que se ter informação clara e transparente sobre o investimento em 

análise, que é fundamental para lastrear e dar confiança e segurança à tomada de decisão 

entre as diversas opções que se nos apresentam.  

Portanto, se a empresa deseja fidelizar o cliente, deve fornecer, de forma transparente, a 

informação necessária e suficiente para que o investidor possa fazer a escolha que 

melhor atenda às suas necessidades e desejos. 

Basicamente, a utilidade, no caso de investimentos para a geração de RMLP, está na 

obtenção de renda mensal e atualizada de longo prazo, que seja suficiente para o 

atendimento das necessidades futuras, para a manutenção da qualidade de vida e para 

garantir a independência financeira no caso da impossibilidade de se auferir renda por 

meio do trabalho ou perda de outra fonte de renda. 

Ressalta-se que a percepção de utilidade depende das circunstâncias particulares do 

investidor que está fazendo a avaliação do investimento, sendo que os principais 

elementos são: o volume de renda oferecida ao investidor, que deve ser no mínimo o 

suficiente para gerar uma percepção de oportunidade de investimento; a capacidade de 

investimento do investidor; a rentabilidade oferecida por outras oportunidades de 

investimento; a confiança na segurança de renda atualizada.  

Muitos investidores tratam de maneira idêntica investimentos para a geração de renda ou 

geração de riqueza; no entanto, estes investimentos são distintos, com diferentes 

objetivos, forma de abordagem, foco da análise e riscos.  

O foco da análise de investimentos para gerar RMLP deve estar na qualidade e 

segurança da renda homogênea e estável, que mantenha o poder de compra da renda 

atualizado, útil para a manutenção, no longo prazo, das despesas decorrentes das 

necessidades básicas e da manutenção da qualidade de vida.  
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Logo, há que se dispor de ativos com bases sustentáveis na produção de bens e serviços 

para sociedade para se obter uma renda sustentável por um longo prazo. Contemplar 

aspectos de sustentabilidade na conceituação, implementação, operação e gestão dos 

ativos capazes de gerar RMLP podem melhorar a imagem e os custos de operação e 

gestão dos ativos, podendo gerar mais renda para seus investidores e/ou um retorno do 

investimento maior para seus originadores, além de poder evitar uma obsolescência 

prematura do ativo, com riscos de perda da capacidade de gerar renda homogênea e 

estável e valor do ativo.  

Como foi dito anteriormente, investimentos em RMLP são de longo prazo, e portanto 

mais sensíveis a fatores que possam conturbar a qualidade da renda a ser gerada. Por 

conseguinte, a dimensão risco, que até pouco tempo atrás levava em conta apenas os 

aspectos econômicos e de utilidade do risco, passa cada vez mais a considerar os 

aspectos sociais e ambientais do investimento, ou seja, passa a analisar os aspectos 

inerentes à sustentabilidade do investimento. Isto se faz necessário porque experiências 

recentes com financiamento de empreendimentos imobiliários, comerciais, industriais e 

de infraestrutura apresentaram problemas vinculados às questões sociais e ambientais. 

Finalmente, a dimensão “tempo” deve ser analisada sob o ponto de vista do investimento 

em ativos que geram RMLP, ou seja, comportamento passado e presente do ativo, 

expectativas de comportamento para o futuro, início e fim do investimento, prazo 

durante o qual se pretende investir no ativo e periodicidade da geração da renda. 

A síntese das dimensões do investimento está espelhada na Figura 40. 
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Figura 40 – As cinco dimensões do investimento (ampliada) 
 

Principais funções e equações para investimentos em RMLP 

€ 

R
INVmax

≥ E[Rtbinvestidor ]       (30) 

€ 

R
INVmax

≤
Rec −CO−CG −TXadm −TX fid − IMPop − IMPvei

INV
≤

R
INVmin

          (31) 

€ 

INVmin 0 ≥ INVorig + CCorig + PRorig + IMPorig                                   (32) 

€ 

INVR max[ ] 0
≥Vaorig ≥ INVR min[ ] 0

                                                                          (33) 
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5 O PROCESSO DE DECISÃO 

Schwartz (2004, p. 42) diz que tudo na vida são escolhas. Todos os dias, a cada 

segundo, estamos fazendo escolhas, e sempre há alternativas. A existência, pelo 

menos a existência humana, é definida por escolhas que as pessoas fazem. 

Hoje, vive-se em uma sociedade globalizada, que oferece um número ilimitado de 

opções de escolha, cada qual gerando expectativas de valor e utilidade distintas, de 

acordo com a percepção racional, emocional, instintiva ou intuitiva de cada indivíduo. 

Opções ilimitadas geram expectativas ilimitadas. Se não houvesse limitações às 

possibilidades de escolhas, certamente cada indivíduo tenderia a escolher todas as 

opções necessárias para satisfazer e realizar todas as suas necessidades e aspirações. 

Mas isto não é possível porque há diversos tipos de limitações: de conhecimento, de 

tempo, econômica, de recursos humanos e naturais. Em vista disso é preciso escolher 

determinadas opções em detrimento de outras, o que gera uma série de expectativas, 

boas (felicidade, prazer, satisfação, oportunidades, em relação ao que se deseja escolher) 

e ruins em relação ao que se está deixando para trás (perdas, dor, arrependimento, custos 

de oportunidades etc.).  

A existência de limites de escolhas e quantidades exige considerar, entre as infinitas 

opções disponíveis, quais atendem às expectativas de necessidades e aspirações mais 

importantes (racional), mais prazerosas (emocional), por impulso (instinto) ou intuição. 

5.1 A LÓGICA DO PROCESSO DE CONSTRUÇÃO DAS PREFERÊNCIAS PARA A DECISÃO 

“Carregamos, naturalmente, uma miríade de preferências em nossa memória. 

Nós nascemos com algumas delas, como um gosto por doces, evitar dor, e, 

talvez, o medo de cobras. Além disso, passamos nossas vidas, especialmente na 

infância e adolescência, construindo preferências a partir de nossas experiências, 

vontades, necessidades e desejos. Algumas destas preferências aprendidas  

possuem um aspecto amplo, como preferir mais dinheiro a menos; outras são 

bastante específicas, tais como um gosto por um particular sabor de sorvete. 

Estas bem-estabelecidas preferências estão prontamente disponíveis para uso. 

A necessidade da construção da preferência surge quando nosso conhecimento 

sobre as preferências é insuficiente para solucionar o problema de decisão que 
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enfrentamos. Parece-nos que estas situações mais difíceis têm uma ou mais das 

três características a seguir. Em primeiro lugar, alguns elementos da decisão são 

totalmente desconhecidos, como, por exemplo,  escolher o que comer a partir de 

um menu em uma língua estrangeira. Em segundo lugar, as opções disponíveis 

apresentam um conflito entre as nossas preferências conhecidas, portanto, 

escolhas devem ser feitas em situação de trade-off. Por exemplo, vamos supor 

que você está escolhendo entre dois apartamentos para alugar. Um deles tem 

grandes janelas com uma bela vista, mas uma cozinha apertada. O outro não tem 

vista, mas possui uma bem-organizada e espaçosa cozinha. Você sabe que 

prefere boa vista e uma cozinha espaçosa para tomar a decisão, mas você deve 

fazer uma troca entre um aspecto (vista) e o outro (cozinha espaçosa). Muitas 

vezes conhecemos nossas preferências para os aspectos individuais, mas não 

sabemos ligá-los com os trade-offs entre duas opções. Em terceiro lugar, 

achamos difícil traduzir os nossos sentimentos positivos e negativos em uma 

resposta numérica, mesmo quando nossas preferências são claras. Por exemplo, 

suponhamos que você encontre um apartamento com uma bela vista e uma 

cozinha espaçosa. A pergunta agora é: Quanto você está disposto a pagar para 

alugar este apartamento? Esta questão pode ser de difícil resposta. 

(LICHTENSTEIN; SLOVIC, 2006, p. 1) 

Para o primeiro caso, desconhecimento, a solução, como já foi visto, é providenciar 

informação necessária e suficiente para lastrear a decisão. 

Os pesquisadores sobre decisão raramente estudam o primeiro problema: 

desconhecimento. Realmente os pesquisadores  estão, em geral, interessados em 

escolher os estímulos que os participantes do estudo estão familiarizados. 

Assim, a ênfase na investigação sobre construção de preferências é o segundo 

problema, a troca, ou o terceiro problema, as respostas numéricas, ou ambos. A 

distinção entre estes dois problemas nem sempre é clara. Por exemplo, quando 

você encontrar o apartamento com uma bela vista e uma cozinha espaçosa, você 

pode refazer a questão: Quanto mais renda está disposto a pagar por este 

apartamento do que para o apartamento com a cozinha pequena? Isto envolve 

uma permuta entre o dinheiro e o espaço da cozinha. Mas a distinção é 

importante porque um problema se centra nos malabarismos dos processos 

internos de nossas preferências e o outro incide sobre a interface entre as nossas 

respostas. (LICHTENSTEIN; SLOVIC, 2006, p. 1-2) 

Para o segundo e terceiro casos, esta Tese analisa as decisões tomadas pelos investidores 

em ativos para geração de RMLP e os respectivos indicadores destes ativos no momento 
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da decisão, com o objetivo de transformar os processos internos de decisão em números 

que representam o desempenho aceitável de renda e a rentabilidade do ativo. 

Com base em conhecimentos emergentes na psicologia cognitiva durante a 

metade do século 20, Neisser alegou que não só memória, mas também 

percepção e atenção são "atos de construção que podem fazer mais ou menos o 

uso de informação estimulante em função das circunstâncias." Antecipando o 

que mais tarde veio a ser conhecido como teorias de duplo-processo, Neisser 

afirmou que "o processo construtivo é presumido ter duas fases, a primeira das 

quais é rápida, bruta, holística e paralela, enquanto a segunda é deliberada, 

atenta, detalhada e sequencial." (LICHTENSTEIN; SLOVIC, 2006, p. 22) 

No momento da decisão somos influenciados por palavras, imagens e tudo o mais que 

nossos cinco sentidos possam captar, inclusive sobre ações e comportamentos de 

terceiros com relação às opções que escolheram, ou que estão escolhendo, e se estão se 

sentindo satisfeitos ou não com as decisões tomadas. 

5.1.1 Quando se tem apenas uma opção de escolha 

Alguns anos atrás, no vagão de primeira classe do Eurostar, o trem que faz o percurso 

entre Paris e Londres, havia duas opções para o almoço: peixe ou carne. Mas ao chegar a 

vez de um casal australiano acabou o peixe e o senhor irritado reclamou: 

- Como, na primeira classe do Eurostar, não há opções! 

E o garçom mais do que depressa respondeu, com toda a educação: - Mas o senhor tem 

opções. 

- Mas como tenho opções? Respondeu o senhor. 

- Ou senhor come ou não come. 

Ou seja, mesmo quando a opção é única, pode-se aceitá-la ou não, com base em nossas 

necessidades, vontades, isto é, na expectativa da “utilidade”, no preço que se está 

disposto a pagar e nos riscos e nas perdas inerentes à decisão de investir. 
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No caso de investimentos para a geração de RMLP, a partir do conhecimento que se tem 

há que se analisar a capacidade de investimento, o tempo de maturação do investimento, 

a utilidade da renda e risco envolvido. 

5.1.2 Com duas opções de escolha 

Já no caso de duas opções, a decisão se complica, pois a partir da capacidade de investir 

as pessoas tomam suas decisões baseadas em aspectos instintivos, intuitivos, racionais e 

emocionais, procurando primeiro atender suas necessidades básicas imediatas. Além 

deste ponto, dependendo da característica de cada indivíduo, as decisões podem variar 

entre atender às necessidades básicas de longo prazo, ou desejos e aspirações de curto e 

longo prazo. 

Se houver capacidade de investir nas duas opções de investimento, deve-se pensar se é 

possível, ou se vale a pena, desfrutar das duas opções, com base na utilidade, no prazer 

que tais opções irão trazer e no tempo disponível. 

Caso não seja possível investir em ambas, há que se escolher, decidir entre uma e outra 

e, neste caso, além das análises anteriores, é preciso realizar uma análise comparativa 

entre as duas opções, buscando otimizar os recursos econômicos, a expectativa de 

utilidade do investimento, os riscos envolvidos e a redução da sensação de perda ou 

arrependimento por não se estar contemplando a segunda opção. 

Se a decisão for entre duas opções de investimento para a geração de RMLP, 

considerando que a expectativa da utilidade da renda já está contemplada, a análise 

certamente recairá sobre a expectativa da capacidade de gerar renda (rentabilidade), da 

duração da renda e dos riscos envolvidos, de uma opção em relação à outra, que 

considera ainda as experiências anteriores do investidor e sua intuição. 

5.1.3 Com múltiplas opções de escolha 

Na situação real, há infinitas opções de escolha para uma capacidade limitada de 

investimento e tempo que cada indivíduo tem. Neste caso se é obrigado a decidir quais 

serão as opções escolhidas e quais ficarão para trás, buscando otimizar a cesta de 
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escolhas de acordo com as necessidades, desejos e sonhos individuais de cada um e 

segundo a expectativa de utilidade que cada opção pretende oferecer, as oportunidades, 

os riscos envolvidos e os custos das opções que se deixa para trás.  

Ou seja, há que se decidir entre como dividir as economias e rendas em vestuário, 

alimentação, saúde, transporte, moradia, lazer, educação, e outras necessidades básicas 

presentes, além de desejos e sonhos pessoais e familiares de curto e longo prazo. 

Neste caso, decisões de investimento para a geração de RMLP só irão ocorrer a partir do 

momento que as necessidades básicas de curto prazo tenham sido atendidas, e 

considerando: a capacidade de investimento, as expectativas de utilidade para a renda 

gerada e a comparação das opções de investimento feitas a partir do conhecimento que 

se tem sobre as oportunidades de investimentos, sua capacidade de gerar renda 

(rentabilidade, homogeneidade e distribuição da renda), as taxas e impostos de cada uma 

delas, os prazos e os riscos envolvidos em relação a outras oportunidades de 

investimento de curto e longo prazo. 

De acordo Schwartz (2007, p. 213), o sociólogo Alex Michalos, ao examinar a 

qualidade percebida da experiência, afirmou que as pessoas estabelecem padrões 

de satisfação com base em três lacunas: “a lacuna entre o que a pessoa tem e o 

que quer ter; a lacuna entre o que a pessoa tem e aquilo que pensa que pessoas 

iguais a ela têm; e a lacuna entre o que a pessoa tem e o melhor que já teve no 

passado.” Michalos descobriu que grande parte da oscilação individual com 

relação à satisfação com a vida poderia ser explicada não pelas diferenças na 

experiência objetiva, mas pelas diferenças nas três lacunas percebidas. A essas 

três comparações, diz Schwartz, acrescentei uma quarta: a lacuna entre o que a 

pessoa tem e sua expectativa. 

As escolhas que cada indivíduo faz dependem: [i] da perspectiva de vida pessoal que o  

investidor tem em relação à capacidade de sobreviver, realizar, sonhar e na expectativa 

para o futuro; [ii] das oportunidades de escolhas de investimentos percebidas e dos 

respectivos custos e benefícios em relação à expectativa de satisfação, prazer e 

felicidade que podem ser gerados; [iii] e do risco que se aceita correr sobre os 

investimentos em análise. E isto independe da condição social e da idade do indivíduo. 

Normalmente, jovens têm mais propensão ao risco. Há, contudo, casos de jovens recém-

saídos das universidades, sem motivação e perspectiva futura, que passam o resto da 
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vida apenas lutando para viver uma vida aparentemente segura. Como exemplo da não 

confirmação à regra vale citar o caso do Jornalista Roberto Marinho, que aos 60 anos de 

idade resolveu realizar o sonho de montar uma rede de televisão inovadora nos anos 

1960, a Rede Globo, com transmissões simultâneas para todo o País via satélite. 

A partir das cinco dimensões do investidor e das cinco dimensões do investimento, 

mostradas na Figura 41, pode-se estudar a forma segundo a qual o investidor analisa e 

decide sobre o leque de possibilidades de opções de escolha, visualiza oportunidades, os 

custos de oportunidades e resistências a mudanças em cada uma destas opções, de 

acordo com a percepção dele (investidor) sobre o mercado, o investimento em análise e 

sua capacidade de investimento. 

Figura 41 – O investidor e o investimento 
 

Os investidores sempre buscarão, para si, o máximo de utilidade, em um determinado 

período de tempo, com um mínimo de custo de oportunidades e riscos, para otimizar 

suas relações oportunidades-investimentos. A percepção da melhor opção chega por 

meio de uma série emoções (boas e más) geradas a partir das experiências racionais e 

emocionais do passado e do presente, que criam as expectativas para o futuro, 

carregadas com indicadores racionais e emocionais, objetivos e subjetivos, quantitativos 

e qualitativos. Ou seja, há que se entender as interações entre o investidor e o 

investimento, pois sem um deles não há escolha, muito menos investimento. 
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5.2 O PROCESSO DECISÃO SOBRE AS OPÇÕES DE ESCOLHAS DISPONÍVEIS 

Para Securato (1996, p. 22-23), deve estar claramente definido o objetivo da 

decisão a ser tomada, e em relação ao objetivo fixado devemos ter, em 

correspondência, uma variável quantitativa que assuma valores conforme o 

evento avaliado. Se, por exemplo, o objetivo é lucro, custo ou resultado de uma 

operação financeira, então o objetivo é quantitativo e se confunde com a própria 

variável. Quando o objetivo é qualitativo, como, por exemplo, qualidade de 

vida, nível de informação ou efeitos políticos, então devemos procurar uma 

variável quantitativa que se relacione com os eventos em estudo. 

Racionalmente, analisam-se oportunidades, resistências e custos de oportunidades, e 

emocionalmente busca-se tomar decisões que conduzam a mais felicidade, mais prazer, 

mais satisfação e mais segurança e se procura evitar a infelicidade, a dor, a insatisfação, 

os arrependimentos e as perdas, para, finalmente, tentar otimizar o uso de recursos e das 

relações de troca, com o objetivo de maximizar, para o presente e futuro, resultados e 

expectativas, de atendimento às necessidades e aspirações individuais. Em outras 

palavras: cada indivíduo, com suas particularidades, procura harmonizar e 

otimizar18 suas escolhas, de acordo com as opções de escolha disponíveis no 

presente, seus sentimentos e os recursos disponíveis para investir ou consumir e 

analisar as opções de escolha, objetivando obter a maior satisfação, prazer e 

felicidade no presente e futuro, com um mínimo de custos e resistências. (Figura 42) 

 Figura 42 – O processo de decisão sobre as escolhas disponíveis 
 
                                                
• 18 Sendo o sentido de “otimizar” equivalente a satisfazer ou maximizar os benefícios e custos do conjunto de 

suas escolhas, de acordo com o perfil do investidor (satisfazedor ou maximizador), seus recursos e o horizonte 
de análise, buscando assim uma condição de “máximo local” para determinar suas escolhas, como será visto 
mais adiante. 
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5.2.1 Recursos 

Neste texto, “recursos” trata dos aspectos limitantes, inerentes à decisão e à efetivação 

dos investimentos e/ou consumos escolhidos, que neste caso são: disposição para 

pesquisas e análise, tempo e conhecimento para analisar as opções de escolha 

disponíveis e decidir por aquelas que estejam de acordo com a capacidade de 

investimento ou consumo do investidor ou consumidor e da liquidez dos seus 

investimentos, pois o investidor pode ter capacidade de consumo ou investimento mas 

estes recursos poderão estar indisponíveis no curto prazo e impossibilitar a efetivação da 

opção escolhida. (Figura 43) 

Figura 43 – Recursos do investidor ou consumidor 

5.2.2 Tempo 

Neste caso, a dimensão tempo diz respeito às expectativas relacionadas com as 

necessidades e aspirações do indivíduo que está realizando a análise das oportunidades 

de investimento ou consumo, no sentido de obter satisfação, prazer e ser feliz, 

lembrando que sempre há um desejo de se conseguir obter o máximo no menor tempo 

possível, ou seja, a dimensão tempo tem influência sobre o valor dos bens, serviços e 

investimentos. 
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5.2.3 Oportunidades 

Oportunidade traduz expectativas de auferir ganhos (econômicos, sociais e ambientais) a 

partir de uma opção de escolha, com o objetivo de satisfazer uma necessidade, realizar 

ou conquistar algo que traga prazer ou pela crença de poder ser mais feliz, que 

considera, ainda, as dimensões do tempo e da segurança, como pode ser observado na 

Figura 44. 

Escolher o prazer momentâneo imediato ou a Felicidade futura ou ainda a satisfação de 

uma necessidade por um longo período de tempo, como moradia ou um seguro-saúde, 

são dilemas que se enfrenta no dia-a-dia e sua percepção depende da análise de uma 

série de variáveis que, por sua vez, gera pontos em espaços multidimensionais, cuja 

análise dá origem a resultados, em muitos casos abstratos, que causam desconforto no 

momento da decisão e, em outros, inexplicavelmente, dão uma sensação de se estar 

fazendo a coisa certa. 

Figura 44 – As cinco dimensões da oportunidade para o investidor / consumidor 
 

Na percepção da oportunidade de investimento, o tempo é uma variável que interfere em 

diversos aspectos relacionados à decisão de investimento, e as pessoas tendem a 

valorizar entregas de bens e ou resultados imediatos. Há, por exemplo, o caso das 

“compras por impulso”, em que a decisão de comprar acontece sem uma análise mais 

criteriosa, isto é, feita apenas e unicamente para satisfazer o desejo de possuir o objeto 

no “agora”, ou na disposição de se pagar mais para não ter que esperar, ou, ainda, na 

escolha da loja, ou prestador de serviço, que com um mesmo preço pode atender 
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prontamente o cliente (fato que exige de muitos magazines e lojas a manutenção de um 

estoque capaz de atender, de imediato, às necessidades e desejos de seus clientes). 

Os deuses instilaram ansiedade no primeiro homem que descobriu como 

distinguir as horas. Produziram, também, ansiedade naquele que neste lugar 

construiu um relógio de sol, para cortar e picar meus dias tão desgraçadamente 

em pedacinhos! (Titus Maccius Plautus (254?-184 A.C., apud STIX, 2007, p.7) 

Para Giannetti (2005, p. 54-58):“Quando o prazer está em jogo, mais é melhor 

do que menos, antes é melhor que depois. Quando a dor finca os dentes, a 

equação se inverte: menos e depois é melhor.”... 

“Quanto mais próximo do momento de desfrutar a prenda, maior terão de ser os 

juros – valor da recompensa adicional esperada ou “suborno” – necessário para 

convencê-los a abrir mão da preferência por menos antes.”... 

“O desconto hiperbólico (grego huperbole: “excesso”) descreve o formato da 

curva da impaciência em todas as situações em que a capacidade de espera cai 

acentuadamente em função da proximidade daquilo que se deseja. O valor do 

presente em relação ao futuro – o desconto do futuro – aumenta de forma 

desproporcional à medida que o momento de saciar uma necessidade, ou desejo 

se avizinha. O remoto convida à espera: o imediato exige e cobra satisfação – é 

o afã da natureza prestes à repleção. O que parece tranquilo no conforto à 

distância – “Prazos largos são fáceis de subscrever: a imaginação os faz 

infinitos”19... 

“Instadas a optar entre $ 100 hoje e $ 130 daqui a seis meses, as pessoas em sua 

maioria ficam com o dinheiro à mão; mas se a opção for entre essas mesmas 

quantias, só que a primeira daqui a um ano, e a outra em um ano e meio, elas 

preferem esperar.” 

O pensamento de Giannetti reflete a tendência de comportamento do investidor no 

momento da escolha, em relação ao atendimento de sua satisfação, prazer ou felicidade. 

Mas isto não significa que em todas as situações esse será o comportamento. Por 

exemplo, se em vez de $100 e $130 os valores mudarem para $1.000.000 e $1.300.000, 

certamente a tendência de comportamento mudará, uma vez que a utilidade dos 

$300.000 pode passar a ser mais relevante para o indivíduo. 

                                                
• 19 Machado de Assis, Dom Casmurro, cap. 11, p. 17. 
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5.2.4 Custos de oportunidade 

Custo de Oportunidade é o custo relativo à perda de ganhos potenciais das 

oportunidades renunciadas (econômicas, sociais, ambientais) que poderiam gerar 

satisfação, prazer, ou felicidade para o investidor, ou seja, representa o valor das perdas 

associadas às alternativas não escolhidas. (Figura 45) 

Para BONHAM (2001, p. 471), custo de oportunidade é o custo que um 

investidor tem, em termos de perda de oportunidades alternativas, de não mover 

seu capital para um valor mobiliário mais atrativo. Por exemplo, se alguém está 

recebendo, num fundo do mercado de capitais, 5% a.a., ignorando o mercado de 

ações que está subindo 10% a.a., em média, e aparentando que este mercado 

continuará a subir, seu custo de oportunidade é de 5% a.a., que é a diferença 

entre o retorno de seu investimento e o mercado de ações. 

Figura 45 – As cinco dimensões do custo de oportunidade 
 

Isto é, se houver alternativas de investimento, uma opção não pode ser analisada 

independente das outras, sendo que neste caso os custos de oportunidade estão 

relacionados às potenciais perdas geradas pela pretensa opção de escolha. 

5.2.4.1 A psicologia dos “trade-offs” e a geração de conflitos nas opções de escolha 

Há, no entanto, casos em que a escolha de uma opção em detrimento de outras gera 

indecisão no momento da escolha entre duas ou mais opções, pois o balanço entre dois 
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ou mais aspectos desejados, mas incompatíveis em uma mesma opção de escolha, tem 

pesos equilibrados. 

Schwartz (2004, p.124-125) comenta que em uma pesquisa sobre a expectativa 

de valor da segunda de duas opções de carros, um (opção A) tinha uma 

classificação 8 (numa escala de 0-10) na questão de segurança, com um valor de 

$ 25.000, e outro, com características semelhantes, tinha uma classificação 6 de 

segurança (opção B). Um pouco depois foram oferecidas as duas opções aos 

participantes, que deveriam escolher entre as opções A e B, sendo que o preço 

de B foi aquele que cada participante havia avaliado. Neste caso, há de se supor 

que metade dos participantes iria escolher A e a outra metade iria escolher B, 

pois os preços haviam sido colocados em função da diferença de segurança dos 

modelos. Mas não foi isso que ocorreu. A maioria escolheu a opção A, pois 

segurança era mais importante para eles. Outro aspecto interessante a ressaltar 

nesta experiência é que os participantes experimentaram emoções 

substancialmente negativas ao realizar a escolha, o que levou os pesquisadores a 

concluir que decidir em situações de equilíbrio de condições torna as pessoas 

infelizes e indecisas. 

A introdução do conflito gerado pela incapacidade de atender, em uma mesma opção, a 

todas as expectativas do investidor acaba por adiar a decisão em razão da potencial 

perda ou custos de oportunidade intrínsecos à decisão. 

Schwartz (2004, p. 126) realiza uma pesquisa com dois tipos de situação. Na 

primeira é colocado um anúncio na vitrine que diz: “walkman Sony por apenas 

$99 (o que era considerado um preço bem abaixo do preço de lista). Na segunda, 

além da promoção do walkman da Sony, há uma outra opção de pechincha: um 

top de linha da Aiwa por apenas $169 (também bem abaixo do preço de lista). 

No primeiro caso, 66% disseram que poderiam comprar o Sony e 34% iriam 

aguardar para decidir; já no segundo caso, 27% responderam que comprariam o 

Sony, outros 27% o Aiwa e 46% disseram que iriam esperar para decidir. Ou 

seja, ao colocar uma opção atrativa, 2/3 dos entrevistados disseram que 

poderiam comprar, mas ao adicionar uma segunda opção cria-se um conflito e 

força-se um trade-off entre preço e qualidade. 

Ou seja, oferecer muitas opções mostra a incapacidade de colocar à disposição do 

investidor todas as qualidades desejadas em um mesmo produto ou serviço, e o obriga a 

escolher quais atributos de utilidade, qualidade ou preço desejados ficarão para trás, que 

acarretam insatisfação, indecisão e, consequentemente, retardo na decisão.  
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Obviamente, o caso ideal seria fornecer ao nosso cliente um único produto com tudo que 

ele deseja e ainda com um preço mais baixo que todas as demais opções, pois neste caso 

não haveria custos gerados por outras oportunidades de investimento, e o sucesso, desde 

que bem trabalhado mercadologicamente, seria certo. 

5.2.5 Resistências 

Segundo Eleanor Westney, professora do MIT Sloan, “reduzir as resistências é 

mais efetivo que intensificar as forças para mudança.”20 Ou seja, eliminar os 

conflitos pode ser mais eficaz que aumentar os atrativos dos produtos, para 

acelerar a decisão e determinar qual será a opção escolhida. 

A Figura 46 mostra os principais aspectos que levam o investidor a resistir a mudanças: 

por inércia ou falta de vontade de mudar; por estar deprimido, com humor baixo; por 

apego evita trocar de ativos; por estar confortável com a situação; e por 

desconhecimento ou medo da mudança (risco). 

É por este motivo que a indústria automobilística brasileira, por exemplo, criou o carro 

“flex”, que pode andar com gasolina, álcool ou uma mistura dos dois. Embora haja uma 

pequena perda de eficiência do motor, o consumidor entende que a versatilidade de 

poder decidir qual combustível usar é bastante atrativa e facilita o processo de decisão, 

pois não tem que decidir antes da compra do veículo qual combustível usar. 

Figura 46 – As cinco dimensões da resistência 
 

                                                
• 20 Apresentação feita para o Elias Program em 8 de março de 2006. 
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5.2.6 Sentimentos sobre as oportunidades, custos, resistências e o tempo 

Neste caso, os sentimentos (racionais, emocionais, instintivos, intuitivos, considerando o 

tempo) levam em consideração os conjuntos de escolhas possíveis (e não mais cada 

oportunidade de escolha individualmente), na busca do conjunto de escolhas que gere o 

sentimento de mais satisfação, prazer e felicidade, considerando os recursos do 

indivíduo e a dimensão de tempo das análises (curto, médio e longo prazo). (Figura 47) 

Figura 47 – Os sentimentos  

5.3 O PROCESSO DE DECISÃO EM INVESTIMENTOS PARA A GERAÇÃO DE RMLP 

Considerando, a partir deste ponto, que o investidor tem a intenção de investir parte de 

sua poupança em ativos capazes de gerar RMLP, o processo de decisão passa a ser 

lastreado na busca da otimização da capacidade de investimento do investidor em 

RMLP, com base: [i] nas oportunidades de atendimentos das necessidades de renda para 

garantir sua independência financeira, suas necessidades e aspirações futuras, a 

manutenção de sua qualidade de vida e uma potencial poupança para imprevistos; [ii] 

nos custos de oportunidades, por não investir em outras oportunidades de 

investimento em ativos que geram RMLP com características distintas de 

rentabilidade, homogeneidade da renda, distribuição, riscos ou, ainda, por deixar de 

escolher outras opções de investimento ou consumo não relacionadas com 

investimentos em geração de RMLP; [iii] nas resistências aos investimentos do 

investidor; [iv] na dimensão de tempo que se deseja a renda e sua periodicidade; nos 
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recursos e disposição de buscar o melhor conjunto de investimentos em RMLP; [vi] e no 

sentimento que o investidor tem sobre a decisão que ele considera tomar. (Figura 48) 

Figura 48 – O processo de decisão em ativos para geração de RMLP 

5.3.1 Oportunidades em investimentos em RMLP 

Neste caso, as oportunidades traduzem-se no atendimento às expectativas dos indivíduos 

que desejam: [i] uma alternativa de renda líquida efetiva, mais especificamente renda 

para o atendimento das necessidades e aspirações futuras, renda para a independência 

financeira e renda para a manutenção da qualidade de vida; [ii] uma rentabilidade 

liquida efetiva adequada aos parâmetros de mercado que considera os riscos do 

investimento; [iii] características da renda (Grau de Homogeneidade e Grau de 

Distribuição da Renda ajustada à inflação adequada, tendo como elemento auxiliar o 

Indicador da Característica do Investimento); [iv] capacidade de ter uma poupança para 

imprevistos (previdência); e [v] confiança na segurança de renda mensal. (Figura 49) 

Figura 49 – Oportunidades de investimentos em RMLP 
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5.3.1.1 Confiança e admiração nos ativos, na gestora ou nos usuários 

Investidores aceitam pagar mais por ativos (ou empresas responsáveis por sua gestão e 

governança) nos quais confiam e admiram, do mesmo modo que exigem um prêmio 

extra de rentabilidade, ou seja, uma redução no preço do ativo, para investir em ativos 

(ou empresas) que têm problemas com imagem, falta de transparência ou de confiança. 

O sentimento de confiança, como já foi dito, representa a percepção do investidor em 

razão do seu conhecimento sobre o ativo, da transparência das informações, dos valores 

e da governança do ativo. A confiança está relacionada com a crença e a fé de que o 

investimento será compensador e gerará os benefícios esperados. 

5.3.2 Custos de oportunidades em investimentos em RMLP 

Já os custos de oportunidades que se referem a riscos de perdas, insatisfação, dor 

infelicidade e arrependimento se traduzem, no caso de decisão de investimento em 

ativos que geram RMLP, em: riscos de perdas, trade-off, humor dos mercados, outras 

expectativas não atendidas e possibilidade de escolha da opção errada. (Figura 50) 

Figura 50 – Custos de oportunidades de investimentos em RMLP 
 

A análise do custo de oportunidades de outras expectativas não atendidas, pela não 

escolha de outras opções de investimento ou consumo, que não tem relação com 

investimentos em geração de RMLP, é importante porque estas interferem, de forma 

direta ou indireta,  na decisão de investimento em ativos que geram RMLP, pois no 
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momento da decisão o investidor pode perceber que seus custos de oportunidade, por 

estar deixando de investir em boas oportunidades de investimento de curto prazo, ou 

deixar de atender outro desejo não financeiro (troca de residência, viagem, ...), podem 

ser altos demais e,  por isso, pode ao menos fazê-lo adiar a decisão de investir em ativos 

que geram RMLP. Ou seja, outras oportunidades de investimento interferem na decisão 

de investimento em ativos que geram RMLP. 

5.3.2.1 Humor dos mercados, das empresas e de seus ativos 

No caso da análise dos conjuntos de investimentos e consumo de produtos e serviços 

para atender às necessidades e aspirações do indivíduo e sua família, deve-se observar, 

para os investimentos e consumos mais relevantes, o humor dos mercados, das empresas 

e de seus ativos, que traduz os sentimentos de terceiros sobre as expectativas da 

economia e dos mercados (global, governos, setores da economia) e os sentimentos 

sobre a empresa gestora e o bem ou ativo que se deseja adquirir da empresa (imóvel, 

títulos financeiros, planos de saúde, planos de previdência, ...), pois estes sentimentos 

podem intervir na liquidez do ativo e/ou no seu desempenho e valor, interferindo na 

decisão de escolha do indivíduo. (Figura 51) 

Figura 51 – Sentimentos sobre os mercados, empresas e bens 
 

Nos últimos meses, como pode ser observado, o humor do mercado fez as bolsas do 

mundo inteiro cair e subir em um movimento sincronizado com as notícias e 

expectativas boas e ruins dos investidores de todo o mundo. Tais movimentos acabam 

por se refletir nos setores da economia com maior ou menor intensidade de acordo com a 
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exposição do setor aos riscos que estão correndo, ou seja, o humor dos mercados 

influencia as massas, que por sua vez, como já foi dito, exercem influência sobre a 

disposição do investimento e consumo e as decisões de escolha. 

O humor dos mercados, empresas e ativos, por seu turno, é fruto: [i] da confiança dos 

mercados, empresas e ativos; [ii] da oferta e demanda dos produtos; [iii] da liquidez dos 

mercados, empresas e ativos; [iv] da utilidade dos produtos e serviços produzidos pelas 

empresas para o indivíduo e a sociedade; e [v] da sua rentabilidade, valorização ou valor 

que a empresa ou ativo tem para o indivíduo. (Figura 52) 

Para um mercado se firmar há que se estabelecer relações de confiança com o investidor. 

Para isso é necessário transmitir ao investidor os conhecimentos necessários para que 

este fique devidamente informado acerca das oportunidades, dos custos de 

oportunidades e dos riscos do investimento. 

Figura 52 – As dimensões do humor dos mercados, empresas e ativos 
 

Há que se reconhecer ainda as relações de oferta, demanda e escassez do produto, pois 

estes aspectos têm influência na percepção de valor do ativo e no tamanho do público 

investidor. 

5.3.2.2 Liquidez 

A liquidez também mexe com o sentimento de liberdade (de entrar e sair), de perda e 

arrependimento, pois investimentos de baixa liquidez normalmente não oferecem boas 
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chances de se voltar atrás caso haja uma opção melhor de investimento ou caso haja 

problemas com o investimento.  

Se alguém quer vender, e não encontra comprador, estará disposto a vender por 

um preço inferior ao preço de equilíbrio. Caso contrário, se o comprador quer 

comprar e não encontra vendedor, o preço sobe. Em ambas as situações a 

formação de preço é inadequada devido ao pequeno volume de negócios (baixa 

negociabilidade). Mas se tiverem liquidez (bom volume em termos de número de 

negócios) os preços não deverão ser distorcidos. (informação verbal)21 

Ou seja, se o mercado está vendedor e não encontra comprador, podem aparecer 

vendedores que aceitam uma perda em relação ao preço de equilíbrio para obter a sua 

saída do investimento; caso contrário, se o mercado está comprador e não encontra 

vendedor, podem aparecer compradores que aceitam pagar um preço maior para atender 

o seu desejo de entrar no investimento. Tais vendedores e compradores não representam 

o comportamento do mercado e sim o comportamento de uma fatia deste mercado. 

A liquidez é determinada basicamente por cinco fatores: escassez, oportunidade e custos 

de oportunidade, informação e estruturação de mercado do ativo que gerará a RMLP. 

Vários são os fatores que podem dar mais liquidez ao ativo, como, por exemplo: [i] 

estruturação e regulamentação do mercado destes ativos; [ii] fracionamento do ativo em 

cotas de investimento; [iii] o estabelecimento de ratings ou certificações para auxiliar a 

compreensão dos investidores; [iv] usar uma rede de agências para divulgação e 

negociação destes ativos; [v] desburocratizar e agilizar os instrumentos de compra e 

venda destes ativos; e [vi] aumentar a elasticidade da oferta e demanda. (Figura 53) 

                                                
• 21 Parte de diálogo com o Economista Francisco da Silva Coelho ao discutir sobre arbitragem e liquidez, no 

dia 25 de março de 2008. 
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Figura 53 – As cinco dimensões da liquidez 
 

5.3.2.2.1 Liquidez e volatilidade 

A liquidez é benéfica para evitar distorções de preços, mas excesso de liquidez, da 

mesma forma que o excesso de liberdade, pode provocar danos aos ativos, que, neste 

caso, é a volatilidade do preço destes ativos. Partindo da premissa de que os investidores 

buscam maximizar seus benefícios com os recursos que eles possuem, a liquidez dos 

mesmos pode facilitar, em demasia, a migração de um ativo para outro e também seu 

retorno ao investimento original, gerando movimentos especulativos descolados da 

finalidade (utilidade) para os quais esses ativos foram criados.  

Para se evitar volatilidades danosas aos ativos o interessante seria criar mecanismos de 

amortecimento da liquidez desses ativos, impedindo, assim, os riscos para os próprios 

ativos. Caso contrário, a liquidez que normalmente é percebida como uma oportunidade, 

por dar liberdade de escolha ao longo do tempo em que se permanece investido no ativo, 

pode se tornar um risco, pois pode fragilizá-lo, ficando este a mercê de uma nova 

oportunidade de investimento que possa surgir no futuro. 

Tal mecanismo de amortecimento pode apresentar três características: [i] mecanismos de 

resistência à mudança, como, por exemplo, a criação de programas de fidelização, 

conforto com a qualidade de serviços prestados pelos administradores, apego à marca da 

empresa (tradição, qualidade, ...); [ii] mecanismos de defasagem do fato motivador da 

mudança e sua efetiva realização, como, por exemplo, estipular prazos de carência para 
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a saída; e [iii] de impor penalidades para a saída do ativo, como, por exemplo, cobrar 

taxas. Todos esses mecanismos têm como objetivo proteger o ativo de movimentos 

especulativos com o propósito de evitar movimentos bruscos no ativo e, 

consequentemente, riscos para o mesmo, além de dar ao mercado as condições e tempo 

necessárias para equilibrar as oportunidades de investimento e seus respectivos custos, 

de acordo com as ofertas e demandas. 

Logo, dar condições de liquidez do investimento em um determinado ativo é 

conveniente porque pode melhorar as expectativas de oportunidade no ativo e reduzir as 

expectativas de risco no investimento e, por conseguinte, aumentar o preço desse ativo. 

A partir de certo ponto, o excesso de liquidez pode dar a sensação de maior risco e, 

portanto, prejudicar a avaliação do ativo, o que possibilita ataques especulativos ou a 

geração de volatilidade acentuada no preço de mercado deste ativo, com pequenas 

flutuações nas condições macroeconômicas, ou o aparecimento de outras opções de 

investimento mais atrativas. 

5.3.2.2.2 Escassez 

A escassez tem muito a ver com a falta de elasticidade da oferta e da demanda, e altera a 

percepção de oportunidade de investimento, a partir da possibilidade de fazer emergir o 

sentimento de perda e arrependimento no caso de não se conseguir realizar o 

investimento por deixar a oportunidade passar.  

Para o investimento em produtos escassos, há ainda a sensação de se ter conseguido algo 

que outros não conseguiram, e assim, por meio de comparação, há uma sensação de 

prazer que novamente remete o investidor à percepção da oportunidade de investimento. 

Caso contrário, ou seja, de não haver sensação de escassez, estes sentimentos 

desaparecem e a decisão pode ser adiada. 

A escassez de um produto, desde que este tenha utilidade, faz com que seu preço se 

valorize, uma vez que há assimetria de renda e poder de compra na sociedade, ou seja, a 

existência de competição para adquirir um bem escasso, em condições de liberdade de 

preços e equilíbrio de mercado, faz com que o preço do produto suba. 
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5.3.3 Visão sistêmica dos investidores sobre as opções de investimentos e trade-offs 

Compreender todas as dimensões dos investidores e dos investimentos e suas derivações 

exige visão sistêmica, capaz de captar dezenas de variáveis e gerar sentimentos racionais 

sobre a qualidade da opção em análise e os custos de oportunidades em relação a outras 

opções disponíveis. 

“Há quem diga que o pensamento sistêmico é a “nova ciência desoladora”, pois 

esta nos ensina que as soluções óbvias não funcionam – na melhor das hipóteses, 

melhoram os problemas a curto prazo, somente para piorá-los a longo prazo. No 

entanto, há o outro lado da história. O pensamento sistêmico também mostra que 

pequenas atitudes bem focalizadas podem produzir melhorias significativas e 

duradouras, desde que atuem no lugar certo. Os pensadores sistêmicos referem-

se a esse princípio como “alavancagem”. 

Em geral, a solução de um problema difícil está em descobrir onde está a maior 

alavancagem, uma mudança que – com o mínimo esforço – resultaria em 

melhoria duradoura e significativa. 

O único problema é que as mudanças de alta alavancagem não são óbvias para a 

maioria dos envolvidos no sistema. Não estão “próximas, no tempo e no 

espaço”, dos sintomas óbvios do problema. É isto que torna a vida tão 

interessante.” (SENGE, 2005, p. 95) 

O que Peter Senge quer dizer é que as experiências do passado afetam o comportamento 

do futuro, em um cenário em que há vários atores atuando de acordo com suas 

experiências passadas, tentando antecipar situações e o futuro para obter um melhor 

resultado. No entanto, tal comportamento provoca reações cujos efeitos só serão 

observados tempos depois, que por sua vez gerarão outras ações, e assim por diante, 

gerando um novo mosaico diferente daquele observado no passado, quer por mudanças 

no cenário, quer por experiências do passado que alteram o comportamento do presente. 

 “O pensamento sistêmico pode ser a chave para a integração entre razão e 

intuição. A intuição escapa à compreensão do pensamento linear, com sua ênfase 

exclusiva em causa e efeito próximos no tempo e no espaço.  

O conflito entre intuição e pensamento linear e não-sistêmico plantou as 

sementes de que racionalidade, em si, se opõe à intuição. Esta visão é 

comprovadamente falha se considerarmos a sinergia entre razão e intuição que 
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caracteriza praticamente todos os grandes pensadores. Einstein declarou: 

“Jamais descobri coisa alguma com minha mente racional.” (SENGE, 2005, p. 

196) 

Portanto, tentar antecipar o futuro num cenário complexo exige uma forma mais 

intuitiva que, como disse Peter Senge, não é óbvia para a maioria dos envolvidos. Tal 

percepção não gera, na maioria dos casos, um cenário claro, mas uma tendência de 

cenário a partir de uma tendência de comportamento dos atores envolvidos, de suas 

experiências passadas, das informações do presente e das expectativas geradas. 

Na realidade, o grande desafio para o planejador ou para o empreendedor está em captar 

como os investidores (seu público-alvo) irão agir diante de inúmeras opções de 

investimento a eles colocadas todos os dias, cada qual com seu conjunto particular de 

variáveis, e a percepção singular de cada investidor, de acordo com suas características 

individuais, gera uma série de indicadores positivos e negativos, que mudam o seu 

humor e sua disposição em investir. 

Observa-se que, para cada investidor, a percepção de oportunidade de investimento e os 

respectivos custos não são analisados de forma isolada para cada indicador, pois as 

oportunidades e custos são percebidos a partir de uma análise sistêmica da percepção do 

conjunto dos indicadores do investimento em análise e do conjunto dos indicadores de 

cada opção disponível e desejável. 

Apenas para ilustrar, há indivíduos que optam por investir quantias representativas em 

uma caderneta de poupança, com uma taxa atual de cerca de 8% a.a. nominal (juros mais 

TR), em vez de investirem em ações e terem a possibilidade de obter rendas de até 30% 

em um único ano,22 porque são, em tese, avessos ao risco, que é maior no segundo caso. 

Mas estes mesmos indivíduos aceitam investir quantias pouco representativas de seus 

ativos financeiros em bilhetes de loteria, que podem pagar alguns milhões de vezes o 

investimento em apenas uma semana, mas com um risco desproporcionalmente maior de 

perder 100% do investimento, pois se trata de um jogo de azar. 

Logo, a decisão de investimento não é influenciada apenas pela percepção de um 

indicador, e sim por um conjunto de indicadores que, no caso acima citado, são: 

capacidade de geração de riqueza (oportunidade) e possibilidade de perda econômica ou 
                                                
• 22 Em 2007 o índice da Bovespa subiu 43,6% na moeda local (fonte: Bovespa, jan. 2009). 
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do poder de compra. No primeiro caso, o investimento em caderneta de poupança ou 

ações, devido ao fato de o montante a ser investido ser representativo, a possibilidade de 

perda é um fator relevante na decisão, o que leva o investidor mais conservador a 

escolher a opção que, do seu ponto de vista, é mais segura. Já no segundo caso, o 

investimento é baixo (valor da utilidade do capital investido na aposta é praticamente 

desprezível) e, portanto, o investidor aceita investir na opção mais rentável, mesmo que 

o risco de perda seja desproporcionalmente maior. 

Obviamente, estes casos são os dois extremos de um conjunto de opções disponíveis, e 

foram mostrados apenas para ilustrar limites nas decisões de um mesmo indivíduo, ou 

seja, baseado em apenas dois indicadores. Certamente as análises se tornam muito mais 

complexas quando se insere um grupo de indivíduos e uma série de indicadores além dos 

já citados. 

No entanto, em muitos casos, é possível simplificar a análise de um determinado tipo de 

investimento sem prejudicar, de forma relevante, a qualidade dos resultados, a partir da 

segmentação da análise segundo o tipo de investimento, ou seja, focando a análise em 

um determinado segmento, que considera, ainda, os prováveis segmentos alternativos a 

este tipo de investimento. 

Na realidade, o que motiva o indivíduo a investir é o resultado relativo entre a avaliação 

da oportunidade de investimento e os custos de oportunidade gerados pelas opções que 

estão sendo descartadas. Tal resultado, para motivar o investimento, deve ter um valor 

mínimo para vencer a resistência ou inércia ao investimento, oferecendo um mínimo de 

vantagens ao investidor em relação à sua condição atual e às outras opções de escolhas.  

Nas situações em que o resultado relativo é nulo ou insuficiente, as oportunidades e 

custos geram sentimentos equivalentes que podem confundir o investidor e atrasar ou 

prejudicar a decisão de investir, com consequente perda da percepção de satisfação, 

prazer e felicidade do investimento, em vista do desgaste de se ter que decidir em 

situações de “trade-off”.  

Segundo Elster (1999, p. 301), os economistas tendem a enxergar  a atuação das 

emoções sobre o comportamento como simples fontes de preferências. A 

aproximação mais típica é assumir que uma dada ação tem custos e benefícios 
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emocionais, assim como custos e benefícios materiais.23 Na escolha de várias 

opções o agente tende a maximizar inclusive a função de utilidade na qual custos 

e benefícios são considerados conjuntamente. Em algumas ocasiões os 

benefícios materiais são grandes o suficiente para combater qualquer emoção 

negativa; mas, em outras, os custos emocionais podem ser decisivos; de uma 

maneira geral, um compromisso entre satisfação material e emocional é 

procurado. Quando emoções são vistas deste modo os aparatos normais das 

curvas de indiferença e trade-offs se aplicam automaticamente. 

Quando há várias oportunidades de investimento, o processo de comparação constitui 

um instrumento importante para auxiliar na decisão, mas em situações de trade-off, ou 

com excesso de opções, levar em conta oportunidades e custos, nas diversas opções 

disponíveis, com o intuito de suportar uma decisão de escolha em detrimento de outras, 

envolve aspectos racionais e emocionais, não sendo, portanto, uma tarefa fácil, porque 

exige esforço mental, psicológico e gera incertezas e angústia, que atrasam a decisão ou, 

em casos mais extremos, causam a desistência em investir. Portanto, há que se tomar 

cuidado, no sentido de conceituar o produto de forma a que ele se diferencie o suficiente 

para não haver muitas opções de escolha e prejudicar o desempenho de sua inserção no 

mercado. 

No entanto, como já afirmado, cada indivíduo tem suas características próprias e 

particulares; portanto, ao analisar a opinião de diversos investidores, certamente 

encontrar-se-á uma diversidade de percepções ou expectativas. 

Sheffrin (1996, p. 8) diz que: “não necessariamente indivíduos têm expectativas 

idênticas que possibilitem que os economistas usem as hipóteses de expectativas 

racionais. Muth, todavia, argumenta que as expectativas individuais podem ser 

distribuídas ao redor de um valor médio esperado da variável a ser 

prognosticada. Deste modo, a média dos valores individuais prognosticados das 

variáveis pode ser a expectativa de valor representativa da variável, embora os 

indivíduos possam certamente diferir em suas crenças.”  

Logo, as expectativas dos indivíduos estão distribuídas no entorno da média da 

percepção do grupo de indivíduos, sendo que o desvio padrão em relação às médias e a 

                                                
• 23 Elster cita como exemplo o caso de um pai querer colocar seus filhos numa escola pública por questões 

econômicas, mas seu lado emocional tende a apegar-se a uma necessidade de dar melhor educação colocando-
os numa escola particular. 
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correlação dos mesmos ao longo do tempo devem ser considerados para se detectar se há 

um padrão de comportamento. 

Ainda segundo Sheffrin (1996, p. 8): “Uma vez que a ficção de indivíduos 

idênticos é abandonada, é possível assumir uma outra perspectiva sobre as 

hipóteses das expectativas racionais e considerá-las do ponto de vista da 

arbitragem. Normalmente, nos mercados, não é necessário que todos os 

indivíduos respondam aos sinais dos preços para manter um sistema de preços 

dinâmico. Ao contrário, é reconhecido que apenas um punhado de indivíduos é 

necessário para arbitrar mercados e assegurar, por exemplo, que o café seja 

vendido pelo mesmo custo-ajustado-de-transporte em todas as localidades. O 

mesmo princípio se aplica às hipóteses de expectativas racionais. Se há um lucro 

econômico a ser obtido pela união e análise das informações com o objetivo de 

prever o futuro, nós devemos esperar que alguns indivíduos corram atrás desta 

estratégia. Se arbitragens suficientes são realizadas, o mercado pode se 

comportar como se fosse racional, mesmo porque muitos indivíduos no mercado 

são simplesmente passivos.” 

Ou seja, um grupo de formadores de opinião pode facilitar o entendimento da tendência 

de comportamento de um determinado setor da sociedade. 

5.4 CONJUNTO DE ESCOLHAS POSSÍVEIS 

A partir da motivação do indivíduo em investir (ou consumir) em determinados bens, 

serviços ou produtos de investimento, este passa a analisar, dentro de suas motivações, 

alternativas às suas aspirações, de modo a estabelecer o conjunto de escolhas que 

otimize suas necessidades, desejos e sonhos, tendo com isso  a sensação ou o sentimento 

de ter feito as melhores escolhas possíveis dentro dos recursos que ele tem disponível, 

que, como já foi dito, são: disposição para a pesquisa e análise, tempo para a decisão, 

capacidade de investimento ou consumo, liquidez dos investimentos e conhecimento 

para a tomada de decisão. 

Este conjunto de escolhas é função dos sentimentos gerados pela percepção das 

oportunidades, pelos custos de oportunidades, pelas resistências à mudança e da 

dimensão do tempo em análise, que considera, ainda, as limitações impostas pelos 

recursos totais disponíveis do indivíduo: 
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€ 

D = f
∧

(sentimentos;oportunidades;custos;resitências;tempo;recursos)  (34) 
 

Em que: 

D - Decisão do conjunto geral de escolhas para investimento ou consumo, que 

considera o intervalo da disponibilidade dos recursos totais do indivíduo.  

Em uma segunda etapa da decisão, uma vez que ele decidiu investir em determinado 

investimento, bem ou serviço, o indivíduo prossegue no sentido de otimizar o 

investimento ou consumo, comparando possibilidades de opções de escolha de mesma 

tipologia, em raciocínio análogo ao anterior, que para o caso de investimento em ativos 

que geram RMLP conduz à seguinte função: 

 

€ 

d RMLP[ ] = f
^
(sentimentos;oportunidades RMLP[ ] ;custos RMLP[ ] ;resistências;tempo;recursos)    (35) 

 

Em que: 

d[RMLP]  - Decisão do conjunto de escolhas possíveis em investimentos em RMLP, que 

considera o intervalo da disponibilidade de recursos do indivíduo 

exclusivamente para este tipo de investimento. 

5.5 SÍNTESE DO CAPÍTULO EM RELAÇÃO A INVESTIMENTOS EM RMLP 

Se a opção de escolha em investimentos para gerar RMLP for única, se aceita ou não se 

aceita o que está sendo oferecido, a partir de uma renda mínima que traga satisfação 

(utilidade), o valor, o risco e de acordo com o tempo que durará o investimento. 

Se houver duas ou mais opções, além da análise acima haverá um processo de 

comparação entre as diversas opções de escolha com o intuito de maximizar os 

resultados, ou seja, se estudará a melhor relação entre benefícios e custos, de acordo 

com a rentabilidade, e com base em outras informações, como governança e histórico de 

desempenho, que auxiliem na análise da qualidade dos investimentos e no processo de 

decisão. 
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Racionalmente, analisam-se oportunidades, resistências e custos de oportunidades, e 

emocionalmente busca-se tomar decisões que conduzam a mais felicidade, mais prazer, 

mais satisfação e mais segurança e se procura evitar a infelicidade, a dor, a insatisfação, 

os arrependimentos e as perdas, para, finalmente, tentar otimizar o uso de recursos e das 

relações de troca, com o objetivo de maximizar, para o presente e futuro, resultados e 

expectativas, de atendimento às necessidades e aspirações individuais. Em outras 

palavras: cada indivíduo, com suas particularidades, procura harmonizar e otimizar 

suas escolhas, de acordo com as opções de escolha disponíveis no presente, seus 

sentimentos e os recursos disponíveis para investir e analisar as opções de escolha, 

objetivando obter a maior satisfação, prazer e felicidade no presente e futuro, com 

um mínimo de custos e resistências. 

Quando há várias oportunidades de investimento, o processo de comparação é um 

instrumento importante para auxiliar na decisão, mas em situações de trade-off, ou com 

excesso de opções, levar em conta oportunidades e custos, nas diversas opções 

disponíveis, com o intuito de suportar uma decisão de escolha em detrimento de outras, 

envolve aspectos racionais e emocionais, não sendo, portanto, uma tarefa fácil, porque 

exige esforço mental, psicológico e gera incertezas e angústia, como antes afirmado, que 

atrasam a decisão, ou, em casos mais extremos, causam a desistência em investir. 

Portanto, há que se tomar cuidado no sentido de conceituar o produto de forma que ele 

se diferencie o suficiente para não haver muitas opções de escolha e prejudicar o 

desempenho da inserção do produto no mercado. 

Reduzir resistências aos investimentos para gerar RMLP é mais efetivo do que 

intensificar as oportunidades de investimento, ou seja, reduzir as resistências por meio 

da confiança gerada pela constância e qualidade das informações, transparência, 

desburocratização do ambiente de negócios e mercado estruturado com organismos de 

controle e fiscalização (CVM, no Brasil e SEC nos EUA) pode gerar melhores 

resultados do que simplesmente aumentar a rentabilidade do ativo. 

Investidores aceitam pagar mais por ativos (ou empresas responsáveis por sua gestão e 

governança) nos quais confiam e admiram, do mesmo modo que exigem um prêmio 

extra de rentabilidade, ou seja, uma redução no preço do ativo, para investir em ativos 

(ou empresas) que têm problemas com imagem, falta de transparência ou de confiança. 
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O sentimento de confiança, como já foi dito, representa a percepção do investidor em 

razão do seu conhecimento sobre o ativo, da transparência das informações, dos valores 

e da governança do ativo. A confiança está relacionada com a crença e a fé de que o 

investimento será compensador e gerará os benefícios esperados. 

A análise do custo de oportunidades de outras expectativas não atendidas, pela não 

escolha de outras opções de investimento ou consumo, que não tem relação com 

investimentos em geração de RMLP, é importante porque estas interferem, de forma 

direta ou indireta,  na decisão de investimento em ativos que geram RMLP, pois no 

momento da decisão o investidor pode perceber que seus custos de oportunidade, por 

estar deixando de investir em boas oportunidades de investimento de curto prazo, ou 

deixar de atender outro desejo não financeiro (troca de residência, viagem, ...), podem 

ser altos demais e,  por isso, pode ao menos fazê-lo adiar a decisão de investir em ativos 

que geram RMLP. 

No caso da análise dos conjuntos de investimentos e consumo de produtos e serviços 

para atender às necessidades e aspirações do indivíduo e sua família deve-se observar, 

para os investimentos e consumos mais relevantes, o humor dos mercados, das empresas 

e de seus ativos, que traduz os sentimentos de terceiros sobre as expectativas dos 

mercados (global, governos, setores da economia) e os sentimentos sobre a empresa e o 

bem ou ativo que se deseja adquirir da empresa (imóvel, títulos financeiros, planos de 

saúde, planos de previdência, ...), pois estes sentimentos podem intervir na liquidez do 

ativo e/ou no seu desempenho e valor, interferindo na decisão de escolha do indivíduo. 

A liquidez também mexe com o sentimento de liberdade (de entrar e sair), de perda e 

arrependimento, pois investimentos de baixa liquidez normalmente não oferecem boas 

chances de se voltar atrás caso haja uma opção melhor de investimento ou caso haja 

problemas com o investimento.  

A partir da motivação do indivíduo em investir (ou consumir) em determinados bens, 

serviços ou produtos de investimento, este passa a analisar, dentro de suas motivações, 

alternativas às suas aspirações, de modo a estabelecer o conjunto de escolhas que 

otimize suas necessidades, desejos e sonhos, tendo com isso  a sensação ou o sentimento 

de ter feito as melhores escolhas possíveis dentro dos recursos que ele tem disponível, 

que, como já foi dito, são: disposição para a pesquisa e análise, tempo para a decisão, 
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capacidade de investimento ou consumo, liquidez dos investimentos e conhecimento 

para a tomada de decisão. 

Este conjunto de escolhas é função dos sentimentos gerados pela percepção das 

oportunidades, pelos custos de oportunidades, pelas resistências à mudança e da 

dimensão do tempo em análise, que considera, ainda, as limitações impostas pelos 

recursos totais disponíveis do indivíduo. 

A Figura 54, abaixo, contém a síntese das dimensões que levam à decisão. 

Figura 54 – As cinco dimensões da percepção da oportunidade do investimento (ampliada) 
 

5.6 PRINCIPAIS FUNÇÕES E EQUAÇÕES PARA INVESTIMENTOS EM RMLP 

€ 

D = f
∧

(sentimentos;oportunidades;custos;resitências;tempo;recursos)  (34) 

€ 

d RMLP[ ] = f
^
(sentimentos;oportunidades RMLP[ ] ;custos RMLP[ ] ;resistências;tempo;recursos)   (35) 
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6 ANÁLISE DO COMPORTAMENTO DO INVESTIDOR E DO INVESTIMENTO  

Neste capítulo estuda-se o comportamento de vários ativos capazes de gerar RMLP, bem 

como o comportamento do investidor que aceitou investir neles com o objetivo de 

estabelecer vínculos entre o comportamento do investidor (suas motivações), no 

momento da decisão, e os indicadores da qualidade do investimento. A especulação 

sobre esses investimentos objetiva dar sustentação aos diferentes conceitos estabelecidos 

nesta tese. 

Como se trata de análise pós-facto, assume-se como atendidas as condições 

estabelecidas abaixo: 

 

  

€ 

E equilíbrio[ ] = E originador[ ] E investidor[ ] E consumidor[ ] E financiador[ ] E governo[ ]          (2)  

€ 

M investidor[ ] = f
∧

investidor[ ]
expectativas RMLP[ ] ;humor;percepção;conhecimento;sentimentos;econômica RMLP[ ]( )

 (23) 

ou seja, as motivações dos atores envolvidos foram mais que suficientes para que eles 

aceitassem investir e participar do investimento em ativos que geram RMLP, entendendo 

que há potencial utilidade para a renda gerada pelo investimento e capacidade para 

investimento no ativo. 

€ 

R
INVmax

≥ E[Rtbinvestidor ]       (30) 

€ 

R
INVmax

≤
Rec −CO−CG −TXadm −TX fid − IMPop − IMPvei

INV
≤

R
INVmin

          (31) 

€ 

INVmin 0 ≥ INVorig + CCorig + PRorig + IMPorig                                   (32) 

€ 

INVR max[ ] 0
≥Vaorig ≥ INVR min[ ] 0

                                                                          (33) 

Isto é, o investidor entendeu que o ativo tem capacidade para gerar RMLP e atende às 

expectativas dos demais atores envolvidos (no que se refere à sustentabilidade 
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econômica, ambiental e social) fato este que deverá contribuir para se evitar problemas 

futuros. 

€ 

d RMLP[ ] = f
^
(sentimentos;oportunidades RMLP[ ] ;custos RMLP[ ] ;resistências;tempo;recursos)   (35) 

O estudo também revelou que a decisão representada pelo conjunto de escolhas de 

investimentos para a geração de RMLP é a melhor opção da função 35, que considera o 

atendimento às necessidades e aspirações prioritárias, o uso otimizado dos recursos, a 

superação das resistências a mudanças de comportamento do investidor, o horizonte 

temporal sob análise, a oportunidade e o custo de oportunidade para o investidor quando 

comparado com a geração de RMLP.  

Observa-se ainda que, conforme já tratado nesta tese, na exploração dos aspectos 

conceituais do investimento, para se entender as motivações e o processo de decisão 

quanto às escolhas realizadas em RMLP há que se compreender: [i] os indivíduos que 

investiram em RMLP (humor, conhecimento, sentimentos, expectativas e as dimensões 

econômicas); [ii] o universo de opções oferecidas (investimento em ativos que geram 

RMLP, outros investimentos e consumo) e suas utilidades, riscos, dimensões 

econômicas, a partir do conhecimento que os indivíduos têm e da dimensão temporal em 

análise; e [iii] o processo de decisão para a otimização do conjunto de escolhas 

possíveis. 

No que no diz respeito à análise do comportamento das variáveis relacionadas aos 

investimentos já ocorridos, impõe-se a premissa de que os investidores dispunham dos 

recursos necessários para investir em ativos que geram RMLP e, principalmente, 

capacidade de investimento, além de estarem motivados para investir porque receberam 

informações e conhecimentos adequados e suficientes sobre os ativos, que afetaram 

positivamente seus sentimentos, atenderam às expectativas e às condicionantes 

econômicas, de acordo com seu humor e conhecimentos, a ponto de vencer as 

resistências e permitir ao investidor realizar o investimento em ativos capazes de gerar 

RMLP. 

Resta, portanto, analisar os aspectos relativos ao investimento realizado e as outras 

opções de investimento disponíveis (não realizadas, mas que influenciaram na decisão), 
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que foram no mínimo suficientes24 para motivar, na época, os investidores a investir em 

ativos que geram RMLP, ou seja, os fatores preponderantes para a decisão de 

investimento. 

6.1 FATORES PREPONDERANTES PARA A DECISÃO DE INVESTIMENTO 

Os fatores preponderantes para a decisão de investimento provêm dos aspectos 

pertinentes aos investimentos, extraídos das sínteses das dimensões dos investimentos 

e das dimensões da percepção da oportunidade de investimento: [i] utilidade da renda 

líquida efetiva capaz de atender às expectativas dos investidores; [ii] confiança dos 

investidores na segurança da renda mensal (governança, transparência e capacidade 

de gestão); [iii] rentabilidade líquida efetiva adequada em relação a outras 

oportunidades de investimento em ativos que geram RMLP; [iv] características da 

renda (capacidade de gerar renda homogênea – GHRa – distribuição da renda em 

conformidade com as expectativas dos investidores – GDRa – e o indicador da 

característica da renda – ICI); [v] poupança para imprevistos (previdência) [vi] 

conhecimento do investidor sobre os investimentos, que levam em conta as referências 

e âncoras, a opinião de terceiros, a oferta e demanda, a forma de apresentação da 

informação e a capacidade de percepção do investidor; [vii] humor dos mercados 

gerados pela opinião de terceiros; [viii] liquidez do investimento caso haja 

arrependimento ou uma opção de investimento melhor no futuro; [ix] riscos do 

investimento; [x] outros aspectos que carregam valores emocionais, como admiração, 

apego, sensação de escassez (dada a oferta limitada do bem a ser adquirido) e a restrição 

orçamentária do investidor (que limita o acesso a todos os bens); [xi] influência de 

outras oportunidades de investimento na decisão de investimento; e [xii] 

característica do ativo (financeiro, imobiliário etc.), com o objetivo de segmentar a 

análise do ativo no que diz respeito a impactos de impostos, inflação e comportamento 

em face do mercado que o representa e suas características particulares. 

No caso de investimentos em imóveis ou de base imobiliária, considerar ao menos os 

seguintes aspectos: [a] localização e entorno; [b] função, conforto e flexibilidade; [c] 

                                                
• 24 Quando há duas ou mais opções e há motivação para o investimento ele escolhe a melhor dentre elas; logo, 

se não houvesse outras opções de investimento em ativos que geram RMLP, o investidor poderia ter aceito 
uma condição inferior à escolha realizada.  
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forma, estilo e design; [d] infraestrutura e tecnologia; [e] solidez; e [f] resistência à 

obsolescência. 

Observa-se que alguns destes aspectos têm apenas duas alternativas, ou são aceitos ou 

não são aceitos pelos investidores, e no caso de não se aceitar qualquer um destes 

aspectos, não há motivação para investir, que são: [i] a utilidade da renda líquida 

efetiva ; [ii] a confiança; e [iii] os riscos do investimento. 

Para compreender melhor os aspectos que levam os investidores a investir, serão 

estudados leilões de agências bancárias, Fundos de Investimento Imobiliários (FAMB, 

BBFI, ALMI, SHPH, TRNT, EURO, HCRI), Planos de Previdência Privada (PGBL e 

VGBL), ações que geram renda mensal e REITs americanos. 

6.2 LEILÃO DE AGÊNCIAS BANCÁRIAS NA CIDADE DE SÃO PAULO25 

Neste primeiro caso o objetivo é estudar o comportamento de um grupo numeroso de 

investidores em imóveis, de mesma tipologia e capazes de gerar RMLP, ocorrido em um 

curto espaço de tempo (5 meses), com o objetivo de compreender as motivações para 

investir em renda mensal de longo prazo, de acordo com a renda, rentabilidade, 

confiança no investimento e as características da renda, e levando em conta o 

conhecimento, o humor dos mercados, a liquidez, os riscos do investimento e as 

características dos imóveis. 

A maior dificuldade de um estudo sobre o comportamento do investidor que deseja 

investir em ativos que possam gerar RMLP está na obtenção de dados consistentes e 

estatisticamente representativos para a realização da análise. Essa dificuldade ocorre por 

uma série de fatores, dentre os quais podem ser destacados: a falta de um número 

adequado de imóveis com atributos de qualidade equivalentes para se realizar uma 

análise comparativa; a divulgação pública das transações; e a transparência com relação 

à divulgação dos valores negociados. 

No ano de 2002 surgiu, no entanto, uma rara oportunidade de se ter, num curto espaço 

de tempo, uma série de leilões de imóveis comerciais destinados à locação (655 imóveis 

                                                
• 25 Parte deste subcapítulo foi extraído do trabalho de Takaoka (2005a), publicado no Real Estate Economia 

Mercados, São Paulo, v. 2, n. 2, p. 1-24, 2005. 
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em várias partes do País), prontos e operando (risco de implantação inexistente), cujos 

locatários são instituições financeiras de primeira linha (que, na prática, podem ser 

classificadas com risco de crédito igual a zero). 

Os dados relativos a esses leilões foram extraídos do trabalho realizado por 

KAWASHIMA (2004), que tratou dos leilões promovidos pelos Bancos ABN Amro 

(Real), Bradesco, Itaú, Santander Banespa e Unibanco. 

Desses 655 imóveis, espalhados pelo Brasil, foram escolhidos todos os que estavam 

localizados na cidade de São Paulo, totalizando 169 imóveis, para estudar o 

comportamento de investidores em ativos imobiliários que podem gerar renda de longo 

prazo, por se entender que tais imóveis constituem uma amostra representativa da 

população, e têm características semelhantes de uso, de localização e um público 

investidor numeroso e esclarecido, que tem acesso a outras oportunidades de 

investimento no mercado imobiliário, financeiro, acionário, dentre outras. 

Vale observar que o público-alvo para esse tipo de investimento é constituído, 

basicamente, por pessoas físicas com poupança ou capacidade financeira de 

investimento elevada (da ordem de milhão de reais) e que desejavam ter parte de seus 

ativos aplicados em imóveis, com o objetivo de garantir uma renda mensal sobre o valor 

investido, procurando, dessa forma, garantir uma renda alternativa caso ocorressem 

mudanças radicais na política econômica nacional, devido às incertezas políticas geradas 

pela campanha eleitoral de 2002 no Brasil, campanha em que houve muitos boatos sobre 

sequestro ou congelamento de ativos do mercado financeiro. 

6.2.1 Premissas 

Para facilitar a análise foram considerados apenas os imóveis comerciais prontos (sem 

risco de implantação), e destinados à locação, para utilização por grandes instituições 

financeiras, na cidade de São Paulo. No caso em tela, é atendido o aspecto de 

homogeneização das características dos imóveis, evitando, assim, especulações e 

indefinições sobre qual tipo de imóvel para auferir renda seria o mais apropriado para 

investimento, e que poderiam gerar uma volatilidade idiossincrática desnecessária nos 

resultados. 
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Considera-se que há condições de equilíbrio entre a oferta, demanda e o valor da 

transação, uma vez que houve ampla divulgação dos leilões, na imprensa falada e 

escrita, juntamente com informações particulares de cada imóvel, como localização, 

dimensões, valor do aluguel proposto e lance mínimo. Os leilões foram abertos ao 

público de maneira irrestrita, que teve acesso livre para observar e, se assim o desejasse, 

comprar o imóvel se pudesse pagar o preço. 

É importante lembrar que os investidores estavam livres para aplicar seus recursos em 

quaisquer outros ativos financeiros. 

Os investidores consideraram que os contratos seriam cumpridos até o prazo final 

estipulado, e que os valores seriam ajustados anualmente pelo IGP-M e acompanhariam 

o poder de compra da moeda brasileira.26 

Segundo KAWASHIMA (2004), conforme observado no Quadro 2, os bancos ABN-

Real, Santander-Banespa, e Unibanco ofereciam um contrato de locação de 10 anos, 

renováveis por igual período, com um mínimo de 5 anos de garantia locativa, enquanto 

os bancos Bradesco e Itaú ofereciam um contrato de locação de 20 anos, renováveis por 

igual período, com 10 anos de garantia locativa.  

Banco ABN Real Bradesco Itaú 
Santander 
Banespa Unibanco 

Prazo de locação (anos) 10 20 20 10 10 
Garantia de locação (anos) 5 10 10 5 5 

Desconto para pagto. a vista 10% 5% 5% 15% 10% 
Índice de correção anual IGP-M, FGV 

% sobre o valor da 
arrematação (comissão) pago 
ao leiloeiro pelo comprador 5% - 5% 5% 5% 

Quadro 2 – Resumo das condições básicas dos leilões (KAWASHIMA, 2004) 
 

Considerou-se, com base no valor arrematado, que o pagamento foi feito a vista, ou seja, 

no ato da compra, com o desconto proposto pela instituição financeira, que segundo 

Kawashima ocorreu na maioria dos casos. Por conseguinte, o valor investido é  o valor 

ofertado menos o desconto proposto pelo banco para pagamento a vista, mais a taxa do 

                                                
• 26 Nota-se que no decorrer dos anos houve alguns casos de rescisões de contratos (com pagamento de multas) 

e tentativas de renegociação de valores de aluguéis. 
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leiloeiro de 5% para todos os bancos, exceto para o Bradesco, no qual esta não era 

cobrada do comprador. 

Com relação aos impostos, no caso de receita de aluguéis esses não se diferenciavam 

muito de outros tipos de aplicações financeiras (exceto caderneta de poupança). 

Atualmente, inclusive, o governo editou medida provisória baixando parte dos impostos 

do mercado imobiliário, para incentivar uma maior liquidez dos imóveis e a geração de 

empregos. 

Considerando o comportamento conservador do investidor imobiliário, foi adotada, na 

decisão de investir a longo prazo, a caderneta de poupança como o ativo livre de risco e 

base de referência para a geração de renda e ou poupança para eventuais imprevistos, 

uma vez que a rentabilidade desta é tida como uma âncora para financiamentos 

imobiliários de longo prazo, desde os anos 1970, e esta era a base de captação dos 

fundos para o financiamento de imóveis reguladas pelo Banco Nacional da Habitação. 

Portanto, a história da “ancoragem” da caderneta de poupança ao investimento 

imobiliário remonta a décadas. 

A Caderneta de Poupança, nos dias de hoje, é garantida pelo Fundo Garantidor de 

Créditos (FGC), uma entidade privada, sem fins lucrativos, que administra um 

mecanismo de proteção aos correntistas, poupadores e investidores, que permite 

recuperar os depósitos ou créditos mantidos em instituição financeira, em caso de 

falência ou de sua liquidação, até o limite de R$ 60.000,00.27 

Já o CDI era tido como uma das melhores oportunidades de investimento de curto prazo 

da época, com baixo risco de crédito, tendo em vista que as taxas de juros de curto prazo 

estavam extremamente altas devido às instabilidades econômicas e políticas, podendo 

ser considerado uma segunda âncora para os investidores. 

                                                
• 27 Fonte Banco Central do Brasil em http://www.bcb.gov.br/pre/bc_atende/port/fgc.asp?idpai=, acesso em 15 

de junho de 2008. 
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6.2.2 Análise dos indicadores do ativo e as expectativas dos investidores 

Esta análise busca compreender o comportamento do investidor em um período de 

tempo relativamente curto, 5 meses, por meio da avaliação de 169 agências leiloadas no 

segundo semestre de 2002.  

6.2.2.1 Renda 

Uma vez que a média do valor dos investimentos foi de 2,6 milhões de reais (com um 

investimento mínimo de oitocentos mil reais) e a renda média foi de 24 mil reais por 

mês ou 18 mil reais líquidos depois de descontados os impostos (27% de IR para a 

pessoa física, no limite superior), aceita-se que a renda gerada está plenamente atendida 

para o público a que se destina, visto que em boa parte dos casos houve disputa para a 

aquisição dos imóveis. 

6.2.2.2 Confiança dos investidores na segurança da renda 

Na visão desses investidores, os imóveis destinados à locação para grandes instituições 

financeiras eram considerados uma das melhores opções que se poderia ter no mercado 

imobiliário, tendo em vista o risco de crédito (na prática igual a zero) e as garantias de 

locação que os bancos prometiam. Logo, a elevada confiança dos investidores nas 

instituições fez com que o prêmio de risco percebido pelo investidor fosse relativamente 

mais baixo que o de outras opções de investimento no mercado imobiliário. 

6.2.2.3 Rentabilidade 

O valor dos investimentos a vista dos 169 imóveis leiloados foi de 442 milhões de reais 

e a média da rentabilidade do aluguel sobre valor do investimento (Inv) foi de 0,93% 

a.m. (um pouco menor que 12% a.a.), com 0,11% a.m. de desvio padrão, ou 0,68% a.m. 

descontados os impostos. Estes números mostram o perfil dos investidores da amostra:  

indivíduos cuja diversidade de aspectos pessoais, desejos e vontades gera uma 

diversidade de rentabilidades encontradas, como pode ser observado no Gráfico 11, ou 
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seja, num mesmo dia e mesmo ambiente os investidores aceitaram rentabilidades 

distintas e, portanto, tiveram diferentes pontos de vista sobre a avaliação de suas 

oportunidades de investimento, de acordo com as particularidades de cada um. No 

entanto, as divergências de avaliação mostravam limites claros, que ficaram, na maior 

parte das vezes, entre a rentabilidade da Caderneta de Poupança e o lance mínimo 

exigido pelos bancos. 

 

Gráfico 11 – Rentabilidade das agências, poupança, poupança + IR e CDI 
 

Um fato importante a ressaltar é que a rentabilidade dos ativos objeto dos leilões, 

representada pela renda da locação dividida pelo preço pago pelo investidor, ficou 

significativamente abaixo dos 15,5% a.a. (média da rentabilidade proposta pelos 

vendedores, a partir do lance mínimo) e, portanto, os valores dos lances, na maioria dos 

casos, se situaram significativamente acima do lance mínimo estabelecido pelos bancos, 

ou seja, os investidores aceitaram pagar mais do que os bancos haviam estabelecido 

como lance mínimo (próximo ao do CDI, considerando que os aluguéis são reajustados 

anualmente pelo IGP-M). 

Nota-se também, pelo Gráfico 11, que a maior parte dos investidores investiu dentro da 

faixa de 0,8% a 1,1% a.a. de rentabilidade. Isto nos leva a concluir que os investidores 
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aceitaram oportunidades de investimento com rentabilidade mais próxima à auferida 

pelas cadernetas de poupança, num patamar que está entre a rentabilidade auferida pelas 

cadernetas de poupança e o CDI. 

Vale ainda observar que ao se equilibrar as condições de tributação da rentabilidade dos 

ativos (CDI, imóveis e poupança), a rentabilidade da poupança, acrescida do imposto 

(20%) que a rentabilidade do CDI e dos imóveis pagava na época dos leilões, representa, 

de uma maneira geral,  a média das rentabilidades dos imóveis para seus adquirentes. 

A partir da análise dos 169 leilões realizados pode-se concluir que não há uma taxa fixa 

que defina o patamar de investimento no mercado imobiliário, mesmo quando os riscos 

de implantação, de default e de crédito são praticamente inexistentes, como foi o caso 

dos imóveis analisados. Esse fato é observado porque a rentabilidade dos investimentos 

aceita pelos investidores depende da análise individual, com base em condições 

individuais de conhecimento e de percepção de oportunidade por parte de cada 

investidor, que leva em consideração outras alternativas de acessibilidade. 

Apenas 7 casos em 169 (4,1% dos casos) ficaram abaixo da rentabilidade da 

caderneta de poupança, o que demonstra que esta pode ser a fronteira 

representativa da rentabilidade bruta mínima, no período em estudo, para a 

geração de renda de longo prazo. Isto nos conduz à conclusão  de que alguns 

investidores não levaram em conta o impacto dos impostos em seus investimentos ou, ao 

menos, estavam dispostos a aceitar taxas menores para a diversificação de seus 

investimentos. 

Apenas 2 dos 169 casos (1,2%), como pode ser observado no Gráfico 11, tiveram um 

índice de “Aluguel Proposto por Lance Mínimo” acima da rentabilidade do CDI e 

nenhum caso abaixo da rentabilidade da poupança, o que significa que esta pode ser a 

fronteira representativa, no período em estudo, da rentabilidade bruta máxima para a 

geração de renda de longo prazo. 

As referidas evidências podem significar que os investidores não acreditavam na 

manutenção das taxas de juros de curto prazo (CDI) por muito tempo e, portanto, não 

quiseram perder a oportunidade de ter uma renda “garantida” por um prazo longo 

(superior a dez anos), além de diversificarem seu portfolio de investimentos e, de certo 
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modo, “tentar proteger” o capital contra mudanças bruscas da política econômica 

brasileira ao final do ano de 2002, vésperas das eleições presidenciais. 

Portanto, aceitaram receber taxas inferiores às oferecidas pelo CDI em razão da possível 

escassez de imóveis locados para servir como agências bancárias que, na visão desses 

investidores, são operações livres de risco. 

6.2.2.4 Características da renda 

As rendas geradas pelos imóveis devem ter características semelhantes às observadas 

pelos Fundos de Investimento Imobiliário Edifício Almirante Barroso (FAMB), imóvel 

alugado pela Caixa Econômica Federal, e o Fundo de Investimento Imobiliários de 

Agências do Banco do Brasil (BBFI), analisados mais adiante, que têm como 

indicadores da característica da renda valores próximos de 99% para o GHRa, 51% para 

o GDRa e 50% para o ICI, ou seja, apresentam valores característicos de RMLP. 

6.2.2.5 Poupança para imprevistos 

Por ter estado presente em um dos leilões realizados pelo Banco Itaú, pude notar que 

durante os leilões uma boa parte dos investidores estava interessada somente na garantia 

de renda homogênea e estável, não se importando se haveria ou não uma valorização ou 

desvalorização do ativo imobiliário. Este fato não significa que o investimento nestes 

imóveis não poderia ser usado para garantir uma poupança para o futuro, e sim que 

havia, no momento político, um temor de sequestro de bens financeiros, sendo este tipo 

de investimento considerado um “porto seguro” ou uma alternativa para tentar proteger 

parte de suas riquezas. 

6.2.2.6 Conhecimento do investidor 

Os leilões das agências bancárias, como já foi dito, tiveram ampla divulgação pela mídia 

impressa e falada, juntamente com informações particulares de cada imóvel, como 

localização, dimensões, valor do aluguel proposto e lance mínimo. Houve casos em que 
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os investidores estavam assessorados por especialistas e outros que estavam decidindo 

pelo investimento por si só. 

6.2.2.7 Humor dos mercados 

O País, como antes afirmado, atravessava uma crise política que gerava uma série de 

incertezas quanto ao futuro, inclusive econômicas. Nesse ambiente, os investidores que 

tinham boa capacidade de investimento entenderam que os leilões de agências bancárias 

de grandes instituições financeiras poderiam ser uma boa opção para assegurar uma 

renda para si e sua família, além  de esta  ser uma boa oportunidade de diversificação de 

seus investimentos e redução de riscos. 

6.2.2.8 Liquidez do investimento 

A liquidez desses imóveis não era a grande preocupação no momento da decisão, uma 

vez que as incertezas políticas e econômicas eram relevantes para os investidores, que 

queriam uma garantia de renda e alocar uma parte de sua carteira de investimentos em 

imóveis para a geração de renda.  

6.2.2.9 Riscos do investimento 

Embora a confiança dos investidores na capacidade de geração de renda fosse alta, havia 

o risco de rompimento do contrato de locação, com pagamento de multa relativamente 

pequena em face do valor do investimento. No decorrer dos anos pôde-se, contudo,  

observar que estes casos foram poucos, pois as instituições financeiras não quiseram 

incorrer em riscos de desgaste da sua imagem e nem na possibilidade de perder a 

confiança de seus clientes e investidores, uma vez que estes acreditavam no 

cumprimento integral do contrato de aluguel. 

Outro risco possível foi a possibilidade de um pedido de revisão do aluguel, em face do 

descolamento dos mesmos em relação aos valores praticados pelo mercado no futuro. 
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6.2.2.10 Valores emocionais 

Por ter participado de um dos leilões promovido pelo Banco Itaú pude observar que 

havia em muitos casos um componente emocional, que foi determinante na decisão de 

investir, principalmente para os investidores que procuravam investir em agências às 

quais ele já conhecia. 

Em alguns casos, o investidor vencedor tinha uma relação de apego pela agência que 

adquiriu, por ser ela uma agência por ele frequentada; em outros casos, a admiração pela 

agência ou pela instituição financeira era patente. Tais valores influenciam 

positivamente o investimento, fazendo com que o investidor esteja disposto a pagar mais 

pelo ativo, e aceite, consequentemente, uma rentabilidade menor. 

6.2.2.11 Influência de outras oportunidades de investimento 

Neste caso, as outras oportunidades de investimento consideradas pelos investidores 

foram a poupança e o CDI, por sua liquidez e rentabilidade mensais. Como se pode 

observar, as instituições financeiras adotaram uma postura conservadora ao adotar a 

rentabilidade de CDI para balizar os lances mínimos e os investidores uma postura 

agressiva para a aquisição dos imóveis (devido à demanda excessiva) ao aceitarem 

rentabilidades mais próximas da caderneta de poupança. 

Outras oportunidades de investimento, como poderá ser visto adiante, não mostraram 

uma correlação significativa. 

6.2.2.12 Características dos imóveis 

Estes leilões de imóveis foram um caso à parte na história do mercado imobiliário, pois 

não é comum a realização de leilões de agências bancárias desta magnitude, com 

centenas de agências de diversas instituições financeiras, e com ampla divulgação, em 

escala nacional, pela imprensa falada e escrita. 
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Todos os leilões foram públicos, com ampla participação de investidores pessoas físicas 

e jurídicas, profissionais e iniciantes, e ocorreram num espaço de tempo de apenas cinco 

meses, no segundo semestre de 2002. 

Todos os imóveis eram agências em funcionamento, de grandes instituições financeiras, 

com um contrato de locação de pelo menos 10 anos. Portanto, na percepção dos 

investidores, dado o  momento político e a oportunidade surgida pela obrigatoriedade da 

venda de um determinado número de agências para o enquadramento dos bancos às 

normas do Banco Central do Brasil, havia uma oportunidade interessante para a 

aquisição destes ativos. 

6.2.3 Discussão sobre os resultados do leilão das agências 

Como discussão final sobre os dados apresentados pelos leilões das agências bancárias 

fica o aspecto mais importante: os investidores do mercado imobiliário entendem que o 

investimento em imóveis tem caráter conservador e distinto dos investimentos 

financeiros de curto prazo, com menores riscos de perda de valor ou de receita ao longo 

do tempo.  

Dessa forma, no caso em tela, os investidores aceitaram investir, para garantir uma 

renda de longo prazo (segurança de renda), taxas de remuneração do capital mais 

próximas às da caderneta de poupança e mais baixas em relação a outras taxas 

oferecidas por outros ativos, que momentaneamente poderiam ser mais atrativos, como o 

CDI, considerado na época a melhor aplicação de curto prazo. 

Considerar o mercado imobiliário de forma análoga ao mercado de títulos de 

investimento de curto prazo é uma falácia, pois induz os empresários, instituições 

financeiras e investidores, que pensam de modo idêntico, a tirarem conclusões 

equivocadas. O estudo deixa claro que o comportamento do investidor volta-se para um 

horizonte temporal mais expressivo, em que é possível aceitar taxas de rentabilidade que 

são independentes daquelas praticadas no já citado mercado de títulos de curto prazo. 
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6.3 FUNDOS DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIOS 

6.3.1 Fundo Imobiliário Edifício Almirante Barroso28 

No caso anterior, embora  o número da amostra seja significativo (169), os eventos 

ocorreram em um espaço de tempo relativamente curto (5 meses) e, portanto, as 

conclusões podem estar relacionadas a um fator momentâneo como, por exemplo, a 

situação política, social e econômica que o País atravessava naquele instante. Por este 

motivo fez-se necessário realizar uma análise de longo prazo, para descartar ou 

incorporar outros fatores que influenciam a decisão de investimento em ativos para a 

geração de RMLP. 

Neste caso procura-se analisar o comportamento, ao longo do tempo, do Fundo de 

Investimento Imobiliário Edifício Almirante Barroso (FAMB), composto por um imóvel 

que tem características semelhantes às das 169 agências bancárias estudadas no caso 

anterior.  

O edifício Almirante Barroso se localiza na cidade do Rio de Janeiro, que é também um 

grande centro urbano e financeiro, com um mercado imobiliário pujante, e que se 

comporta de forma semelhante ao mercado imobiliário da cidade de São Paulo. 

Segundo consta do site da CAIXA ECONÔMICA FEDERAL (2005), o FAMB: 

- foi lançado em 20 de novembro de 2002 (último mês dos leilões das agências bancárias 

discutidas anteriormente), encerrando a oferta pública em 03 de fevereiro de 2003. 

Todas as 104.800 cotas disponíveis foram vendidas em 75 dias, muito antes do prazo 

legal máximo: 18 de maio;  

- o edifício Almirante Barroso é ocupado, em sua totalidade, pela CAIXA, contendo 

duas agências, um escritório de negócios e gabinetes de diretoria, além de outros setores 

administrativos;  

- o valor mensalmente distribuído aos cotistas é igual ou superior a 95% dos 

rendimentos líquidos do Fundo. A receita bruta do fundo é constituída pelo aluguel 

                                                
• 28 Parte deste subcapítulo foi extraído de trabalho  publicado por Takaoka (2005b) no Real Estate Economia 

Mercados, São Paulo, v. 2, n. 2, p. 25-44, 2005. 
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mensal do imóvel. Para o cálculo da receita líquida são deduzidas: a taxa de 

administração, as despesas regulamentares (custos de publicações, auditoria, CBLC, 

SOMA/BOVESPA) e despesas extraordinárias do imóvel não pagáveis pelo locatário, 

além de 5% para a constituição de um Fundo de Reserva. 

O tradicional edifício do Centro do Rio de Janeiro passou a contar com 5.259 

investidores diversos, que aplicaram, em média, R$ 18.024,34. Vale notar que o público-

alvo para esse tipo de investimento é diferenciado em relação aos investidores em 

agências bancárias no que tange à capacidade de investimento. 

6.3.1.1 Premissas 

Tal como outros investidores, essa migração de investimentos, racionalmente ou não, 

também faz parte da gestão de riscos dos ativos e da gestão de portfolio de investimento 

dessas pessoas físicas ou investidores institucionais. 

Na visão desses investidores, o imóvel que a Caixa Econômica Federal destina à locação 

é igualmente considerado uma das melhores opções que se pode ter no mercado 

imobiliário do Rio de Janeiro, tendo em vista o risco de crédito (desprezível na visão do 

investidor) e as garantias de locação prometidas pela CAIXA. Logo, o prêmio de risco 

percebido pelo investidor deve ser também relativamente mais baixo que outras opções 

de investimento no mercado imobiliário. 

Considera-se que há condições de equilíbrio entre a oferta, demanda e o valor da 

transação, uma vez que houve ampla divulgação, na imprensa falada e escrita, da oferta 

pública das cotas do FAMB. 

É importante lembrar que os investidores tinham liberdade para aplicar seus recursos em 

quaisquer outros ativos financeiros. 

Com a oferta pública, o dono passou a ser o Fundo Imobiliário, que aluga o imóvel à 

própria CAIXA por um período de dez anos, renovável pelo mesmo prazo. A 

rentabilidade para os investidores virá dos aluguéis pagos pela locatária ao Fundo, que 

será administrado pelo Banco Ourinvest S/A. 
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Os investidores acreditam que o contrato será cumprido até o prazo final estipulado, e 

que os valores serão ajustados anualmente pelo IGP-M, conforme contrato de locação, e 

acompanharão o poder de compra da moeda brasileira. 

No presente estudo não estão sendo considerados outros possíveis aumentos ou revisões 

do valor de locação proposto além da correção monetária estipulada pelo IGP-M da 

Fundação Getúlio Vargas, até porque este fato não deve ter sido relevante no 

estabelecimento do valor do investimento para a aquisição dos imóveis leiloados. 

Os rendimentos, proporcionais à quantidade de cotas adquiridas, são creditados 

mensalmente aos cotistas, em conta corrente na CAIXA, descontado o Imposto de 

Renda, que incide na base de 20% sobre os rendimentos distribuídos (até julho de 

200529). 

No caso da receita dos rendimentos, os impostos não diferem muito de outros tipos de 

aplicações financeiras (exceto caderneta de poupança), e é de se supor novamente que 

este não tenha sido um ponto fundamental da decisão de compra das Cotas. 

Considerando o aspecto conservador do investidor imobiliário, será adotada, para o caso 

em questão, a caderneta de poupança como o ativo livre de risco e base de referência na 

decisão de investir a longo prazo. 

6.3.1.2 Base de dados do comportamento do FAMB 

A Tabela 6 apresenta as rentabilidades médias de 169 agências leiloadas pelos Bancos 

Bradesco, Itaú, Real, Santander Banespa e Unibanco entre os meses de junho a 

novembro de 2002. Tais rentabilidades servirão de base para a análise do 

comportamento do FAMB. A tabela também apresenta a rentabilidade mensal do Fundo 

de Investimento Imobiliário Edifício Almirante Barroso, conforme informações 

prestadas pela BOVESPA. 

O Fundo de Investimento Imobiliário Edifício Almirante Barroso tem como base um 

imóvel pronto e operando, já alugado para a Caixa Econômica Federal por um período 

                                                
• 29 Quando, pela medida provisória do bem, que depois virou lei, este imposto passou a ser de 0%, ressalvadas 

certas disposições para isso. 
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de 10 anos, prorrogável, e com um patrimônio de R$ 93 milhões e 104.800 cotas, 

gerando renda mensal para os detentores das cotas, e com um volume de negociações 

mensais que dão consistência aos valores marcados mês a mês. 

Tabela 6 – Rentabilidades de 169 agências bancárias e do FAMB  
  169 Imóveis FAMB Poupança TJLP CDI 

Jun.02 0,91%   0,66% 0,76% 1,33% 
Jul.02 0,90%   0,77% 0,80% 1,54% 

Ago.02 0,90%   0,75% 0,80% 1,44% 
Set.02 0,89%   0,70% 0,80% 1,38% 
Out.02 0,96%   0,78% 0,80% 1,65% 
Nov.02 0,96%   0,77% 0,80% 1,54% 
Dez.02     0,86% 0,80% 1,74% 
Jan.03     0,99% 0,87% 1,97% 
Fev.03     0,91% 0,87% 1,83% 
Mar.03     0,88% 0,87% 1,78% 
Abr.03   1,06% 0,92% 0,95% 1,87% 

...   ... ... ... ... 
Out.08   0,84% 0,75% 0,51% 1,18% 
Nov.08   0,86% 0,66% 0,51% 1,02% 
Mínimo   0,75% 0,52% 0,51% 0,80% 
Máximo   1,32% 1,05% 0,95% 2,08% 

Média   1,00% 0,70% 0,70% 1,29% 
Desvio   0,18% 0,11% 0,15% 0,31% 

Fonte: Kawashima Bovespa FGV BNDES FGV 
 

A renda auferida por esse fundo será o ponto de partida para a análise da tendência de 

comportamento ao longo do tempo. Será utilizada a técnica de regressão linear mono e 

multifatorial com o objetivo de estimar a rentabilidade, a partir da tendência de 

comportamento dos investidores imobiliários ao longo dos anos de 2003, 2004 e 2005 

relativamente a uma série de indicadores de comportamento das taxas de juros da 

economia brasileira. 

Isto será feito na tentativa de identificar uma possível correlação entre a evolução da 

rentabilidade do Fundo de Investimento Imobiliário Edifício Almirante Barroso e a 

evolução mensal das taxas de longo prazo (TJLP) e de curto prazo (CDI). 
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6.3.1.3 Análises 

6.3.1.3.1 Análise monofatorial 

Será empregado o mesmo método usado por BOND et alii (2003, p. 4): 

 

€ 

Rtbit −Tx ft =α i + βiw[Txwt −Tx ft ]+ εit                           (36) 

Em que Rtbit é a rentabilidade (valor locação/valor da cota) do FAMB no mês t; Txft é a 

taxa mensal do ativo livre de risco, que no presente caso é a taxa da caderneta de 

poupança, no mês t;  Txwt é a taxa mensal do ativo ou indicador no mês t; αi e βiw são os 

parâmetros a serem estimados e εit é o erro da regressão linear. 

6.3.1.3.2 Análise multifatorial 

BOND et alii (2003, p. 6) tentaram identificar variáveis adicionais que pudessem 

explicar o comportamento do mercado imobiliário local utilizando fatores de risco 

econômicos, taxas de juros de longo e de curto prazo. 

 

€ 

Rtbit −Tx ft =α i + βij[Tx jt −Tx ft ]+ β id [Txdt −Tx ft ]+ εit                 (37) 

sendo Txjt a taxa mensal da TJLP  no mês t; e Txdt a taxa de variação mensal do CDI, 

com seus respectivos βij e βid. 

6.3.1.3.3 Análises do FAMB por meio de regressão linear 

As regressões lineares, a seguir apresentadas,  consideram como ativo livre de risco a 

caderneta de poupança e a Taxa de Juros de Longo Prazo e/ou os Certificados de 

Depósito Interbancários. 

Observa-se, pela Tabela 7, que a taxa de longo prazo não apresenta, isoladamente, 

grande significância estatística, tendo em vista que o valor  de r2 está muito distante de 

1, no período de abril de 2003 a dezembro de 2005, situação que se inverte quando a 
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análise vai até novembro de 2008, devido a mudanças do comportamento do FAMB ao 

longo do tempo.30 

Tabela 7 – Regressão Monofatorial com TJLP (com 33 e 68 meses, respectivamente) 

 

A partir da observação dos resultados obtidos na Tabela 8 pode-se constatar a 

importância do CDI para a explicação do comportamento do FAMB: o valor de r2 

encontrado (0,72) indica uma potencial correlação, relativamente alta, entre as rendas 

auferidas pelo CDI e as rendas almejadas pelos investidores no FAMB no momento da 

decisão, mas este indicador não se sustenta quando a análise incorpora outros 35 meses 

(até novembro de 2008). 

 

Tabela 8 – Regressão Monofatorial com CDI (com 33 e 68 meses respectivamente) 

 
 

                                                
• 30 Da mesma forma, análises semelhantes foram feitas no sentido de correlacionar o comportamento do 

FIIEAB com fundos cambiais e o índice IBX da Bovespa e os resultados mostraram uma não-correlação para 
o período. 



 189 

Isso nos leva a concluir que não existe correlação entre o comportamento do FAMB e a 

poupança, CDI, TJLP, IBX e a variação do câmbio em (US$), para um único αi e βiw nos 

diferentes períodos analisados, ficando como sugestão, para um estudo posterior, a 

inclusão de fatores que representem o humor relativo entre este  e outros ativos ou 

indicadores (setoriais ou particulares) que servirão de base para a análise do 

comportamento futuro do ativo a partir de conjuntos de outros ativos ou indicadores. 

6.3.1.4 Resultados 

Constata-se, pelo Gráfico 12, que o ativo imobiliário se afasta da taxa da caderneta de 

poupança e se aproxima da taxa do CDI até o mês de março de 2005, o que mostra que 

há, neste período, uma correlação negativa (b= -1,07, como observado na Tabela 8) 

relativamente às taxas de juros de curto prazo.  

Gráfico 12 – Rentabilidades e taxas dos ativos no momento da decisão do investidor 
 

No entanto, o fato de a rentabilidade do FAMB estar se descolando das taxas da 

caderneta de poupança e se aproximando das taxas de curto prazo se deve, basicamente, 

ao aumento dos valores de aluguéis pagos, devido ao reajuste anual pelo IGP-M, 

conforme contrato de locação entre a Caixa Econômica e o FAMB, aliado ao fato de não 

ter havido mudanças significativas no valor de mercado da Cota do FAMB, como pode 

ser observado pelo Gráfico 13. 

Rendimento 
das agencias 

Rendimento 
do FAMB 
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Aparentemente, a resistência a investimentos mais agressivos ao FAMB se rompe em 

outubro de 2005 e traz uma valorização significativa (cerca de 80% em 16 meses) até se 

estabilizar, em fevereiro de 2007, num valor ao redor de R$ 1.800, 00, e a rentabilidade 

do FAMB se reaproxima da taxa oferecida pela Caderneta de Poupança, como ocorrido 

com o leilão de agências bancárias no segundo semestre de 2002, e com o FAMB, em 

meados de 2003, como pode ser observado pelo Gráfico 12 e Gráfico 13. 

Os rendimentos distribuídos mensalmente aos cotistas pessoas físicas dos 

Fundos de Investimento Imobiliário são isentos de Imposto de Renda, desde que 

o fundo possua pelo menos 50 cotistas e desde que o cotista não detenha mais de 

10% da totalidade de quotas emitidas pelo fundo, conforme Lei Federal 

11.196/05. Para os demais investidores, incide Imposto de Renda sobre os 

rendimentos à alíquota de 20%. 

Outro estímulo importante para a valorização das cotas do FAMB foi a isenção do 

Imposto de Renda concedido somente nos casos em que o Fundo de Investimento 

Imobiliário possua, no mínimo, 50 (cinquenta) quotistas, exceto se o quotista pessoa 

física for titular de quotas que representem 10% (dez por cento) ou mais da totalidade 

das quotas emitidas pelo Fundo de Investimento Imobiliário ou cujas quotas lhe derem 

direito ao recebimento de rendimento superior a 10% (dez por cento) do total de 

rendimentos auferidos pelo fundo, de acordo com a Lei 11.196 de novembro de 2005, 

que referendou a MP 255 de julho de 2005. Nota-se que mesmo com o estímulo que, na 

realidade, aumentou a renda líquida em 25%, houve uma defasagem de três meses entre 

a publicação da MP 255 e o início da valorização das cotas do fundo. 

A partir de fevereiro de 2007, o aumento de rentabilidade do FAMB ocorre  novamente 

devido à correção do aluguel pago pela CAIXA ao fundo e pela relativa estabilização do 

valor da cota, conforme pode ser observado no Gráfico 13 e Gráfico 14. 

É importante notar que embora não haja uma correlação entre o comportamento da 

rentabilidade do FAMB e da caderneta de poupança ou do CDI, uma análise gráfica 

mostra que a rentabilidade do FAMB flutua ao longo destes 68 meses entre as 

rentabilidades da poupança e do CDI, reforçando a hipótese destes serem indicativos dos 

limites da rentabilidade do FAMB, como pode ser observado pelo Gráfico 13. 
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Gráfico 13- Preço de mercado e rentabilidade das cotas do FAMB 
 

Gráfico 14 – Rentabilidade do FAMB em relação à poupança e ao CDI no momento da decisão (2003-2008) 
 

6.3.2 Fundos de Investimentos Imobiliários BBFI e ALMI em relação ao FAMB 

O Fundo BBFI tem por objetivo a gestão patrimonial exclusivamente do imóvel 

localizado no Setor Bancário Sul, Quadra 01, Bloco “A”, Brasília – DF (Edifício Sede I) 

e do imóvel constituído por blocos interligados, localizado à Rua Gomes Braga, 65, no 

Rio de Janeiro – RJ (Centro Administrativo do Andaraí), com entrada suplementar pela 
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Rua Barão São Francisco, 177, ambos locados totalmente ao Banco do Brasil S.A. 

(Fonte: Bovespa) 

Já o Fundo Torre Almirante Barroso é exclusivamente a aquisição de até 100% da fração 

ideal do empreendimento denominado Torre Almirante e a locação, no mercado 

imobiliário, da fração ideal que passar a ser detida pelo Fundo. A aquisição visa a 

proporcionar aos cotistas a rentabilidade decorrente do recebimento de receitas de 

aluguel das unidades comerciais, fachadas, depósitos e vagas de garagem do Imóvel, nos 

termos do contrato de locação celebrados. O edifício Torre Almirante é um 

empreendimento comercial de última geração, composto de 34 andares destinados a 

escritórios e estacionamento com capacidade para 382 veículos, com área construída 

total de 62.232 metros quadrados e área privativa total de 41.409 metros quadrados. 

(Fonte: Bovespa) 

Neste caso, estende-se a pesquisa para outros dois Fundos de Investimento Imobiliário, 

com perfis semelhantes ao do FAMB: o primeiro, BBFI (Banco do Brasil Fundo de 

Investimento Imobiliário Progressivo), formado por agências bancárias do Banco do 

Brasil, e o segundo, ALMI (Fundo de Investimento Imobiliário Torre Almirante 

Barroso), atualmente alugado para a Petrobrás  e Caixa Econômica Federal. 

Uma vez que o perfil dos dois FIIs é semelhante ao do FAMB, é de se supor que o perfil 

da rentabilidade destes deva ser semelhante ao do FAMB. Portanto, no sentido de 

validar os resultados obtidos com FAMB, buscou-se confrontar as rentabilidades do 

FAMB e verificar se o perfil de comportamento dos FIIs BBFI e ALMI é realmente 

semelhante ao do FAMB.  

No Gráfico 15 estão representados os indicadores de rentabilidade do BBFI, do ALMI e 

do FAMB. Conforme era esperado, observa-se que a partir do instante que os dois 

fundos entraram para a Bovespa (mesmo ambiente de negociação) houve um 

alinhamento das rentabilidades, o que era esperado, uma vez que os imóveis que 

lastreiam as rendas dos fundos têm características semelhantes às dos leilões das 

agências bancárias e do FAMB.  
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Gráfico 15 – Gráfico comparativo entre poupança, CDI e os FII FAMB, BBFI e ALMI no momento da decisão 
 

Nota-se apenas que houve uma queda da rentabilidade do FII ALMI nos meses de abril a 

setembro de 2008 em relação aos outros dois FIIs. Isto se deve, segundo balanço 

publicado pela Bovespa, referente às demonstrações financeiras de junho de 2008, à 

retenção para futuras benfeitorias em imobilizações.31 

Tal queda da renda e, consequentemente, da rentabilidade se reflete ao longo de seis 

meses, com uma maior redução do preço de mercado da cota do ALMI para ajustar-se à 

rentabilidade dos outros dois FIIs (FAMB e BBFI), indicando a tendência do fundo de 

corrigir o preço de mercado para acompanhar o comportamento dos outros dois FIIs, que 

por motivos particulares está se desviando da curva delineada pelos outros fundos 

(FAMB, BBFI e ALMI). Isto mostra a importância de se criar um Fundo de 

Reposição de Ativo (FRA) com o objetivo de, ao longo da vida útil do imóvel, 

garantir a atualização do imóvel, sua utilidade para os usuários, e assim evitar 

distúrbios e perda de confiança na capacidade de gerar renda do mesmo. (Gráfico 

16) 

                                                
• 31 Fonte: http://www.bovespa.com.br/pdf/cTorreAlmirante_281008.pdf em 1 de jan. de 2009. 
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Gráfico 16 – Evolução dos preços de mercado e renda do ALMI 
 

Isto demonstra que o investidor está interessado, como já foi dito, na renda líquida que 

ele irá receber ao longo dos meses, mesmo que esta queda da renda esteja ligada a 

benfeitorias de longo prazo que serão incorporadas ao edifício e consequentemente ao 

patrimônio do FII. 

Tal semelhança de comportamento deverá perdurar enquanto a percepção da 

semelhança existente entre eles persistir. Ou seja, se a imagem de uma ou mais 

companhias que locam os imóveis mudar, se a percepção da capacidade de geração 

de renda destes imóveis apresentar mudança ou se a governança de um ou mais 

FIIs se alterar, deve, necessariamente, haver alteração na percepção sobre a 

oportunidade de investimento e, consequentemente, no perfil de risco e na 

rentabilidade almejada pelos investidores. 

6.3.3 Em FII com diferentes padrões de risco 

Uma vez que o comportamento de FIIs com mesmas características, conforme já 

demonstrado, tende a ser semelhante, FIIs com características distintas devem levar a 

padrões de comportamento distintos. 
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Por este motivo, é necessário abordar FIIs com características distintas às dos FIIs 

ALMI, BBFI e FAMB, para detectar os padrões de comportamento de cada um e 

verificar quais fatores são relevantes para explicar as mudanças de padrões e justificar 

expectativas distintas de rentabilidade pelos investidores. 

Os FIIs escolhidos para esta fase do estudo são: o SHPH (FII Shopping Pátio 

Higienópolis); o TRNT (FII Torre Norte); o EURO (FII Europar); e o HCRI (FII 

Hospital da Criança). 

O SHPH tem como base o Shopping Pátio Higienópolis, localizado no tradicional Bairro 

de Higienópolis, na Cidade de São Paulo. A construção deste shopping teve um início 

conturbado porque a comunidade do entorno acreditava que a implantação do shopping 

traria uma série de transtornos para a região, principalmente trânsito, congestionamentos 

e barulho. Alguns anos depois o shopping foi inaugurado, depois de atender a uma série 

de reivindicações da comunidade, e a vizinhança passou a frequentá-lo e criar apego a 

ele, por  este atender a uma série de necessidades e desejos dos moradores da região, 

como, por exemplo, lojas e comércio na área de alimentos, bebidas e vestuário, áreas de 

lazer e entretenimento com praças de alimentação e cinemas. 

No caso do TRNT, trata-se de um FII que detém 100% da fração ideal da Torre Norte, 

um edifício de escritórios de alto padrão, integrante do empreendimento imobiliário 

Centro Empresarial Nações Unidas, localizado à Av. das Nações Unidas, 12.901, no 

bairro Brooklin Paulista Novo, na cidade e Estado de São Paulo.32 Neste caso, os 

andares da Torre Norte são locados para grandes empresas, com diferentes atividades e 

perfis de risco, com prazos de locação menores (na maioria dos casos) que o prazo 

estabelecido pela Caixa Econômica Federal e a Petrobrás. 

No caso do FII EURO,  a política de investimento do Fundo consiste na aplicação de 

recursos para aquisição de bens imóveis comerciais e industriais de alto padrão de 

acabamento, destinados à locação de longo prazo, ou direitos a eles relativos, para a 

construção, incorporação, bem como para o desenvolvimento de empreendimentos 

imobiliários, visando a tornar rentáveis os investimentos feitos pelos cotistas, seja via 

pagamento de remuneração advinda de sua exploração mediante locação, arrendamento 

ou outra forma legalmente permitida, seja por meio do aumento do valor patrimonial das 

                                                
• 32 Fonte: Bovespa (jan. de 2009). 
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quotas advindo da valorização dos ativos do Fundo ou da posterior alienação, a vista ou 

a prazo, dos bens, mesmo em construção ou a construir, ou outras formas de disposição 

de tais bens, conforme permitido pela lei e disposições da CVM.33 

Cabe ressaltar que este fundo incorpora dois tipos de investimentos, com perfis e riscos 

distintos, uma vez que ele pode realizar a incorporação e implantação de 

empreendimentos comerciais e industriais e, simultaneamente, adquirir imóveis prontos 

e operando para auferir resultados sobre as receitas de locação de tais imóveis. 

No caso do HCRI, trata-se de um FII no Hospital da Criança cujo objeto é a exploração, 

mediante arrendamento ou locação, do imóvel localizado à Rua das Pitombeiras, 340, 

Jabaquara, São Paulo, onde funciona o empreendimento imobiliário denominado 

Hospital da Criança. Em 13/07/2000 foi celebrado o Compromisso Condicionado de 

Locação de Imóvel e Outros Pactos (contrato) entre o Banco Ourinvest e o Instituto de 

Especialidades Pediátricas de São Paulo S.A., no qual consta que o imóvel onde se 

localiza o Hospital da Criança seria locado ao Instituto, por meio de um fundo de 

investimento imobiliário que teria o referido imóvel como seu patrimônio. Nesse 

contrato ficou determinado que o valor mensal da locação paga pelo Instituto seria de R$ 

250.000,00, reajustado pelo IGP-M entre a data de assinatura desse documento 

(13/07/2000) e o mês de vencimento de cada aluguel, ou o equivalente a 8% da receita 

bruta do hospital, dos dois valores o que for maior.34 

6.3.3.1 FII SHPH - Análise dos indicadores do ativo e as expectativas dos investidores 

No Gráfico 17 estão as rentabilidades do SHPH relativamente às do FAMB, da poupança 

e do CDI. A grande diferença neste caso está na rentabilidade do SHPH que, 

diferentemente dos fundos anteriores, apresenta rentabilidades menores no momento da 

decisão e aparentemente alinhadas com as da caderneta de poupança. Mais adiante esta 

peculiaridade será tratada com mais detalhes.  

                                                
• 33 Fonte: Bovespa (jan. de 2009). 

• 34 Fonte: Bovespa (jan. de 2009). 
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Gráfico 17 – Comportamento do SHPH em relação à poupança, CDI e o FAMB no momento da decisão 
 

No Gráfico 18 pode-se observar a evolução do preço de mercado e da renda ao longo do 

tempo. Observa-se que a renda e o preço de mercado não tiveram variações 

significativas ao longo dos últimos dois anos. Logo, em termos de capacidade de poder 

de compra da renda há uma perda gerada pela incapacidade de a renda acompanhar a 

inflação do período.  

Um fato importante a considerar é que este shopping gerou uma grande polêmica na 

época de sua implantação, que obrigou os representantes do empreendimento a 

realizarem diversas reuniões com a comunidade do entorno, que resultou numa 

aproximação desta comunidade com o shopping, que aceitou diversas alterações 

sugeridas pela comunidade. Posteriormente, com a inauguração do shopping, a 

comunidade terminou por perceber que o mesmo gerava mais benefícios que transtornos 

e isto acabou por gerar um sentimento de apego e admiração da comunidade ao 

empreendimento que pode explicar em parte a aceitação, no momento da decisão, de um 

preço maior e, consequentemente, uma taxa de rentabilidade menor. 
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Gráfico 18 – Evolução dos preços de mercado e renda do SHPH 
 

Outro fator que pode explicar a aderência maior ao indicador da poupança pode ser o 

fato de que uma parte maior, em relação aos investidores dos FIIs anteriores, dos 

investidores no SHPH serem pessoas físicas com um perfil diferenciado de investidor, 

que moram próximos ao shopping, num bairro antigo e tradicional de classe média e 

alta, com perfil conservador, que imagina ter como seu maior referencial a caderneta de 

poupança, no caso de investimentos para a geração de renda ou poupança. 

6.3.3.2 FII TRNT - Análise dos indicadores do ativo e as expectativas dos investidores 

No Gráfico 19 têm-se as rentabilidades do TRNT em relação à poupança, CDI e FAMB. 

Nota-se que, em média, as rentabilidades do FII TRNT estão próximas das do FAMB, 

mas apresentando uma volatilidade superior à do FAMB. 
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Gráfico 19 – Comportamento do TRNT em relação à poupança, CDI e o FAMB 
 

Tal volatilidade se deve ao aumento da renda do TRNT até janeiro de 2007, quando há 

uma súbita queda da renda, seguida de pequenos aumentos sucessivos, causados,  

provavelmente, por vacância de parte da área de propriedade do TRNT, como pode ser 

observado pelo Gráfico 20. 

Gráfico 20 – Preço de mercado e renda do TRNT 
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Mesmo assim o valor de suas cotas continua a se valorizar até agosto de 2007, quando 

ocorre uma desvalorização da cota em cerca de 8%, provavelmente devido ao fato do 

TRNT ter apresentado uma fragilidade ao perder parte de sua renda, por alguns meses, e 

sua rentabilidade continuar abaixo da oferecida pelo FAMB. 

Tal como o ocorrido com o ALMI, a reação dos investidores à mudança da renda leva 

cerca de seis meses para corrigir as perdas de rentabilidade em relação às oferecidas 

pelo FAMB, BBFI e ALMI. 

6.3.3.3 FII EURO - Análise dos indicadores do ativo e as expectativas dos investidores 

O EURO é um fundo misto de implantação e operação de galpões, ou seja, há dois riscos 

envolvidos em sua estrutura: o de incorporador e o de operação. Logo, o investidor, 

neste caso, assume um risco maior (neste caso o de incorporação), sem um histórico 

homogêneo da renda até o início de 2006. (Gráfico 21) 

Nota-se que após esse período a rentabilidade auferida pelo mesmo procura se ancorar 

na rentabilidade do FAMB que, neste caso, pode ser considerado uma referência ou base 

inicial da análise do investimento, levando-se em conta que as rendas auferidas pelo 

EURO não apresentam os mesmos riscos e características do FAMB, BBFI e ALMI, 

como pode ser observado pelo Gráfico 22. 

A partir de fevereiro de 2006 a dezembro de 2007 as rendas se mantiveram estáveis em 

valores nominais, e queda em 2008, o que gerou uma melhora da confiança do 

investidor, que começou a investir no EURO a partir de abril de 2006 (dois meses 

depois), e suas cotas se valorizaram até dezembro de 2007, quando, mais uma vez, 

devido à queda da renda e às incertezas em relação à capacidade do EURO manter o 

poder de compra da renda levaram os investidores a reduzir em cerca de 15%, nos 

últimos 10 meses, o patamar de preço aceito no momento da decisão, como pode ser 

observado pelo Gráfico 22. 
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Gráfico 21 – Comportamento do EURO em relação à poupança, CDI e o FAMB 
 

Gráfico 22 – Preço de mercado e renda do EURO 
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6.3.3.4 FII HCRI - Análise dos indicadores do ativo e as expectativas dos investidores 

Como pode ser observado pelo Gráfico 23, as rentabilidades aceitas pelos investidores 

são, em geral, maiores que as do FAMB ao pagar relativamente menos pelas cotas do 

HCRI, com um volume de negócios relativamente baixo em relação aos FIIs já 

analisados, o que pode gerar uma falta de liquidez do ativo. 

Gráfico 23 – Comportamento do HCRI em relação à poupança, CDI e o FAMB 
 

Observa-se que a correção do aluguel proposto (R$ 250 mil) dividido pelo número de 

cotas e ajustado pelo IGP-M, conforme contrato celebrado entre as partes desde julho de 

2000, resultaria em uma renda por cota da ordem de R$ 2,76, mas a renda paga no 

momento (dezembro de 2008) é de R$ 2,00 por cota, o que sugere que houve uma 

renegociação dos aluguéis no passado, e isto deve influenciar negativamente na 

percepção de qualidade e risco do HCRI. 

Um fato importante é que o HCRI tem um histórico curto, de apenas 22 meses, na 

Bovespa. Outro fato relevante é que se trata de um hospital, havendo sempre mais 

dificuldades para a cobrança de eventuais atrasos devido à função social do mesmo. 
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Gráfico 24 – Preço de mercado e renda do HCRI 
 

Logo, nota-se que o HCRI tende a ter um comportamento, nos últimos meses,  

semelhante ao do FAMB, BBFI e ALMI, acrescido de um componente de risco, que se 

torna mais evidente nos três últimos meses, pois mesmo com um aumento da renda 

gerada pela correção do contrato, o preço de mercado da cota do HCRI se desvalorizou, 

o que pode estar indicando a desconfiança do investidor no investimento. 

6.3.4 Análise dos indicadores dos FIIs e as expectativas dos investidores 

6.3.4.1 Renda 

No caso do FAMB, um dos mais pulverizados no mercado, no momento do lançamento 

com 5.259 investidores, como já foi dito, os investidores aplicaram, em média, R$ 

18.024,34, que gerou uma renda média, na época, de R$ 190,00, ou seja, perto de um 

salário mínimo (R$ 200,00 de abril de 2002 e R$ 240,00 no ano seguinte).35 

                                                
• 35 Fonte do salário mínimo: FGV Dados em 1 de jan. de 2009. 
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6.3.4.2 Confiança dos investidores na segurança da renda 

Dos sete FIIs analisados quatro conquistaram a confiança dos investidores: o FAMB, o 

BBFI e o ALMI em vista da qualidade das instituições que estavam ocupando os 

imóveis (Caixa Econômica Federal, Banco do Brasil e Petrobras); o quarto, o SHPH, 

conquistou a confiança dos consumidores de outra maneira, ou seja, pela proximidade 

do público investidor do empreendimento e o relacionamento ao longo da aprovação e 

construção do empreendimento. 

No caso do TRNT, os investidores também acreditaram na capacidade de gerar renda da 

Torre Norte, pela sua localização e imponência, mas faltou uma mais sólida garantia de 

aluguel de longo prazo e de quais eram as marcas que estavam por trás dos imóveis 

alugados. Houve ainda vacâncias ao longo do tempo, que prejudicou a percepção da 

capacidade de gerar renda homogênea e atualizada do empreendimento, não sendo o 

desempenho do mesmo, portanto, igual ao FAMB, BBFI e ALMI. 

Resta, finalmente, o EURO e o HCRI. Como já foi dito, o EURO tinha dois objetivos em 

sua constituição, implantar e administrar imóveis para a locação, principalmente galpões 

industriais e centros de distribuição e logística. Isto faz com que o investidor não 

perceba de imediato a capacidade de gerar renda do FII, pois têm-se, ao mesmo tempo, 

investimentos e rendas com perfis de risco diversos. 

Já para o HCRI, há basicamente duas desconfianças: a dificuldade de cobrança de uma 

entidade que tem finalidade social, no caso hospital, e a capacidade de pagamento da 

instituição. Antes de entrar na Bovespa, houve uma renegociação do aluguel do mesmo 

para com o FII, que causa um sentimento negativo em relação aos futuros rendimentos. 

Assim sendo, o investidor, apesar da estabilidade de pagamentos nos últimos dois anos, 

em momentos de crise como este, exige um prêmio de risco para aceitar a renda e o 

investimento. 

6.3.4.3 Rentabilidade 

Neste subcapítulo é feita a comparação do comportamento dos diversos FIIs, 

considerando os potenciais efeitos da rentabilidade da poupança e da inflação pelo IGP-
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M sobre a rentabilidade aceita pelos investidores no momento da decisão de 

investimento. 

O período em estudo corresponde a setembro de 2005 a novembro de 2008 (39 meses, 

exceto para o SHPH e o HCRI, com 36 e 22 meses, respectivamente), pelo fato deste 

período já contemplar os efeitos da MP 255 de julho de 2005, que isenta de impostos os 

rendimentos dos FIIs36 que favorece a maioria dos investidores, e também por  abrigar a 

maioria dos FIIs analisados (FAMB, BBFI, ALMI, EURO, TRNT) no ambiente de 

negociação da Bovespa. Isto é feito para evitar efeitos distorcidos, por assimetria, do 

ambiente de negociação (informação, canais de distribuição, forma de negociação, 

burocracia etc.) e dos impostos cobrados em relação à poupança, que a partir deste 

período passam a ter regimes de tributação semelhantes. 

6.3.4.3.1 Rentabilidades nominais 

A Tabela 9 mostra a rentabilidade mensal nominal da poupança, dos FIIs37 (no momento 

da decisão) e de um dos índices de inflação (IGP-M) usado na maior parte dos contratos 

comerciais, base da maioria dos contratos de locação de imóveis, sendo que os valores 

com fundo amarelo representam rentabilidades inferiores às da poupança e os valores 

com fundo azul representam rentabilidades acima das do CDI. 

Nota-se que apenas o SHPH e o TRNT apresentam valores abaixo da poupança, 

enquanto o TRNT apresentou dois valores abaixo da rentabilidade da poupança devido a 

uma perda elevada de renda no mês de março de 2007. No que tange  ao SHPH, como o 

comportamento da rentabilidade do mesmo flutua em torno da rentabilidade da 

caderneta de poupança, 22 encontram-se abaixo e 14 estão acima, sendo que uma delas 

se encontra acima do CDI, devido à rentabilidade do mês de dezembro, em geral 

significativamente superior à dos outros meses em shoppings. 

                                                
• 36 Dentro de determinados limites estabelecidos pela MP 255 e posteriormente pela Lei 11.196 de Nov. de 

2005. 

• 37 Quando não houve negociação do FII no mês, foi considerado o valor de mercado do mês anterior para 
efeito de rentabilidade. 
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Tabela 9 – Rentabilidade mensal nominal da poupança, FIIs e índice de variação do IGP-M 

 

6.3.4.3.1.1  Apresentação e análises da informação 

Apenas para ilustrar a importância da apresentação da informação para a análise das 

rentabilidades e decisão de investimento, a seguir serão mostradas as informações da 

Tabela 9 em diversas escalas gráficas, adicionando ou subtraindo alguns elementos do 

gráfico. 

Nota-se pelo Gráfico 25 que os FIIs têm, aparentemente, um comportamento homogêneo 

e mostram rentabilidades muito baixas, mas isto ocorre em consequência da escala em 

que se analisam os fatos, uma vez que a variação do índice da Bovespa é 



 207 

significativamente maior que a variação das rentabilidades dos FIIs. Portanto, para se 

analisar o comportamento dos FIIs é necessário reduzir a amplitude da escala. 

Gráfico 25 – O IGP-M e as rentabilidades mensais nominais da poupança, do CDI, do IBOVESPA e dos FIIs 
 

Ao se observar o Gráfico 26 fica evidente que os FIIs não se comportam de maneira 

homogênea, tendo cada um deles um comportamento próprio no que diz respeito às suas 

características particulares e individuais. 

Além disso, se se retirar as variações do IGP-M, verifica-se que há uma faixa que 

abrange a maioria das rentabilidades dos FIIs, faixa esta que é delimitada pelas 

rentabilidades da caderneta de poupança e do CDI, como pode ser observado no Gráfico 

27, o que pode sugerir que estas talvez sejam as fronteiras racionais deste tipo de 

investimento. 

As exceções à regra, de acordo com a Tabela 9 e o Gráfico 27, ficam por conta: do 

SHPH, cuja rentabilidade tende a flutuar ao redor e próxima à da poupança; do HCRI 

que, conforme foi discutido, os investidores exigem um prêmio de risco maior; e do 

EURO, que como já foi dito é um fundo misto de implantação e operação de galpões, ou 

seja, há dois riscos envolvidos em sua estrutura: o de incorporador e o de operação. 

Mesmo assim, algum tempo depois do comportamento de sua renda assumir 



208 
 

características semelhantes à dos outros FIIs, sua cota se valoriza e sua rentabilidade se 

aproxima da do CDI. 

Gráfico 26 – O IGP-M e as rentabilidades mensais nominais da poupança, do CDI e dos FIIs 
 

Gráfico 27 – Rentabilidades mensais nominais da poupança, do CDI e dos FIIs 
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Nota-se, também, que há três FIIs (FAMB, BBFI e ALMI) que apresentam 

comportamentos semelhantes e podem indicar uma base do comportamento de FIIs com 

baixo risco de crédito e uma boa confiança em sua capacidade de gerar renda 

homogênea de longo prazo.  

Em vista desse comportamento homogêneo, realiza-se também uma análise gráfica do 

comportamento da rentabilidade mensal dos FIIs em relação à rentabilidade média 

ponderada dos FAMB, BBFI e ALMI, que considera como base para a ponderação o 

valor original de lançamento das cotas dos respectivos fundos (Vo), denominado de 

Índice Base do Mercado de Fundos Imobiliários (IBMFII), de acordo com a equação 

abaixo. O resultado das rentabilidades do IBMFII consta da Tabela 9 apresentada 

anteriormente.  

€ 

RtbIBMFII =
RtbFAMB ×V0FAMB + RtbBBFI ×V0BBFI + RtbALMI ×V0ALMI

V0FAMB +V0BBFI +V0ALMI
              (38) 

 

A observação do Gráfico 28 revela que todos os FIIs, exceto o EURO, SHPH e o HCRI, 

apresentam tendências significativamente alinhadas com o IBMFII. O alinhamento do 

FAMB, do BBFI e do ALMI tem sua lógica, porquanto  todos eles têm rentabilidades 

muito próximas. O que não é aparente, no entanto, é o alinhamento do TRNT ao 

IBMFII. Nota-se, ainda, que há uma correlação entre as tendências das rentabilidades do 

SHPH e da poupança, o que indica ser oportuno realizar uma análise gráfica das 

rentabilidades dos FIIs  relativamente à rentabilidade da poupança. 

O Gráfico 29 mostra uma clara correlação entre o SHPH e  a poupança, porém o EURO 

e o HCRI ainda não demonstram uma tendência lógica de comportamento. 

Aparentemente, tanto o EURO quanto o HCRI tendem a ter um comportamento mais 

próximo do FAMB, BBFI e ALMI do que da poupança ou CDI, mas certamente há 

outros fatores, que ainda não foram considerados, que também interferem no 

comportamento do EURO e do HCRI que, como será visto adiante, são fatores  de riscos 

de perdas e volatilidade da renda, que geram insegurança para os investidores e, por 

isso, exigem um adicional de rentabilidade para garantir uma rentabilidade próxima à do 

FAMB, BBFI e ALMI. Pode-se notar pelo Gráfico 27 que poucas vezes a rentabilidade 

destes últimos ficou acima do EURO e do HCRI, no momento da decisão. 
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Gráfico 28 – Rentabilidade mensal nominal dos FIIs em relação à rentabilidade do IBMFII 
 

Gráfico 29 – Rentabilidades dos FIIs em relação à rentabilidade da poupança 
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6.3.4.3.2 Rentabilidades Efetivas (IGP-M) 

É importante ressaltar que, como já foi dito, no caso das rentabilidades efetivas os 

cálculos do impacto da inflação na capacidade da renda manter o poder de compra 

homogêneo e estável são diferenciados para os diversos tipos de investimentos como, 

por exemplo, a poupança e o CDI e os FIIs, uma vez que para os FIIs a base de geração 

da renda é função da utilidade do imóvel e da qualidade de sua governança. Por 

conseguinte, a influência da inflação na geração de renda afeta primordialmente a renda 

gerada, pois a inflação não altera as características básicas do imóvel. 

Já para a caderneta de poupança e o CDI, visto que a base para geração de renda é o 

poder de compra do investimento realizado, a inflação afeta tanto a renda gerada por 

eles como a base da geração de renda, logo, para se manter a capacidade geração de 

renda do ativo há que se manter o poder de compra do investimento atualizado em 

consonância com a variação da inflação. Pode-se observar no Gráfico 30 o 

comportamento dos FIIs e suas inter-relações com a poupança, CDI e IGP-M, de acordo 

com o impacto da inflação em cada um dos ativos. 

Gráfico 30 – O IGP-M e as rentabilidades mensais efetivas da poupança, do CDI, e dos FIIs  
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Nota-se pela Tabela 10 que não há um padrão de comportamento entre os FIIs e a 

poupança e o CDI, pois a inflação tem um impacto mais significativo na renda da 

poupança e do CDI do que nas rendas dos FIIs, mostrando claramente, neste caso, que 

os comportamentos dos FIIs são distintos em relação à poupança e o CDI, quando se 

leva em consideração a inflação. 

Tabela 10 – Rentabilidade mensal efetiva da poupança, dos FIIs e do CDI (IGP-M) 

 

O resultado desta assimetria do impacto da inflação nos diversos tipos de ativos se 

reflete na análise gráfica representada no Gráfico 31, que mostra, com clareza, a 

tendência distinta do comportamento entre os FIIs e a caderneta de poupança e o CDI. 

Nota-se, pois, que o comportamento dos FIIs é claramente distinto do comportamento do 

CDI e da caderneta de poupança. 

Poupança IBMFII FAMB BBFI ALMI EURO SHPH TRNT HCRI CDI IGP-M
set.05 1,31% 1,26% 1,32% 1,28% 1,18% 0,92% 1,11% 2,05% -0,53%
out.05 0,11% 1,25% 1,30% 1,26% 1,20% 0,90% 1,03% 0,80% 0,60%
nov.05 0,29% 1,11% 1,12% 1,12% 1,10% 0,91% 1,07% 0,97% 0,40%
dez.05 0,74% 1,07% 1,05% 1,12% 1,04% 0,95% 0,85% 1,07% 1,48% -0,01%
jan.06 -0,18% 1,05% 1,02% 1,10% 1,02% 0,89% 0,85% 1,06% 0,51% 0,92%
fev.06 0,56% 0,99% 0,99% 0,98% 0,98% 1,20% 0,85% 0,90% 1,14% 0,01%

mar.06 0,94% 0,98% 1,00% 0,97% 0,98% 1,20% 0,69% 1,02% 1,66% -0,23%
abr.06 1,01% 0,98% 1,01% 0,98% 0,97% 1,16% 0,64% 1,00% 1,51% -0,42%
mai.06 0,31% 1,00% 1,01% 1,00% 0,99% 1,13% 0,73% 0,92% 0,90% 0,38%
jun.06 -0,05% 0,99% 1,00% 0,97% 1,00% 1,14% 0,66% 0,96% 0,43% 0,75%
jul.06 0,50% 0,96% 0,95% 0,95% 0,98% 1,03% 0,62% 1,04% 0,99% 0,18%

ago.06 0,37% 0,95% 0,93% 0,94% 0,97% 1,05% 0,65% 1,03% 0,89% 0,37%
set.06 0,36% 0,92% 0,90% 0,94% 0,91% 1,06% 0,67% 1,03% 0,77% 0,29%
out.06 0,22% 0,91% 0,88% 0,90% 0,95% 1,04% 0,62% 1,00% 0,62% 0,47%
nov.06 -0,12% 0,86% 0,86% 0,84% 0,90% 1,05% 0,62% 0,84% 0,27% 0,75%
dez.06 0,34% 0,81% 0,80% 0,79% 0,83% 0,99% 0,67% 0,96% 0,67% 0,32%
jan.07 0,22% 0,76% 0,75% 0,75% 0,77% 0,89% 0,95% 0,87% 0,57% 0,50%
fev.07 0,31% 0,73% 0,71% 0,73% 0,74% 1,06% 0,49% 0,80% 0,97% 0,60% 0,27%

mar.07 0,35% 0,71% 0,72% 0,72% 0,70% 1,04% 0,57% 0,62% 0,93% 0,71% 0,34%
abr.07 0,58% 0,71% 0,73% 0,70% 0,72% 1,04% 0,47% 0,61% 0,96% 0,90% 0,04%
mai.07 0,63% 0,75% 0,78% 0,74% 0,74% 1,01% 0,61% 0,62% 0,96% 0,99% 0,04%
jun.07 0,33% 0,70% 0,73% 0,65% 0,74% 1,02% 0,55% 0,62% 0,81% 0,65% 0,26%
jul.07 0,37% 0,72% 0,75% 0,71% 0,71% 1,01% 0,57% 0,64% 0,65% 0,69% 0,28%

ago.07 -0,33% 0,73% 0,73% 0,73% 0,72% 1,01% 0,60% 0,63% 0,68% 0,01% 0,98%
set.07 -0,74% 0,70% 0,71% 0,69% 0,71% 0,91% 0,57% 0,62% 0,86% -0,48% 1,29%
out.07 -0,43% 0,71% 0,71% 0,70% 0,73% 0,79% 0,57% 0,66% 0,82% -0,12% 1,05%
nov.07 -0,13% 0,70% 0,70% 0,70% 0,71% 0,79% 0,51% 0,65% 0,84% 0,14% 0,69%
dez.07 -1,17% 0,68% 0,67% 0,69% 0,68% 0,77% 0,50% 0,64% 0,82% -0,90% 1,76%
jan.08 -0,48% 0,70% 0,68% 0,72% 0,68% 0,72% 0,84% 0,64% 0,74% -0,16% 1,09%
fev.08 -0,01% 0,68% 0,67% 0,70% 0,66% 0,72% 0,43% 0,63% 0,74% 0,27% 0,53%

mar.08 -0,20% 0,68% 0,67% 0,71% 0,66% 0,72% 0,47% 0,62% 0,74% 0,10% 0,74%
abr.08 -0,09% 0,68% 0,72% 0,69% 0,62% 0,72% 0,49% 0,62% 0,68% 0,21% 0,69%
mai.08 -1,02% 0,67% 0,71% 0,69% 0,61% 0,71% 0,49% 0,70% 0,68% -0,72% 1,61%
jun.08 -1,34% 0,65% 0,68% 0,67% 0,60% 0,70% 0,48% 0,64% 0,66% -1,00% 1,98%
jul.08 -1,05% 0,64% 0,65% 0,66% 0,59% 0,70% 0,56% 0,66% 0,65% -0,68% 1,76%

ago.08 0,99% 0,65% 0,68% 0,66% 0,59% 0,75% 0,36% 0,67% 0,69% 1,35% -0,32%
set.08 0,59% 0,65% 0,68% 0,66% 0,62% 0,77% 0,49% 0,66% 0,68% 0,99% 0,11%
out.08 -0,22% 0,68% 0,69% 0,67% 0,67% 0,82% 0,48% 0,74% 0,76% 0,20% 0,98%
nov.08 0,28% 0,69% 0,70% 0,68% 0,70% 0,81% 0,49% 0,73% 0,92% 0,63% 0,38%

Fonte: Bovespa e Fundação Getúlio Vargas (jan. 2009)
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Constata-se, ainda, que a faixa de rentabilidade dos FIIs verificada na análise das 

rentabilidades nominais não se replica no caso da análise das rentabilidades efetivas, 

sendo interessante observar que, neste caso, boa parte das rentabilidades efetivas dos 

FIIs se situam acima das rentabilidades da poupança e do CDI devido ao impacto 

distinto da inflação nestes ativos. Vale lembrar que o que realmente deveria interessar 

aos investidores em RMLP é a capacidade do mesmo em gerar renda efetiva. 

Gráfico 31 – Rentabilidades mensais efetivas dos FIIs em relação à da poupança 
 

Mas, uma análise gráfica que tem como base o IBMFII mostra a diferença de 

comportamento entre os FIIs, principalmente o EURO e HCRI. No Gráfico 32 nota-se 

claramente, na linha de tendência do HCRI, o aumento do prêmio de risco em 

relação ao IBMFII, com o aumento das taxas de juros pagas pela poupança e pelo 

CDI, que mostra que os investidores estão exigindo rentabilidades 

desproporcionalmente maiores que as do IBMFII para aceitarem investir no HCRI, 

mesmo levando em consideração o comportamento homogêneo da renda nos 

últimos 22 meses. Tal comportamento pode ser, em parte, explicado por Kahneman 

e Tversky. (Gráfico 9) 
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Gráfico 32 – Rentabilidades mensais efetivas em relação ao IBMFII 
 

Já no caso do EURO, o comportamento do mesmo não se alinha com os outros 

devido à volatilidade de sua renda e mudanças da percepção do risco ao longo do 

tempo. 

6.3.4.3.3 Ancoragem 

Verificou-se, quando da análise do FAMB, que a rentabilidade aceita pelo investidor, no 

momento da decisão, estava atrelada aos limites impostos pela poupança e pelo CDI. 

Para validar essa informação foi realizado um estudo que contempla o comportamento 

do FAMB, BBFI, ALMI, EURO, SHPH, TRNT e HCRI, cujos resultados estão 

expressos na Tabela 11 e na Tabela 12, de acordo com a seguinte equação: 

€ 

Rtbi =α i + β ia ⋅ (Rtba ) + ε                       (39) 
 

Com base nos resultados obtidos na Tabela 11, no Gráfico 27, Gráfico 28 e Gráfico 29, 

nota-se claramente que há limites no comportamento dos FIIs FAMB, BBFI, ALMI e 

TRNT quando a análise é feita sob a ótica das rentabilidades nominais, sendo que todos 
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esses ativos têm como base edifícios comerciais alugados para a Caixa Econômica 

Federal, agências do Banco do Brasil, Petrobrás e, no caso da Torre Norte, imóveis 

alugados para grandes empresas.  

Tal alinhamento de conduta no momento da decisão pode sugerir a existência de um 

padrão de comportamento para este grupo de investidores ou para este tipo de 

investimento (com baixo risco de crédito e a percepção de confiança na capacidade de 

gerar renda homogênea de longo prazo) cujo comportamento da rentabilidade nominal 

está ancorado no comportamento do IBMFII, ou seja, no FAMB, BBFI e ALMI. 

Além disso, com base nos resultados obtidos no Gráfico 27 e Gráfico 29, observa-se, 

igualmente, que quando se analisa sob a ótica das rentabilidades nominais, há uma 

similaridade de comportamento entre o SHPH, um Shopping Center cujos investidores 

são, em parte, pessoas físicas moradores do bairro, e a caderneta de poupança, o que 

sugere a existência de um outro tipo de investidores, que ancoram suas decisões no 

comportamento da rentabilidade nominal da caderneta de poupança. Mas, devido a 

flutuações do SHPH em relação à poupança, geradas inclusive pela renda extra nos 

meses de dezembro, a correlação não pode ser considerada consistente, conforme mostra 

a Tabela 11. 

Há ainda um terceiro grupo (EURO e HCRI), que está isolado e não se ancorou nem na 

poupança, nem no CDI ou no IBMFII, pois, pelo menos na percepção do investidor, 

não tem as mesmas bases de geração de renda e nem os mesmos riscos, ou seja, falta 

confiança na garantia de obtenção de renda homogênea de longo prazo. 

Resta analisar o comportamento do FAMB, BBFI, ALMI, EURO, SHPH, TRNT e HCRI 

em relação à poupança, e um segundo ativo (CDI e IBMFII). Os resultados  estão 

expressos na Tabela 12, e foram obtidos de acordo com a seguinte equação: 

€ 

Rtbi =α i + β ia ⋅ (Rtba ) + β ib ⋅ (Rtbb ) + ε                       (40) 
 

Neste caso, embora os indicadores tenham apresentado resultados estatísticos melhores, 

aparentemente nenhuma novidade é acrescentada, visto que a poupança e o CDI não 

mostraram correlações isoladamente, apenas reforça o alinhamento no comportamento 

dos quatro FIIs (FAMB, BBFI, ALMI e TRNT). 
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Tabela 11 – Análise do comportamento e correlações entre os FIIs, a poupança, o CDI e o IBMFII 
Fundo

b= Poupança CDI IBMFII Poupança CDI IBMFII
FAMB a 0,0010 0,0021 0,0000 0,0082 0,0075 0,0000

b 1,2221 0,6321 1,0106 0,1416 0,1591 1,0046
dp (a) 0,0020 0,0007 0,0002 0,0003 0,0003 0,0002
dp (b) 0,3006 0,0598 0,0268 0,0414 0,0328 0,0200

r2 31% 75% 97% 24% 39% 99%
dp (y) 0,0012 0,0007 0,0002 0,0016 0,0014 0,0002

F 17 112 1421 12 24 2512
df 37 37 37 37 37 37

ssreg 2,4E-05 5,9E-05 7,6E-05 2,9E-05 4,7E-05 1,2E-04
ssresid 5,4E-05 1,9E-05 2,0E-06 9,1E-05 7,3E-05 1,7E-06

BBFI a 0,0010 0,0019 -0,0002 0,0081 0,0075 -0,0001
b 1,2132 0,6420 1,0206 0,1299 0,1508 1,0092

dp (a) 0,0020 0,0006 0,0002 0,0003 0,0003 0,0001
dp (b) 0,3043 0,0585 0,0231 0,0425 0,0339 0,0174

r2 30% 77% 98% 20% 35% 99%
dp (y) 0,0012 0,0007 0,0002 0,0016 0,0015 0,0002

F 16 121 1950 9 20 3371
df 37 37 37 37 37 37

ssreg 2,4E-05 6,0E-05 7,8E-05 2,4E-05 4,2E-05 1,2E-04
ssresid 5,5E-05 1,9E-05 1,5E-06 9,6E-05 7,8E-05 1,3E-06

ALMI a 0,0012 0,0023 0,0002 0,0080 0,0073 0,0000
b 1,1556 0,5955 0,9620 0,1399 0,1550 0,9832

dp (a) 0,0019 0,0007 0,0003 0,0003 0,0003 0,0002
dp (b) 0,2926 0,0616 0,0369 0,0407 0,0325 0,0272

r2 30% 72% 95% 24% 38% 97%
dp (y) 0,0012 0,0007 0,0003 0,0015 0,0014 0,0003

F 16 93 679 12 23 1302
df 37 37 37 37 37 37

ssreg 2,2E-05 5,2E-05 6,9E-05 2,8E-05 4,4E-05 1,1E-04
ssresid 5,1E-05 2,1E-05 3,8E-06 8,8E-05 7,2E-05 3,2E-06

EURO a 0,0076 0,0084 0,0086 0,0091 0,0086 0,0055
b 0,3592 0,1447 0,1508 0,1433 0,1305 0,4549

dp (a) 0,0019 0,0011 0,0012 0,0002 0,0003 0,0010
dp (b) 0,2982 0,0980 0,1393 0,0339 0,0295 0,1240

r2 4% 6% 3% 33% 35% 27%
dp (y) 0,0012 0,0012 0,0012 0,0013 0,0013 0,0013

F 1 2 1 18 20 13
df 37 37 37 37 37 37

ssreg 2,1E-06 3,1E-06 1,7E-06 2,9E-05 3,1E-05 2,4E-05
ssresid 5,3E-05 5,2E-05 5,3E-05 6,1E-05 5,9E-05 6,6E-05

SHPH a 0,0021 0,0026 0,0034 0,0060 0,0057 0,0007
b 0,6536 0,3732 0,3526 0,0432 0,0588 0,6682

dp (a) 0,0019 0,0011 0,0018 0,0002 0,0003 0,0010
dp (b) 0,3035 0,1046 0,2150 0,0378 0,0333 0,1238

r2 13% 27% 8% 4% 8% 46%
dp (y) 0,0010 0,0011 0,0011 0,0014 0,0013 0,0010

F 5 13 3 1 3 29
df 31 34 31 34 34 34

ssreg 5,1E-06 1,5E-05 3,1E-06 2,4E-06 5,4E-06 3,0E-05
ssresid 3,4E-05 3,9E-05 3,6E-05 6,2E-05 5,9E-05 3,5E-05

TRNT a -0,0008 0,0019 0,0004 0,0079 0,0072 0,0004
b 1,4515 0,6258 0,9292 0,1390 0,1540 0,9296

dp (a) 0,0020 0,0009 0,0009 0,0003 0,0003 0,0006
dp (b) 0,3091 0,0786 0,0985 0,0428 0,0346 0,0749

r2 37% 63% 71% 22% 35% 81%
dp (y) 0,0012 0,0010 0,0008 0,0016 0,0015 0,0008

F 22 63 89 11 20 154
df 37 37 37 37 37 37

ssreg 3,4E-05 5,7E-05 6,4E-05 2,8E-05 4,4E-05 1,0E-04
ssresid 5,7E-05 3,4E-05 2,7E-05 9,7E-05 8,1E-05 2,4E-05

HCRI a -0,0088 0,0084 -0,0088 0,0079 0,0077 -0,0092
b 2,2116 0,0453 2,2116 0,0616 0,0575 2,4672

dp (a) 0,0067 0,0023 0,0067 0,0002 0,0002 0,0046
dp (b) 0,8462 0,2375 0,8462 0,0358 0,0354 0,6656

r2 30% 0% 30% 13% 12% 41%
dp (y) 0,0009 0,0011 0,0009 0,0011 0,0011 0,0009

F 7 0 7 3 3 14
df 16 20 16 20 20 20

ssreg 5,0E-06 4,4E-08 5,0E-06 3,4E-06 3,1E-06 1,1E-05
ssresid 1,2E-05 2,4E-05 1,2E-05 2,3E-05 2,3E-05 1,6E-05

Efetivo (-IGP-M)Nominal
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Tabela 12 - Análise do comportamento e correlações entre os FIIs e a poupança, o CDI ou o IBMFII 
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6.3.4.4 Características das rendas 

A Tabela 13 mostra o comportamento das rendas nominais da poupança e dos FIIs, por 

um período de 39 meses. Nota-se que as rendas que provêm da caderneta de poupança 

são geradas sob a forma de um porcentual que varia mês a mês, ao passo que as rendas 

geradas pelos FIIs são valores em Reais (R$) de acordo com os contratos de locação ou 

exploração dos imóveis preestabelecidos. Nota-se que os indicadores GHR, GDR e ICI, 

neste caso, não usam a renda ajustada à inflação, e sim a renda nominal, para  comparar 

o comportamento da renda nominal com a renda efetiva, mostrada na Tabela 14. 

 
Tabela 13 – Análise da renda mensal nominal 
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A Tabela 14 mostra o comportamento das rendas efetiva da poupança e dos FIIs, de 

acordo com a variação do IGP-M, por um período de 39 meses. Nota-se que não há 

diferenças significativas para os FIIs; no entanto, para a poupança e o CDI as diferenças 

são relevantes. 

Tabela 14 – Análise da renda mensal efetiva 

 

No presente caso, como já foi dito, visto que a base para a geração de renda da caderneta 

de poupança e do CDI  é o poder de compra dos investimentos realizados, a inflação 

afeta tanto a renda gerada por eles como a base da geração de renda, logo, para se 

manter a capacidade geração de renda do ativo há que se manter o poder de compra do 

investimento atualizado em consonância com a variação da inflação.  
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Nota-se que a poupança e o CDI apresentam um GHRa e um ICI inferiores aos auferidos 

pelos FIIs, o que sugere que a poupança e o CDI não têm características de ativos para a 

geração de RMLP, a menos que os índices de inflação sejam muito baixos e não 

impactem significativamente a renda real dos mesmos. 

Mas, uma vez que as rendas efetivas auferidas pelos FIIs são geradas a partir de valores 

em Reais (R$) e não em porcentuais sobre o valor investido, de acordo com os contratos 

de locação ou exploração dos imóveis preestabelecidos, os indicadores GHRa, GDRa e 

ICI mostram uma estabilidade no grau de homogeneidade da renda (próximo de 100%) e 

uma melhora no grau de distribuição da renda (mais próximo do 50%). 

Outro fator a observar é que apenas para o FAMB, BBFI e ALMI têm-se GHRa maiores 

que 99,5%. Os fundos restantes mostram mais volatilidades no comportamento da renda 

e têm GHRa menor que 99,5%. 

6.3.4.5 Poupança para imprevistos 

Os FIIs são uma melhor alternativa para se transformar, em caso de necessidade, em 

uma poupança para imprevistos do que os investimentos em agências bancárias, devido 

à maior liquidez dos investimentos, principalmente os que estão no ambiente da 

BOVESPA, como poderá ser visto mais adiante. 

6.3.4.6 Conhecimento do investidor 

Por estarem todos os FIIs analisados, no momento da decisão de investimento, na 

Bovespa, entende-se que os investidores  dispõem de informação com um mínimo de 

qualidade exigida pela Bovespa, CVM e outras entidades. Além disso, a Bovespa 

informa o histórico de comportamento do ativo e facilita a comparação com outras 

opções de investimento, num mercado aberto, que reduz o risco de assimetrias de 

investimento, o que gera mais confiança no momento da decisão. 
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6.3.4.7  Humor dos mercados 

Embora o humor dos mercados, principalmente nos últimos meses, tenha se alterado 

bastante, nota-se que o comportamento dos FIIs pouco sofreu, tanto no que tange à 

rentabilidade quanto no referente à capacidade de gerar renda, mantendo o valor de 

mercado com menos volatilidade que ações e outros ativos do mercado financeiro. 

Apenas os fundos com maiores percepções de risco sofreram, nos últimos meses, 

desvalorizações relativamente baixas em comparação como IBOVESPA, mesmo com o 

aumento das taxas de juros e a consequente rentabilidade da poupança e do CDI. 

Nota-se ainda  que, como não há evidências de correlações dos FIIs analisados com 

ativos de outras tipologias, o mercado de FIIs tem características e comportamentos 

próprio e individual, ancorado predominantemente por ativos com baixo risco de 

crédito, baixas volatilidades e boa capacidade de manter a renda homogênea e estável ao 

longo do tempo. 

6.3.4.8 Liquidez do investimento 

A BOVESPA, hoje BMF&BOVESPA, por sua dimensão e por ser conhecida como uma 

referência internacional, tem a capacidade de atrair um número significativo de 

investidores interessados em ações, fundos de investimento, derivativos, opções etc., 

movimentando bilhões de reais todos os dias, incluindo os Fundos de Investimento 

Imobiliários. Isto dá mais visibilidade às ofertas e possibilita uma maior liquidez dos 

investimentos num ambiente de negócios controlado, organizado e conhecido. 

6.3.4.9 Riscos do investimento 

Nos FIIs analisados têm-se o que podemos chamar de investimentos “AAA”, cujos 

comportamentos, como já foi dito, ancoram a base da análise de investimento de boa 

parte dos FIIs, sendo eles o FAMB, o BBFI e o ALMI. 

O TRNT tem baixo risco de volatilidade da renda, mas não mostra o mesmo desempenho 

e estabilidade da renda em relação ao FAMB, BBFI e ALMI, ao longo do tempo. O 
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GHRa do TRNT (98,76%) é bastante próxima, por exemplo, do FAMB (99,54%), mas 

esta pequena diferença faz que os investidores exijam um acréscimo no preço em relação 

ao FAMB. 

O mesmo raciocínio vale para o HCRI, que embora apresente um GHRa alto (99,26%) 

tem o estigma de estar lastreado por um aluguel destinado a um hospital, que dificulta a 

cobrança e execução em caso de inadimplência, tendo ocorrido no passado uma 

renegociação para a redução do montante pago, ou seja, neste caso o risco tem 

componentes distintos do TRNT, fazendo com que os investidores exijam um prêmio de 

risco maior. 

Finalmente, o EURO não tinha um objetivo claro e não mostrou desde seu início um 

comportamento definido para a renda, o que gerou insegurança e fez com que os 

investidores também exigissem prêmios de risco distintos ao longo do tempo, de acordo 

com a variação do comportamento da renda. 

6.3.4.10 Valores emocionais 

Para o FAMB, BBFI e ALMI, certamente o peso das marcas Caixa Econômica Federal, 

Banco do Brasil, Petrobras carrega um componente emocional ligado à credibilidade e 

capacidade de honrar compromissos. Isto afeta de forma positiva o preço de mercado 

destes ativos e reduz as exigências com relação a prêmios de risco por parte dos 

investidores. 

O SHPH é um caso a parte, que, como já foi dito, carrega sentimentos de apego, 

admiração e confiança, pelo fato de estar próximo de uma parte importante de seus 

investidores. 

6.3.4.11 Influência de outras oportunidades de investimento 

Parece-me bastante significativa a influência da caderneta de poupança e do CDI nos 

limites de comportamento dos FIIs, como pode ser observado graficamente, embora o 

comportamento dos FIIs não tenha demonstrado correlações significativas. Outros 

indicadores como IBOVESPA, TJLP e variações cambiais (dólar) não mostraram, nem 



 223 

em termos de correlações e nem graficamente, nada que pudesse estar relacionado ou 

limitando o comportamento dos mesmos. 

6.3.4.12 Características dos imóveis 

Neste caso, todos os imóveis, base dos FIIs, estavam adequados às finalidades a que se 

propuseram, sendo que para o FAMB, ALMI, TRNT, EURO, SHPH estes foram recém-

construídos ou reformados (no caso do FAMB). Porém, a localização do FAMB, ALMI, 

TRNT e SHPH é privilegiada, por estarem os imóveis situados em locais nobres e 

procurados, que geram percepções e sentimentos positivos por parte dos investidores. 

6.4 OUTROS ATIVOS PARA A GERAÇÃO DE RMLP 

6.4.1 Previdência privada 

Neste caso, toma-se como exemplo os Planos de Previdência Privada PGBL e VGBL da 

família Flexprev Itaú. Pelo fato de tais Planos serem geridos por uma instituição 

financeira de renomada reputação e respeitada pela qualidade de sua governança: 

Os seus recursos, segundo o Itaú, são aplicados em um Fundo de Investimento 

Especialmente Constituído (FIE), no qual se recebe 100% dos ganhos obtidos. O 

perfil da aplicação dos recursos é Renda Fixa, com até 100% em Títulos 

Públicos Federais; até 80% em CDB, Debêntures, cédulas de debêntures, letras 

de câmbio, letras e cédulas de crédito imobiliário, letras hipotecárias; notas 

promissórias emitidas por sociedades por ações, destinadas à oferta pública; 

cédulas de crédito bancário; certificados de cédulas de crédito bancário; 

certificados de recebíveis imobiliários, entre outros.38 

O PGBL e o VGBL são produtos com características bastante semelhantes. A 

grande diferença está no tratamento fiscal. No PGBL, o investidor conta com o 

incentivo fiscal concedido aos planos de previdência, que permite ao poupador 

deduzir de sua base de cálculo do Imposto de Renda contribuições feitas a estes 

planos até o limite de 12% de sua renda bruta anual. Já o VGBL não conta com 

esse incentivo, mas, em compensação, o investidor não é tributado com base na 
                                                
• 38 Fonte: http://ww28.itau.com.br/itauvidaeprevidencia/individual/composicao/composicao_carteira.asp? 

fundo=40921&produto=pgblrf&banco=Itaú em 6 de janeiro de 2009. 
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tabela progressiva no momento do resgate ou do recebimento do benefício, 

como ocorre no PGBL. Sua tributação acontece apenas em relação ao ganho de 

capital - ou seja, o lucro.39  

O participante do PGBL tem dois custos básicos: a taxa de carregamento sobre 

as contribuições mensais e aportes de 1% a 5%, e a taxa de administração, que 

varia de 1,5% a 5% ao ano - sendo que existem empresas que cobram até 10% 

ao ano. Esta taxa é cobrada sobre o capital total - o que inclui os rendimentos. 

Muita atenção nesse ponto. São taxas caras, que podem prejudicar muito o 

rendimento da carteira.40 

Pelo fato dos recursos serem aplicados em investimentos de base financeira e não 

financeira, o impacto da inflação, conforme foi visto, se modifica ao longo do tempo de 

acordo com o mix da carteira de investimentos. Levando-se em conta, pela experiência 

dos FIIs, que os investidores não estão realizando esta análise para a decisão do 

investimento, não será feita, para o caso do PGBL e VGBL, a análise das rentabilidades 

efetivas uma vez que as mesmas não acrescentarão nenhuma novidade para a 

compreensão do comportamento do investidor. 

Vale lembrar, contudo, que no futuro será importante alertar os investidores sobre os 

impactos da inflação, impostos e taxas que, como foi dito, podem afetar a capacidade de 

os ativos, no caso em questão, manter o poder de compra do investimento (poupança 

para imprevistos) ou gerar renda homogênea e estável, que é o objetivo primordial deste 

tipo de investimento. 

Nota-se pela Tabela 15 que as características do PGBL e VGBL, que no período em 

questão têm rentabilidades idênticas, tendem a ter rentabilidades médias um pouco 

superior às da caderneta de poupança, que é característica de ativos de renda fixa ao 

longo do tempo. 

                                                
• 39 Fonte: http://www.fenaprevi.org.br/Site/736/1024.aspx em 18 de janeiro de 2009 

• 40 Fonte: http://www.fenaprevi.org.br/Site/736/1026.aspx em 18 de janeiro de 2009 
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Tabela 15 – Rentabilidades mensais do PGBL e VGBL (Flexprev Itaú) 

 

O Gráfico 33 mostra que as rentabilidades do PGBL e VGBL tendem, novamente, a 

estar entre a rentabilidade da poupança e do CDI, e tal como ocorreu no caso dos FIIs, 

aparentemente não há correlações entre o comportamento do PGBL e VGBL e o 

comportamento da poupança e do CDI, visto que o PGBL e VGBL têm em suas carteiras 

um mix de ativos que não necessariamente se comportam como a poupança e CDI e se 

modificam ao longo do tempo, como os ativos de curto e longo prazo. 

Flexprevi Itaú PGBL RFFlexprevi Itaú VGBL RF Poupança CDI
jun.06 0,99% 0,99% 0,69% 1,18%
jul.06 0,95% 0,95% 0,68% 1,17%

ago.06 0,99% 0,99% 0,74% 1,26%
set.06 0,83% 0,83% 0,65% 1,06%
out.06 0,85% 0,85% 0,69% 1,09%
nov.06 0,79% 0,79% 0,63% 1,02%
dez.06 0,80% 0,80% 0,65% 0,99%
jan.07 0,80% 0,80% 0,72% 1,08%
fev.07 0,66% 0,66% 0,57% 0,87%

mar.07 0,80% 0,80% 0,69% 1,05%
abr.07 0,81% 0,81% 0,63% 0,94%
mai.07 0,82% 0,82% 0,67% 1,03%
jun.07 0,62% 0,62% 0,60% 0,91%
jul.07 0,65% 0,65% 0,65% 0,97%

ago.07 0,54% 0,54% 0,65% 0,99%
set.07 0,66% 0,66% 0,54% 0,80%
out.07 0,60% 0,60% 0,61% 0,93%
nov.07 0,47% 0,47% 0,56% 0,84%
dez.07 0,55% 0,55% 0,56% 0,84%
jan.08 0,86% 0,86% 0,60% 0,93%
fev.08 0,65% 0,65% 0,52% 0,80%

mar.08 0,48% 0,48% 0,54% 0,84%
abr.08 0,44% 0,44% 0,60% 0,90%
mai.08 0,70% 0,70% 0,57% 0,88%
jun.08 0,59% 0,59% 0,62% 0,96%
jul.08 0,87% 0,87% 0,69% 1,07%

ago.08 0,78% 0,78% 0,66% 1,02%
set.08 0,70% 0,70% 0,70% 1,10%
out.08 0,50% 0,50% 0,75% 1,18%
nov.08 0,89% 0,89% 0,66% 1,02%
Prazo 30 30 30 30
Média 0,72% 0,72% 0,64% 0,99%
Soma 21,64% 21,64% 19,10% 29,72%

Desvio 0,16% 0,16% 0,06% 0,12%
GHR 96,04% 96,04% 98,24% 97,79%
GDR 48,57% 48,57% 51,07% 50,51%

ICI 46,65% 46,65% 50,17% 49,39%
Fonte: http://www.itau.com.br/ em 21 de dez. 2008

Rentabilidades Mensais
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Gráfico 33 – Rentabilidade do PGBL e VGBL x Poupança41 
 

Portanto, observa-se que o comportamento da rentabilidade do PGBL e VGBL, de 

acordo com a metodologia de análise adotada, mostra-se coerente com o comportamento 

de ativos para a geração de RMLP, embora seus indicadores de GHR possam ser, no 

futuro, um pouco mais altos, no sentido de gerar uma renda mais homogênea ao longo 

do tempo e menos dependente das condições econômicas do momento, caso o 

beneficiário queira retirar 100% dos rendimentos mês a mês. 

Finalmente, é importante ressaltar que embora os investimentos do PGBL e VGBL 

sejam passíveis de serem deduzidos do imposto de renda a pagar, no ato da retirada dos 

benefícios estes estão sujeitos às tributações normais de imposto de renda, ou seja, o 

imposto de renda é apenas postergado.  

6.4.1.1 Análise dos indicadores do PGBL e VGBL e as expectativas dos investidores 

Tal como ocorreu com os FIIs, a renda foi aceita pelos investidores, há certamente 

confiança na instituição financeira que está gerindo os recursos, a rentabilidade líquida 

está coerente com as rentabilidades dos FIIs, embora, neste caso, seja passível de 

                                                
• 41 Fonte: http://ww28.itau.com.br/itauvidaeprevidencia/individual/rentabilidades/compare_rentabilidade_ 

resultado.asp em 6 de julho de 2008 
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tributação, as características da renda estão de acordo com o perfil estipulado para renda 

de longo prazo,  podendo, no entanto, ser um pouco mais homogênea. 

Mas, no presente caso, entende-se que o propósito de realizar uma poupança para 

imprevistos é um dos principais motivadores neste investimento, ao contrário do que 

ocorre em relação aos FIIs, até porque, no caso em tela, o beneficiário não necessita 

retirar os rendimentos, que podem ser reinvestidos automaticamente e, assim, aumentar 

a poupança e os rendimentos. 

Com relação à interferência de outras oportunidades de investimento, nota-se que, como 

antes afirmado, há uma tendência das rentabilidades do PGBL e VGBL estarem entre as 

rentabilidades da poupança e do CDI, com a diferença do imposto de renda gerado pela 

retirada dos benefícios. Vale lembrar, no entanto, que não houve dedução da cobrança 

de imposto de renda dos rendimentos que foram investidos em PGBL e VGBL no 

passado, isenção esta que não houve no caso dos FIIs, ou seja, no caso do PGBL eVGBL 

o imposto do passado é, na prática, “postergado”. 

As demais características (conhecimento, humor dos mercados, liquidez do 

investimento, riscos, valores emocionais) estão atendidas, contempladas ou aceitas pelos 

beneficiários, não trazendo qualquer novidade para o trabalho em questão. 

6.4.2 Ações que geram renda mensal 

Para o estudo do comportamento de ações que geram renda foi escolhida outra 

instituição financeira de renomada reputação e respeitada pela qualidade de sua 

governança. com o objetivo de se ter um ativo (ações do Bradesco) com características 

de risco semelhantes às do FAMB (Caixa Econômica Federal), com a diferença de se 

tratar, neste caso, de ações com renda variável. 

O Bradesco foi a primeira empresa do setor financeiro a distribuir dividendos mensais 

para os seus acionistas. De acordo com o Estatuto Social do Banco, o montante mínimo 

de Dividendos mensais a ser distribuído em cada exercício é de 30% do respectivo lucro 

líquido ajustado. Nos últimos anos foram distribuídos: R$ 849 milhões em 2001 

(41,17% do lucro líquido ajustado), R$ 947 milhões em 2002 (49,28% do lucro líquido 

ajustado), R$ 1,347 bilhão em 2003 (61,48% do lucro líquido ajustado), R$ 1,325 bilhão 
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em 2004 (45,58% do lucro líquido ajustado), R$ 1,881 bilhão em 2005 (35,91% do lucro 

líquido ajustado), R$ 2,160 bilhões em 2006 (44,98% do lucro líquido ajustado) e R$ 

2,823 bilhões em 2007 (37,10% do lucro líquido ajustado).42 

Nota-se pelo Gráfico 34 que a distribuição dos rendimentos não tem característica de 

RMLP, uma vez que as rendas não  apresentam homogeneidade. 

Gráfico 34 – Distribuição de JSC e dividendos (sem IR) das ações Bradesco PN sobre o Preço de Mercado43 
 

Observa-se também, pela Tabela 16, que a rentabilidade média, no período de janeiro de 

2005 a novembro de 2008 (47 meses), é de 0,79%, considerando o preço de mercado no 

momento que a renda é distribuída, portanto maior do que a média da rentabilidade da 

poupança no mesmo período, sendo importante notar que a rentabilidade encontra-se,  

ao se analisar as médias das rentabilidades, mais próxima da poupança do que do CDI 

(1,14%). 

                                                
• 42 Fonte: http://www.bradescori.com.br/site/default.asp?menuid=82 em 8 de jan. 2008 

• 43 Fonte: http://www.bradescori.com.br/site/default.asp?menuid=82 em 8 de jan. 2008 
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Tabela 16 – Rentabilidade dos dividendos e juros sobre capital distribuído por ações (Bradesco PN) 

 

meses Renda Rentabilidade Poupança CDI
jan.05 0,0517660 0,55% 0,69% 1,38%
fev.05 0,0517660 0,43% 0,60% 1,22%

mar.05 0,0627000 0,56% 0,76% 1,53%
abr.05 0,0627000 0,54% 0,70% 1,41%
mai.05 0,0627000 0,55% 0,75% 1,50%
jun.05 0,6897000 5,63% 0,80% 1,59%
jul.05 0,0627000 0,51% 0,76% 1,51%

ago.05 0,0627000 0,43% 0,85% 1,66%
set.05 0,0627000 0,39% 0,77% 1,50%
out.05 0,0627000 0,37% 0,71% 1,41%
nov.05 1,9942515 9,84% 0,69% 1,38%
dez.05 0,0313500 0,15% 0,73% 1,47%
jan.06 0,0313500 0,12% 0,73% 1,43%
fev.06 0,0313500 0,12% 0,57% 1,15%

mar.06 0,3993340 1,71% 0,71% 1,42%
abr.06 0,0360525 0,15% 0,59% 1,08%
mai.06 0,0360525 0,17% 0,69% 1,28%
jun.06 0,3965775 1,94% 0,69% 1,18%
jul.06 0,0721050 0,33% 0,68% 1,17%

ago.06 0,0360525 0,17% 0,74% 1,26%
set.06 0,0360525 0,16% 0,65% 1,06%
out.06 1,5246695 6,43% 0,69% 1,09%
nov.06 0,0360525 0,14% 0,63% 1,02%
dez.06 0,0360525 0,13% 0,65% 0,99%
jan.07 0,0360525 0,13% 0,72% 1,08%
fev.07 0,0360525 0,15% 0,57% 0,87%

mar.07 0,0815264 0,31% 0,69% 1,05%
abr.07 0,0198289 0,07% 0,63% 0,94%
mai.07 0,0198289 0,06% 0,67% 1,03%
jun.07 0,1883743 0,64% 0,60% 0,91%
jul.07 0,0198289 0,06% 0,65% 0,97%

ago.07 0,0198289 0,06% 0,65% 0,99%
set.07 0,0198289 0,06% 0,54% 0,80%
out.07 0,0198289 0,05% 0,61% 0,93%
nov.07 0,0198289 0,06% 0,56% 0,84%
dez.07 1,0516071 2,93% 0,56% 0,84%
jan.08 0,0198289 0,07% 0,60% 0,93%
fev.08 0,0198289 0,06% 0,52% 0,80%

mar.08 0,0536654 0,17% 0,54% 0,84%
abr.08 0,0198289 0,05% 0,60% 0,90%
mai.08 0,0132193 0,03% 0,57% 0,88%
jun.08 0,1454118 0,45% 0,62% 0,96%
jul.08 0,0132193 0,04% 0,69% 1,07%

ago.08 0,0132193 0,05% 0,66% 1,02%
set.08 0,0132193 0,04% 0,70% 1,10%
out.08 0,0132193 0,05% 0,75% 1,18%
nov.08 0,0132193 0,06% 0,66% 1,02%

Período (meses) 47 47 47 47
Média 0,17 0,79% 0,66% 1,14%
Soma 7,80 37,20% 31,20% 53,64%

Desvio 0,39 1,86% 0,07% 0,24%
GHR 65,64% 65,75% 98,36% 96,92%
GDR 40,56% 34,02% 49,41% 46,25%

ICI 26,63% 22,37% 48,60% 44,82%
Fonte: http://www.bradescori.com.br/site/default.asp?menuid=82
em 21 de dez. de 2008



230 
 

Neste caso, contudo, como pode ser constatado pelo Gráfico 35, a oportunidade de 

investimento pode estar também na capacidade de geração de riqueza proporcionada 

pela valorização do preço da ação em questão, muito mais significante do que a renda 

gerada por meio de dividendos e juros sobre o capital. 

Gráfico 35 – Evolução do preço das ações PN – BBDC4 do Bradesco44 
 

6.4.2.1 Análise dos indicadores das ações do Bradesco (PN) e as expectativas dos investidores 

Do mesmo modo como ocorreu com os FIIs, novamente a renda foi aceita pelos 

investidores. Porém, não se pode afirmar, no caso em questão, que o investimento nas 

ações do Bradesco se deve única e exclusivamente  à sua capacidade de gerar RMLP, até 

porque a renda não tem a característica de renda homogênea (GHR=65,64% e 

ICI=26,63%). Logo, é possível que muitos investidores tenham entendido que a 

oportunidade está, neste caso, no potencial de valorização da ação que ocorreu 

ultimamente, excetuando os seis últimos meses. 

                                                
• 44 Fonte: http://www.bradescori.com.br/site/default.asp?menuid=250 em 21 dez. 2008 
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Há certamente confiança dos investidores no Bradesco, um dos maiores bancos privados 

do País, na sua rentabilidade líquida, embora, neste caso, esta seja passível de 

tributação. 

O volume de negociações mensais do Bradesco foi da ordem de 2 bilhões de reais, em 

média, ou seja, houve grande liquidez de suas ações no mercado, no período analisado, o 

que possibilitou a realização de uma poupança para imprevistos e ainda a obtenção de 

uma renda extra. 

Com relação à interferência de outras oportunidades de investimento, nota-se que, como 

já foi dito, neste período as rentabilidades das ações do Bradesco (BBDC4-PN) 

estiveram, em média, mais próxima da rentabilidade média da poupança, embora, a cada 

pagamento de juros sobre capital, as rentabilidades ficassem bem acima do CDI, para 

compensar as baixas rentabilidades nos outros meses (abaixo da poupança). 

As demais características (conhecimento, humor dos mercados, riscos, valores 

emocionais) estão atendidas, contempladas ou aceitas pelos beneficiários, não trazendo 

novidade alguma para o trabalho em questão. 

6.5 ANÁLISE DO IMPACTO DA INFLAÇÃO E DOS IMPOSTOS EM INVESTIMENTO PARA GERAÇÃO DE 

RMLP45 

Poucos investidores se atêm ao fato de que os impostos e sua periodicidade de 

incidência sobre a correção monetária do capital investido pode ter um impacto 

significativo na capacidade do investimento para geração de RMLP.  

No caso em tela, explorou-se o tema do investimento alternativo em diferentes 

instrumentos (caderneta de poupança, instrumentos financeiros pagando a taxa CDI 

mensal e carteira de ações, acompanhando o desempenho da Bovespa), usando como 

cenário de referência o comportamento histórico de 1995 (janeiro) até 2005 (setembro),  

e tomou-se a configuração atual do imposto sobre a renda.  

                                                
• 45 Baseado no trabalho publicado por Rocha Lima Jr. & Takaoka, no Real Estate Economia & Mercados, São 

Paulo, v. 2, n. 2, p. 45-72, 2005. 
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Nesse período a inflação média medida pelo IGP-M foi de 0,88% a.m., semelhante à 

variação cambial (0,88% a.m.), a poupança teve uma taxa média de 1,07% a.m. contra 

1,84% a.m do CDI e uma variação média de 2,21% da Bovespa. 

Ainda que se tenha verificado a ocorrência de altas taxas de juros reais e a variação do 

Índice Bovespa tenha ultrapassado os rendimentos auferidos pelo CDI, que por sua vez 

teve, nesse período, um rendimento maior que investimentos de base imobiliária, é de se 

imaginar que os investimentos em carteiras de investimento de longo prazo que tiveram 

como base o CDI e ações mostraram os melhores desempenhos.  

Mas o resultado da análise comparada neste subcapítulo é de que embora os imóveis 

ofereçam uma rentabilidade aparente menor do que o CDI e do Índice Bovespa, o 

investimento em imóveis se valida como alternativa de investimento justamente pelo 

impacto da inflação e do imposto de renda sobre o capital investido. 

Este fato ocorre devido à assimetria de comportamento do investidor em ativos 

ancorados no longo prazo (poupança, planos de previdência, imóveis ou 

empreendimentos de base imobiliária ...) e em ativos ancorados no curto prazo (CDI, 

investimentos especulativos de curto prazo em ações ...). No primeiro caso, o investidor 

não migra frequentemente seus investimentos, mas no segundo caso estas migrações são 

frequentes, para tentar acompanhar as melhores oportunidades do momento. 

Ocorre, contudo, no momento da migração do capital de um ativo para outro, que há a 

cobrança de impostos (inclusive imposto de renda sobre a variação patrimonial gerada 

por correção monetária do ativo e rendas efetivas) e taxas. Quanto mais migrações 

houver no mesmo período de tempo, maior será o impacto do imposto de renda sobre 

“ganhos de capital”, diminuindo a capacidade deste capital de gerar renda homogênea e 

atualizada para o investidor ao longo do tempo. 

A seguir, reproduz-se parte do artigo de autoria de Rocha Lima Jr. & Takaoka (2005), 

cujo objetivo é demonstrar o impacto dos impostos sobre ganhos de capital gerados pela 

correção monetária do capital investido, quando se faz migrações frequentes de um ativo 

para outro. 

A base de comparação para a análise é o investimento imobiliário para renda e o critério 

de avaliação dos diferentes investimentos é de que o investidor usa, mensalmente, parte 
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da carteira de investimento para complementar seu orçamento, reinvestindo o residual, 

sendo que em todos os casos o investimento inicial é o mesmo e a retirada da renda 

líquida  é também a mesma e sofre correção monetária a cada 12 meses. 

Para a análise do impacto dos impostos sobre o capital foi considerado que, com 

exceção dos imóveis e do FII, todos os outros investimentos têm periodicidade de um 

mês; portanto, a cada mês a correção e os rendimentos são tributados de acordo com a 

tipologia do investimento, restando para o mês seguinte a diferença entre o capital do 

mês anterior mais a renda do mês vigente, menos os impostos, taxas e a renda líquida 

desejada pelo investidor. 

A comparação é feita medindo-se o valor da carteira de investimento ao final do 

ciclo descrito no cenário. A carteira imobiliária de referência, que é a base da 

comparação, é aqui denominada de portfolio de referência, ou portfolioR. 

O Gráfico 36 e o Gráfico 37 mostram os valores das diversas carteiras no cicloR, 

dos quais se extraem as seguintes conclusões: 

Gráfico 36 – Saldo dos diferentes Portfolios (Reais nominais para R$1.000 de investimento em janeiro de 1995) 
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Gráfico 37 – Saldo dos diferentes Portfolios (Reais de janeiro-95 para R$1.000 de investimento em janeiro de 
1995) 

 

a. usando como referência os indicadores de comportamento de diferentes 

segmentos de investimento na economia brasileira no ciclo de janeiro 1995 até 

setembro 2005, e tomando os extremos do ciclo, o investimento num portfolio 

imobiliário composto por imóveis comerciais arrendados à taxa média alcançada 

pelos investimentos referenciados aos leilões de 169 agências de bancos e pela 

rentabilidade do Fundo de Investimento Imobiliário Edifício Almirante Barroso 

(FAMB), com retrolocação, não seria superado em qualidade pelas outras 

hipóteses consideradas (caderneta de poupança, instrumentos financeiros 

rendendo CDI ou aplicações balizadas no Índice Bovespa); 

b. essa conclusão apoia-se no fato de que fazendo um saque nas carteiras 

financeiras equivalente à renda de aluguel do portfolioR líquida de imposto de 

renda, o valor das carteiras financeiras, ao final do ciclo, seria sensivelmente 

inferior ao valor do portfolioR; 

c. para os investimentos em ações, à taxa CDI e mesmo em caderneta de 

poupança, existem momentos dentro do cicloR em que a carteira financeira 

supera, em valor, a carteira imobiliária, o que vem demonstrar a importância  da 

configuração de risco comparativamente  às aplicações financeiras, em ações e 

em negócios imobiliários para renda. 
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Em se  tratando de um portfolio de investimentos cujo objetivo é garantir certo 

pagamento de renda num ciclo longo, sem perigo de perturbações e com certa 

segurança de estabilidade de valor da carteira de investimentos e, mais, com a 

garantia de que a carteira de investimentos não venha a se extinguir, frustrando o 

propósito original da sua constituição, esta análise, ainda que restrita a um ciclo 

na economia brasileira, enfatiza que as aplicações em imóveis para renda não 

devem desprezadas. 

Quando se leva em conta que tais aplicações podem ser ancoradas em 

instrumentos de securitização, mais seguros do que os imóveis físicos, pela 

possibilidade de se construir portfolios de grande volume, nos quais os riscos 

específicos de comportamento são diluídos, percebe-se a razão principal do 

crescimento do mercado de securitização de portfolios imobiliários. Exemplo 

eloquente é o crescimento dos investimentos nos REIT no mercado americano, 

que nos últimos anos têm sustentado taxas de evolução muito acima do 

crescimento médio daquela economia.  

Esta análise, já que mescla as ocorrências no cicloR com comportamento de 

rendas imobiliárias dentro do cicloR mais adiante, tem o objetivo de especular 

sobre a formação dos portfolios de poupança para complemento de renda adiante 

(em geral aposentadoria), utilizando os parâmetros de impostos da economia 

brasileira na conjuntura do final do ano de 2005. Não se trata, pois, de verificar 

comportamentos alternativos de diferentes portfolios, nem de projetar cenários 

adiante. 

Entretanto, as simulações aqui perpetradas servem para iluminar um tema que é 

discutido com certo viés na economia, já que existe a tendência de estudar 

comportamentos de mercados usando índices de valor, mas  desconsiderando 

saques da carteira e a ocorrência diferenciada de imposto sobre a renda. 

(ROCHA LIMA Jr. e TAKAOKA, 2005) 

Esta análise mostra que embora as rentabilidades do CDI e do Índice Bovespa sejam 

maiores que as da poupança e dos investimentos em imóveis ou de base imobiliária, o 

impacto da inflação no capital e a tributação, quando da migração do capital, afetam a 

capacidade de gerar renda do capital, uma vez que parte do seu “poder de compra” ou 

poder de investimento é reduzido pela cobrança de impostos e taxas, causado por 

migrações frequentes de um ativo para outro. 

Logo, investimentos para a geração de RMLP não devem ser voláteis e ficarem 

migrando frequentemente de uma opção para outra para evitar corrosão do capital. 
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6.6 REITS AMERICANOS 

Finalmente, irá se estudar, em vista da relevância que foi a análise dos FIIs para este 

trabalho, o seu par americano, os REITs, tendo como base o comportamento do mercado 

de REITs bem como o seu comportamento em relação ao comportamento de títulos do 

Tesouro americano de curto e longo prazo. 

Real Estate Investment Trusts (REIT) são empresas que possuem e frequentemente 

gerenciam ativamente o rendimento/produção de imóveis comerciais. Alguns REITs 

originam ou investem em empréstimos e outras obrigações de crédito garantidas por 

operações colaterais de imóveis. As ações da maior parte dos REIT são públicas e 

negociadas nas principais bolsas de valores.46 

6.6.1 Indicadores setoriais dos REITs americanos 

Para se estudar o comportamento do mercado de REITs é necessário analisar o 

comportamento do mercado de títulos do governo americano, que servem de referência 

para análises econômicas de investimento nos EUA. Para a realização desta análise são 

considerados os títulos de 3 meses nominais, 20 anos nominais, 20 anos indexado à 

inflação e à variação porcentual da inflação (CPI-U). 

Como primeira observação, nota-se pelo Gráfico 38 que as taxas de curto prazo são 

inferiores às taxas de longo prazo, diferentemente do que ocorre no Brasil, em que as 

taxas do CDI (curto prazo) são maiores que as taxas da TJLP (longo prazo), o que 

representa uma mudança significativa de cenário para o investidor. 

Observa-se pelo Gráfico 39 que para os Indicadores setoriais dos REITs aparentemente 

as rentabilidades47 aceitas pelos investidores, no momento da decisão, estão mais 

alinhadas com o comportamento das taxas dos títulos do Tesouro americano de 20 anos 

nominais.  

                                                
• 46 Fonte: http://www.reit.com/portals/0/files/InvestInREITs/htdocs/learn/investguide.pdf em 17 de janeiro de 

2009. 

• 47 No caso de análise do investimento em REITs, o conceito de rentabilidade trata das rendas auferidas nos 12 
últimos meses, dividido pelo valor da fração ou cota do momento. 
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Gráfico 38 – Comportamento de títulos do Tesouro americano indexados ou não à inflação48 
 

Gráfico 39 – Comportamento dos REITs x Títulos dos EUA49 
 
 

                                                
• 48 Fontes: ftp://ftp.bls.gov e  http://www.federalreserve.gov em janeiro de 2009. 

• 49 Fonte: http://www.reit.com/ em janeiro de 2009. 
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Nota-se pela Tabela 17 que os indicadores setoriais dos REITs de shoppings e 

escritórios, no período analisado, têm rentabilidades próximas às dos títulos do Tesouro 

americano de 20 anos nominais (0,40% a.m.). 

Tabela 17 – Títulos do tesouro americano e dividendos médios dos REITs do setor de shoppings e escritórios 
Treasury Bonds (nominal) % a.m. CPI-U média Dividendos nominais (% a.m.) Dividendos efetivos (% a.m.)

3 meses 20 anos 20 anos (+inf) (12 meses) Shoppings Escritórios Shoppings Escritórios
jul.04 0,11% 0,44% 0,20% 0,25% 0,45% 0,53% 0,44% 0,53%

ago.04 0,13% 0,42% 0,19% 0,22% 0,42% 0,49% 0,42% 0,49%
set.04 0,14% 0,41% 0,18% 0,21% 0,41% 0,50% 0,41% 0,50%
out.04 0,15% 0,40% 0,18% 0,26% 0,40% 0,48% 0,40% 0,48%
nov.04 0,18% 0,41% 0,17% 0,29% 0,39% 0,47% 0,38% 0,47%
dez.04 0,19% 0,41% 0,17% 0,27% 0,38% 0,45% 0,38% 0,45%
jan.05 0,20% 0,40% 0,17% 0,24% 0,41% 0,49% 0,40% 0,49%
fev.05 0,22% 0,38% 0,15% 0,25% 0,39% 0,43% 0,39% 0,43%

mar.05 0,23% 0,41% 0,16% 0,26% 0,43% 0,48% 0,43% 0,47%
abr.05 0,24% 0,40% 0,16% 0,29% 0,41% 0,45% 0,41% 0,45%
mai.05 0,24% 0,38% 0,15% 0,23% 0,39% 0,45% 0,39% 0,45%
jun.05 0,25% 0,36% 0,15% 0,21% 0,38% 0,43% 0,38% 0,43%
jul.05 0,27% 0,37% 0,17% 0,26% 0,33% 0,41% 0,33% 0,40%

ago.05 0,29% 0,38% 0,17% 0,30% 0,37% 0,42% 0,37% 0,42%
set.05 0,29% 0,38% 0,16% 0,38% 0,38% 0,42% 0,37% 0,42%
out.05 0,32% 0,40% 0,17% 0,36% 0,39% 0,44% 0,39% 0,44%
nov.05 0,33% 0,40% 0,18% 0,28% 0,38% 0,42% 0,37% 0,42%
dez.05 0,33% 0,39% 0,18% 0,28% 0,38% 0,41% 0,37% 0,40%
jan.06 0,36% 0,39% 0,17% 0,33% 0,34% 0,38% 0,34% 0,38%
fev.06 0,38% 0,39% 0,17% 0,30% 0,34% 0,39% 0,34% 0,39%

mar.06 0,39% 0,41% 0,18% 0,28% 0,33% 0,33% 0,33% 0,33%
abr.06 0,39% 0,44% 0,20% 0,29% 0,35% 0,35% 0,35% 0,35%
mai.06 0,40% 0,45% 0,21% 0,34% 0,36% 0,36% 0,36% 0,36%
jun.06 0,41% 0,44% 0,21% 0,35% 0,35% 0,33% 0,35% 0,33%
jul.06 0,42% 0,44% 0,21% 0,34% 0,34% 0,32% 0,34% 0,31%

ago.06 0,42% 0,42% 0,19% 0,31% 0,33% 0,31% 0,32% 0,31%
set.06 0,41% 0,41% 0,19% 0,17% 0,32% 0,30% 0,32% 0,30%
out.06 0,42% 0,41% 0,20% 0,11% 0,31% 0,29% 0,30% 0,29%
nov.06 0,42% 0,40% 0,19% 0,16% 0,29% 0,27% 0,29% 0,27%
dez.06 0,41% 0,40% 0,19% 0,21% 0,30% 0,29% 0,30% 0,29%
jan.07 0,43% 0,41% 0,20% 0,17% 0,28% 0,26% 0,27% 0,26%
fev.07 0,43% 0,41% 0,20% 0,20% 0,28% 0,29% 0,28% 0,29%

mar.07 0,42% 0,40% 0,19% 0,23% 0,29% 0,31% 0,29% 0,31%
abr.07 0,42% 0,41% 0,20% 0,21% 0,29% 0,30% 0,29% 0,30%
mai.07 0,41% 0,42% 0,20% 0,22% 0,30% 0,30% 0,30% 0,30%
jun.07 0,40% 0,44% 0,22% 0,22% 0,35% 0,34% 0,35% 0,34%
jul.07 0,41% 0,43% 0,22% 0,20% 0,37% 0,37% 0,37% 0,37%

ago.07 0,36% 0,42% 0,21% 0,16% 0,34% 0,34% 0,33% 0,34%
set.07 0,33% 0,40% 0,19% 0,23% 0,32% 0,34% 0,32% 0,34%
out.07 0,33% 0,40% 0,19% 0,29% 0,35% 0,34% 0,35% 0,33%
nov.07 0,28% 0,38% 0,17% 0,35% 0,37% 0,37% 0,37% 0,37%
dez.07 0,26% 0,38% 0,17% 0,33% 0,40% 0,40% 0,40% 0,40%
jan.08 0,24% 0,36% 0,15% 0,35% 0,41% 0,40% 0,41% 0,40%
fev.08 0,18% 0,37% 0,16% 0,33% 0,43% 0,43% 0,43% 0,43%

mar.08 0,11% 0,36% 0,15% 0,33% 0,40% 0,42% 0,40% 0,42%
abr.08 0,11% 0,37% 0,16% 0,32% 0,38% 0,38% 0,38% 0,38%
mai.08 0,15% 0,38% 0,17% 0,34% 0,40% 0,37% 0,40% 0,37%
jun.08 0,16% 0,40% 0,18% 0,41% 0,45% 0,42% 0,45% 0,41%
jul.08 0,14% 0,39% 0,17% 0,46% 0,45% 0,39% 0,44% 0,38%

ago.08 0,15% 0,38% 0,18% 0,44% 0,42% 0,37% 0,42% 0,37%
set.08 0,10% 0,36% 0,19% 0,40% 0,41% 0,41% 0,41% 0,40%
out.08 0,06% 0,37% 0,24% 0,30% 0,68% 0,60% 0,67% 0,60%
nov.08 0,02% 0,36% 0,25% 0,09% 0,89% 0,80% 0,89% 0,80%
Prazo 53 53 53 53 53 53 53 53
Média 0,28% 0,40% 0,18% 0,28% 0,38% 0,40% 0,38% 0,40%
Soma 14,81% 21,13% 9,71% 14,63% 20,27% 21,03% 20,22% 20,97%

Desvio 0,12% 0,02% 0,02% 0,08% 0,09% 0,09% 0,09% 0,09%
GHR 94,06% 99,21% 98,31% 96,13% 96,62% 96,84% 96,61% 96,84%
GDR 49,80% 50,40% 51,98% 52,79% 52,65% 49,95% 52,64% 49,94%

ICI 46,84% 50,00% 51,11% 50,75% 50,86% 48,37% 50,86% 48,36%
Fontes: http://www.reit.com/
U.S. government securities/Treasury constant maturities/Nominal
http://www.federalreserve.gov/releases/H15/data.htm#top
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Um estudo que contempla o comportamento dos REITs de escritórios ou shoppings, com 

a taxa dos títulos americanos de 20 anos (indexados à inflação e não indexados) e a 

inflação, de acordo com a  equação abaixo, 

€ 

Rtbi =α i + β ia ⋅ (Rtba ) + ε                       (39) 

não mostrou, em qualquer das análises, nenhuma consistência estatística que levasse a 

uma correlação significativa de comportamentos entre os REITs e os ativos financeiros 

ou índice de inflação. 

Ao longo dos últimos 30 anos, a correlação de retorno dos REITs comparado 

com o retorno de ações e títulos diminuiu significativamente. REITs fornecem 

uma alternativa para obter benefícios econômicos ao mercado imobiliário, obter 

renda estável e consistente.50 

Portanto, tal como ocorreu com os FIIs, os REITs também não mostraram nenhuma 

correlação entre as rentabilidades auferidas por títulos de renda fixa, renda indexada à 

inflação e taxa de inflação.  

Mas mesmo que as taxas dos títulos de 20 anos do governo americano não tenham 

mostrado uma correlação significativa com os REITs de escritórios ou shoppings, isto 

não significa que não haja uma âncora para lastrear as decisões de investimento, como 

ocorreu com as taxas do CDI no caso brasileiro, que no caso parecem ser ancoradas nos 

títulos do Tesouro Americano de 20 anos nominais, a exemplo do comportamento dos 

investidores brasileiros no SHPH, que está ancorado pela poupança. 

6.6.2 Simon Property Group 

Simon Property Group, Inc. é uma empresa que faz parte do S&P500 e é a maior 

companhia listada em bolsa na área imobiliária nos EUA. Simon é uma companhia 

imobiliária que opera com cinco plataformas de locação, de grandes centros de compras 

regionais a centros de compras locais, sendo atualmente proprietária ou tem interesse em 

386 propriedades, cerca de 26 milhões de metros quadrados de área bruta arrendável na 

                                                
• 50 Fonte: http://www.reit.com/AllAboutREITs/REITInvestmentBenefits/Diversification em 10 de janeiro de 

2009. 
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América do Norte, Europa e na Ásia. A Companhia tem sede em Indianápolis, Indiana, e 

emprega mais de 5.000 pessoas em todo o mundo.51  

O Gráfico 40 mostra a evolução da taxa de dividendo do Simon versus a taxa dos títulos 

do Tesouro americano de 20 anos. 

Gráfico 40 – Taxa de dividendo do Simon versus rentabilidade de títulos do Tesouro americano de 20 anos 
 

O Gráfico 41 mostra a evolução, ao longo do tempo, do preço de mercado e da 

rentabilidade do Simon ao longo dos anos. Nota-se que nos últimos anos os preços de 

mercado subiram proporcionalmente mais do que o aumento da renda. Porém, nos 

últimos três meses ocorre uma singularidade: uma súbita desvalorização do Simon, tal 

como mostrado no Gráfico 39. 

Aparentemente, tal fato é uma reação à crise econômica que assola os EUA, com perda 

da confiança na capacidade de gerar renda homogênea e estável no longo prazo. Outra 

explicação para esta desvalorização pode estar na forma de apresentação dos retornos 

dos REITs, que incorpora a valorização da cota. 

                                                
• 51 Fonte: http://www.simon.com/about_simon/index.aspx em 11 de janeiro de 2009. 
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Gráfico 41 – Preço de mercado e renda do Simon 
 

Parte da resposta pode estar na forma como o site do Simon apresenta a comparação do 

desempenho dos rendimentos do Simon com o Dow Jones Industrial Average, o 

S&P500, o Russel 2000 e o Nasdaq Composite. (Figura 55) 

Figura 55 – Apresentação da comparação entre o Simon e o DJ Industrial Average pelo site do Simon 
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Uma vez que a tendência dos indicadores de comparação é de queda, os investidores 

podem concluir que os riscos e tendências do Simon também serão de queda e acabarão 

por ancorar o comportamento do preço de mercado e da rentabilidade do Simon. Mas se 

as rentabilidades se mantiverem, isto deverá provocar, de acordo com o que já foi visto, 

o retorno aos preços anteriores para ajustar as rentabilidades às expectativas dos 

investidores. 

Outro fator que vale a pena ser lembrado é que os REITs podem atuar como um “hedge” 

contra a inflação, como foi visto no caso dos FIIs. Dois fatores tornam os REITs uma 

cobertura eficaz contra inflação. O primeiro é que os REITs podem compensar as 

variações do índice de preços ao consumidor com aumento de renda. A maioria das 

propriedades que fazem parte dos REITs, tais como varejo e escritório propriedades, são 

caracterizadas pela locação de contratos multianuais, em que as rendas são 

automaticamente ajustadas para cima para compensar aumentos no Índice de Inflação 

(CPI). 52  

Mas há REITs que apresentam menores prazos, tais como habitações residenciais 

plurifamiliares e hotéis, que podem não conseguir acompanhar os índices de correção da 

inflação. 

Outro motivo para a queda do ativo está no uso da apresentação do “Retorno Total” para 

comparar o desempenho dos REITs, inclusive com outros ativos. Esta análise considera 

não só os dividendos pagos nos 12 últimos meses, mas também a variação do preço das 

cotas do REIT, informados pela NAREIT, National Association of Real Estate 

Investment Trusts. (Figura 56) 

Enquanto as cotas estão se valorizando, aparentemente o “retorno total do investimento” 

é maior do que simplesmente os dividendos pagos pelo valor da cota, o que faz com que 

o investidor perceba uma oportunidade de investimento, mesmo que para isso precise 

pagar um pouco mais pela cota, uma vez que a rentabilidade aparente da mesma está 

acima de suas expectativas. 

                                                
• 52 Fonte: 

http://www.reit.com/InstitutionalInvestors/InflationHedging/REITsandtheMechanicsofInflationHedging/tabid/
246/Default.aspx em 11 de janeiro de 2009. 
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Mas, a partir do instante que o preço do ativo atinja seu ponto de equilíbrio, o retorno 

total passa a ser simplesmente o retorno gerado pelos dividendos dividido pelo preço de 

mercado. Nesse momento, apenas aparentemente a rentabilidade parece diminuir, o que 

gera uma sensação de perda para os novos investidores, que reagem ao exigir as 

rentabilidades dos meses anteriores para investir, pois a análise por meio do “retorno 

total” muda a linha de base do investidor, que passa a considerar as oportunidades de 

investimento num novo patamar e começa a aparecer uma pressão pela redução dos 

preços. 

O pior, no entanto, é quando os preços das cotas começam a cair, pois neste instante, 

como pode ser observado na Figura 56, as rentabilidades totais parecem cair, o que faz o 

mercado reagir e pressionar por preços ainda mais baixos. 

Figura 56 – Apresentação do desempenho dos REITs usando “retorno total” pela NAREIT53 
 

Entende-se que há uma falha no conceito do “Retorno Total”, uma vez que não é 

possível contemplar as duas opções, a saber: receber dividendos e o preço das cotas ao 

mesmo tempo. Trata-se, sim, de um “trade-off”, em que o investidor deve escolher entre 

continuar a receber os dividendos ou vender as cotas e realizar os ganhos de capital pela 

valorização das cotas. 

No caso brasileiro, não há este tipo de informação para os FIIs, e o preço de mercado 

das cotas de FIIs, como o FAMB, BBFI e ALMI, é bem mais estável do que as cotas do 

Simon. 

                                                
• 53 Fonte: 

http://www.reit.com/IndustryDataPerformance/PerformancebyInvestmentSector/tabid/396/Default.aspx em 11 
de janeiro de 2009 
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O mesmo tipo de informação é prestado para cada REIT, com o “Retorno Total” para um 

mês, 1 ano, 3 anos e 5 anos. Ao observar a Figura 57, apresentada pela NAREIT, 

certamente  se terá a sensação de perda relativa aos dados do “Retorno Total” do último 

mês e do ano, devido à perda de valor da cota do REIT. Porém,  o que importa para o 

investidor que deseja renda no longo prazo não é o preço da cota no momento e sim a 

capacidade de gerar renda homogênea e estável (preservar o poder de compra da renda) 

ao longo dos anos. 

Figura 57 – Apresentação dos “Retornos Totais” de Shoppings pela NAREIT54 
 

Portanto, a queda dos preços dos REITs na Figura 57 só tem sentido se houver um 

temor, por parte dos investidores, acerca da capacidade de gerar RMLP homogênea e 

atualizada, gerada por falta de governança, gestão e na capacidade dos locatários de 

cumprir com os contratos.  

Entretanto, serão necessários estudos mais aprofundados para se saber ao certo qual é o 

real impacto na percepção da oportunidade de investimento do investidor no que diz 

respeito: às informações que comparam o REIT ao DJ Industrial Índex, ou ao S&P500; 

às informações relativas ao “Retorno Total dos REITs”; e às informações sobre o 

                                                
• 54 Fonte: 

http://www.reit.com/IndustryDataPerformance/PerformancebyCompany/tabid/80/Default.aspx?ticker=SPG 
em 11 de janeiro de 2009 
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impacto da crise na capacidade de gerar RMLP homogênea e atualizada. Este, no 

entanto,  não é o objetivo deste trabalho. 

6.6.3 Análise dos indicadores dos REITs e as expectativas dos investidores 

Tal como o ocorrido com os FIIs, a renda gerada pelos REITs foi aceita pelos 

investidores, havendo certamente confiança nas instituições financeiras que estão 

gerindo os recursos.  

A rentabilidade líquida é mais baixa que as rentabilidades auferidas pelos FIIs. As taxas 

dos dividendos variaram nestes 52 meses de 0,26% a 0,89%, mas eliminando os dois 

últimos meses, em que as variações foram anormais, tem-se que a variação ao longo de 

50 meses foi de 0,26% a 0,53%. 

No mesmo período de 52 meses, exceto os dois últimos, a variação das taxas dos 

dividendos dos REITs ficaram entre  +0,09% do título do Tesouro americano de 20 anos 

(nominal) e  -0,16%. Nos últimos dois meses, contudo, esta diferença subiu para 

+0,53%, mostrando a ocorrência de uma singularidade. 

No caso do Simon, os indicadores característicos da renda estão na Tabela 18, que 

mostra um GHR bem menor do que os apresentados pelos principais FIIs (perto de 

99,5%). Isto se deve ao fato do REIT entregar dividendos a cada três meses (ou a cada 

quarto de ano), o que prejudica substancialmente os resultados do GHR. 

Tabela 18 – Indicadores das características dos dividendos do Simon 

 

Neste momento de crise, certamente a entrega de dividendos mensais aos seus 

investidores poderia ser um diferencial na escolha do investimento para a geração de 

RMLP. 

Período (meses) 176
Média 0,57
Soma 34,72

Desvio 0,16
GHR 93,73%
GDR 55,05%

ICI 51,60%
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A possibilidade de realizar uma poupança para imprevistos, neste caso, deve ter a 

importância que tem para os investidores em FIIs, embora no caso dos REITs, devido ao 

fato de o volume de cotas negociadas diariamente nos EUA ser muito maior que o 

volume de cotas dos FIIs negociadas na Bovespa, torna-se este um atrativo mais 

poderoso para os investidores em REITs. 

Com relação à interferência em outras oportunidades de investimento, nota-se que 

embora não haja correlação de comportamento, os investidores consideram as taxas dos 

títulos americanos de longo prazo para balizar a decisão de investimento; logo, há 

interferência das taxas de longo prazo nos preços de mercado dos REITs. 

As demais características (conhecimento, humor dos mercados, liquidez do 

investimento, riscos, valores emocionais) estão atendidas, contempladas ou aceitas pelos 

beneficiários, não trazendo novidade alguma para o trabalho em questão. 
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7 DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 

Neste capítulo são analisados os resultados provenientes dos investimentos realizados, e 

apresentados no capítulo anterior, com o objetivo de consolidar tais resultados e 

estabelecer vínculos acerca do comportamento dos investidores a partir de determinados 

estímulos ou âncoras, considerando os aspectos relativos ao investimento realizado e às 

outras opções de investimento disponíveis, que foram, no mínimo, suficientes para 

motivar, à época, os investidores a investir em ativos que geram RMLP. 

7.1 RENDA 

Pela observação, no momento do lançamento do FAMB, dos dados relativos aos 5.259 

investidores que aplicaram, em média, 18 mil reais, verifica-se que o investimento gerou 

uma renda bruta média, à época, de R$ 190, ou seja, perto de um salário mínimo. Isto 

demonstra que para a maioria desses investidores há utilidade em uma renda que 

equivale a um salário mínimo por mês. 

7.2 CONFIANÇA 

Houve ativos que conquistaram a confiança dos investidores por força de suas marcas, 

como as agências bancárias de grandes instituições financeiras, o FAMB, BBFI, ALMI, 

SHPH, PGBL e VGBL da Família Flexprevi Itaú, ações do Bradesco; outros ativos, 

como o EURO e HCRI, geraram certa insegurança para os investidores por diversos 

motivos,  tais como volatilidade da renda ou característica do negócio que é base da 

geração de renda do ativo. 

No caso dos REITs, também há companhias que demonstram ser confiáveis  e seguras 

para os investidores, em razão de suas marcas e de sua capacidade de gestão, e que 

distribuem anualmente para os acionistas, na forma de dividendos, pelo menos 90 por 

cento dos rendimentos tributáveis,  fato este que gera conforto para os investidores, uma 

vez que estes recebem, de fato, os dividendos provenientes dos resultados anuais. 
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Outro fator importante para estabelecer a confiança dos investidores está na qualidade e 

na transparência no processo de prestação das informações e também no conhecimento a 

respeito das oportunidades de investimento, como poderá ser visto mais adiante. 

7.3 RENTABILIDADE 

Com relação aos investimentos em agências bancárias, FAMB, BBFI e ALMI, as 

rentabilidades aceitas pelos investidores estiveram entre a rentabilidade da caderneta de 

poupança e a rentabilidade do CDI no momento da decisão. 

Como visto anteriormente, apenas 7 casos em 169 (4,1% dos casos) ficaram abaixo da 

rentabilidade da caderneta de poupança, o que demonstra que esta pode ser a fronteira 

representativa da rentabilidade bruta mínima, no período em estudo, para a geração de 

renda de longo prazo, ainda mais porque a caderneta de poupança é uma referência para 

o mercado imobiliário, tendo em vista que boa parte dos financiamentos imobiliários 

conta com os recursos provenientes dessa fonte. 

No caso dos FIIs, foi escolhido o período setembro de 2005 a novembro de 2008 (39 

meses, exceto para o SHPH e o HCRI, com 36 e 22 meses, respectivamente), pelo fato 

de este já contemplar os efeitos da MP 255 de julho de 2005, que isenta de impostos os 

rendimentos dos FIIs55 que favorece a maioria dos investidores, e também por  abrigar a 

maioria dos FIIs analisados (FAMB, BBFI, ALMI, EURO, TRNT) no ambiente de 

negociação da Bovespa. 

Nota-se que apenas o SHPH e o TRNT apresentam valores abaixo da poupança, 

enquanto o TRNT apresentou dois valores abaixo da rentabilidade da poupança devido a 

uma perda elevada de renda no mês de março de 2007. No que tange  ao SHPH, que se 

ancora no comportamento da poupança, 22 encontram-se abaixo e 14 estão acima, 

devido à rentabilidade do mês de dezembro, em geral significativamente superior à dos 

outros meses em shoppings. 

Por outro lado, entre os 7 FIIs apenas o TRNT e o SHPH ultrapassaram o CDI  uma 

única vez cada um, e o EURO e o HCRI ultrapassaram o CDI 16 vezes em um total de 

                                                
• 55 Dentro de determinados limites estabelecidos pela MP 255 e posteriormente pela Lei 11.196 de Nov. de 

2005. 
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39, e 8 em 22 vezes, respectivamente. Lembrando que o TRNT, o EURO e o HCRI 

mostram determinadas flutuações na renda gerada, que provocam uma insegurança ao 

investidor, foi necessário um prêmio de risco como estímulo ao investimento. (Tabela 9) 

Os planos de previdência apresentaram, igualmente, rentabilidades nominais médias 

acima da média da poupança, o mesmo ocorrendo com as rentabilidades das ações do 

Bradesco, nos períodos analisados. 

No caso dos REITs, sua rentabilidade média, no período analisado, ficou muito próxima 

das rentabilidades médias dos títulos do Tesouro americano de 20 anos (nominal), 

0,38% a.m. para os shoppings e 0,40% a.m. para os escritórios e para os títulos 

americanos. 

7.3.1 Referências e âncoras 

As principais âncoras encontradas nos investimentos brasileiros realizados para geração 

de RMLP são a caderneta de poupança e o CDI, por se tratar de ativos mais 

conservadores de renda fixa, não havendo nenhuma evidência que demonstrasse haver 

uma âncora de renda variável como, por exemplo, ações. No concernente às referências 

comportamentais, há  indícios de que os comportamentos das rentabilidades dos FIIs 

FAMB, BBFI, ALMI, TRNT analisados, no momento da decisão, tendem a se comportar 

de acordo com o comportamento do IBMFII, sendo, portanto, este indicador uma 

referência que lastreia este tipo de investimento. 

O SHPH tem uma rentabilidade média, no período, igual à rentabilidade da poupança 

(média de 0,65% a.m. no período), mostrando que a flutuação do SHPH está, em média, 

alinhada com a caderneta de poupança, conforme mostra o Gráfico 29. Vale ressaltar, no 

entanto, que não há evidências de que o comportamento das rentabilidades da caderneta 

de poupança está correlacionado com  o comportamento das rentabilidades aceitas pelos 

investidores no SHPH no momento da decisão. Ou seja, a rentabilidade da poupança é 

utilizada como uma âncora para a decisão de investimento no SHPH, mas isto não 

significa que a rentabilidade da poupança flutue de modo idêntico ao da rentabilidade do 

SHPH, no momento da decisão. 
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Sem considerar o SHPH, que está ancorado na poupança, e o TRNT, EURO e HCRI, que 

carregam volatilidades na renda ou percepção de riscos maiores que os do FAMB, BBFI 

e ALMI (que são, na prática, considerados livre de riscos), há evidências de que o 

comportamento das rentabilidades dos FIIs (considerados livres de risco) no momento 

da decisão de investimento flutua entre a rentabilidade da poupança (média de 0,65% 

a.m. no período) e as taxas do CDI (média de 1,07% a.m. no período), sendo que o 

excesso de rentabilidade média do EURO (+25%) e do HCRI (+11%) em relação ao 

FAMB e BBFI constitui prêmios de riscos (estímulos) necessários para motivar os 

investidores ao investimento. Logo, a rentabilidade nominal da poupança e a 

rentabilidade nominal do CDI podem indicar limites ou referências de rentabilidade de 

ativos com expectativa de gerar renda homogênea e atualizada, livres de risco. Convém 

ressaltar, contudo, como foi visto, que não existe correlação entre os FIIs analisados e a 

poupança ou o CDI. 

Levando-se em conta que os investidores têm como âncora a caderneta de poupança, 

observa-se que muitos  dos investidores não atentaram para os impostos incidentes sobre 

as rendas dos imóveis, CDIs ou FIIs antes de julho de 2005 (apenas para FIIs), o que 

levou a rentabilidade líquida dos imóveis ou FIIs, em muitos casos,  a ser inferior à 

rentabilidade líquida da poupança. Ou seja, as âncoras usadas são as rentabilidades da 

forma como elas são divulgadas (brutas, na maioria dos casos), isto é, sem a 

consideração do impacto dos impostos e taxas na renda. Uma demonstração deste fato 

pode ser observado no Gráfico 15, em que mesmo após a isenção de impostos dos FIIs, 

as rentabilidades dos FIIs continuam a encostar na rentabilidade bruta do CDI (se 

fossem consideradas as rentabilidades líquidas, as rentabilidades dos FIIs, ativos de 

longo prazo, teriam, por diversas vezes, ultrapassado as rentabilidades do CDI). 

É importante também ressaltar que os investidores usaram como âncora as rentabilidades 

nominais dos ativos, quando o correto, levando-se em conta que o investidor deseja 

renda atualizada ao longo do tempo, seria considerar a rentabilidade efetiva da renda, 

descontada a inflação. Nota-se, como foi visto, que os ativos de base financeira como a 

poupança e o CDI têm um impacto  da inflação distinto dos imóveis e FIIs. O Gráfico 31 

mostra, como antes afirmado, que os ativos imobiliários ou de base imobiliária são 

menos impactados pela inflação do que os ativos de base financeira. No entanto, não há 

evidência de que este fato tenha sido levado em consideração na análise do 

investimento. 
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Aspectos relativos aos impactos dos impostos e da inflação na rentabilidade efetiva do 

ativo, que deveriam ser o objeto da análise dos investidores, em muitos casos não são 

considerados por ausência de informação, conhecimento e falta de referências e âncoras 

que possam balizar a decisão de investimento. Este fato é explicado por Ariely (capítulo 

3 – Referências e âncoras), que mostra que o processo de decisão é influenciado por 

âncoras verdadeiras ou falsas, obtidas por meio de informações ou experiências 

passadas, que podem levar a decisões corretas ou incorretas, de acordo com os objetivos 

imaginados para os investimentos em RMLP. 

No caso da Previdência Privada, embora por 8 vezes a rentabilidade do PGBL e do 

VGBL tenha sido menor do que a poupança num período de 30 meses, o comportamento 

desses ativos tendem, em média, a estar entre as rentabilidades da poupança e do CDI, 

no período analisado (junho de 2006 a novembro de 2008). 

Por fim, embora as ações do Bradesco não tenham as características de comportamento 

de investimentos para geração de RMLP (renda homogênea de acordo com o 

estabelecido no capítulo 3 - GHRa), a renda gerada por tais ações, dividida pelo valor de 

mercado do respectivo mês, mostrou uma rentabilidade média de 0,79%, no período 

janeiro de 2005 a novembro de 2008, ficando, novamente, entre a rentabilidade da 

poupança (0,66% a.m. em média) e a do CDI (1,14% a.m. em média). 

Para o caso dos REITs,  como visto anteriormente, a ancoragem está nos títulos do 

Tesouro americano de longo prazo apenas como referência de oportunidade de 

investimento, havendo momentos em que as rentabilidades dos REITs estão menores que 

os títulos de 20 anos e outros em que as rentabilidades estão maiores, como pode ser 

observado pelo Gráfico 39. Neste caso, o comportamento dos REITS é distinto do caso 

brasileiro, que impôs “limites” de comportamento entre poupança e CDI. 

7.4 CARACTERÍSTICAS DA RENDA 

De conformidade com o que foi observado nesta tese, pode-se dividir os investimentos 

capazes de gerar RMLP, segundo  as características da renda, em quatro modalidades, de 

acordo com o grau de homogeneidade: [i] ativos que tenham um GHR ou GHRa maior 

ou igual a 99%; [ii] ativos que tenham um GHR ou GHRa maior ou igual a 95% e menor 
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do que 99%; [iii] maior ou igual a 90% e menor do que 95%; e [iv] finalmente menor do 

que 90%. 

Ao se considerar o GHR, constata-se que apenas três ativos têm GHR maior do que 

99%, que são o FAMB, BBFI e ALMI (Tabela 13), que também têm GHRa maior do que 

99% (Tabela 14). Nota-se que estes ativos, devido à sua homogeneidade de renda e à 

confiança na capacidade para gerá-la, se transformaram em referências para a análise de 

outros FIIs e estabeleceram um padrão de comportamento para os mesmos. 

Observa-se que o HCRI tem um GHRa maior do que 99%; no entanto, como já foi 

relatado, a percepção do risco do investimento, por se tratar de um hospital e de uma 

renegociação do valor do aluguel ocorrida no passado, não permitiu que o 

comportamento da rentabilidade do HCRI fosse semelhante ao dos três FIIs (FAMB, 

BBFI e ALMI), o que mostra que ter um bom desempenho da renda não é o suficiente 

para atrair os investidores. Há outros fatores, como confiança, riscos do investimento, 

valores emocionais e a influência de outras oportunidades de investimento que 

interferem na avaliação que o investidor faz sobre a oportunidade de investimento no 

ativo, fazendo-o exigir, conforme o caso, um prêmio de risco como estímulo para 

investir. 

No grupo com GHR maior ou igual a 95% e menor do que 99% têm-se a poupança 

(96,39%), o CDI (97,07%), o TRNT (98,76%), HCRI (98,95%), EURO (98,53%), SHPH 

(96,89%), PGBL e VGBL (96,04%). Neste intervalo, há diversas situações, a saber: o 

TRNT, que se ancorou no comportamento do FAMB, BBFI e ALMI; o EURO, que por 

suas percepções de risco exigiu, conforme foi visto, prêmios de risco para o 

investimento; o SHPH, que tem suas cotas valorizadas, principalmente por seus valores 

emocionais; e o PGBL e VGBL, que têm ancoragem distinta dos FIIs, com 

características mais próximas da poupança para imprevistos (previdência). 

Por outro lado, ao se considerar as rendas efetivas, tem-se que o GHRa da poupança cai 

para apenas 7,24% e do CDI para 78,97%, o que demonstra, mais uma vez, o impacto da 

inflação sobre as rendas reais proporcionadas por esses ativos. Para os FIIs e ações, os 

GHRa quase não se alteram; no caso do PGBL e VGBL, este depende do mix de 

investimentos (financeiros e não financeiros) do momento. No entanto, tal análise 

aparentemente não é considerada pelos investidores, que estabelecem limites de 
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rentabilidade, como visto anteriormente, entre as rentabilidades nominais da caderneta 

de poupança e do CDI e não sobre as rentabilidades efetivas, que deveria ser o objetivo 

dos investidores. 

No intervalo do grupo com GHR maior ou igual a 90% e menor do que 95%, há o caso 

do Simon, que tem um GHR de 93,73%, principalmente devido à forma de sua 

distribuição de renda, que ocorre, em média, a cada três meses, com comportamento 

homogêneo da renda, que se atualiza anualmente, como pode ser observado pelo Gráfico 

41. 

Finalmente, para o grupo com GHR menor do que 90% tem-se o caso das ações do 

Bradesco, que embora forneça rendimentos mensais, com uma rentabilidade bruta média 

de 0,79% a.m., que está acima da poupança (0,66% a.m.), não tem homogeneidade na 

renda e, portanto, não tem a característica de investimento para RMLP. 

Com relação aos GDRs, a grande maioria ficou próximo de 50%, e juntamente com o 

ICI pouco acrescentaram  à decisão de investimento em ativos que geram RMLP. 

7.5 POUPANÇA PARA IMPREVISTOS 

Excetuando o PGBL e o VGBL, que aparentemente têm como característica principal a 

de ser um instrumento de poupança para o futuro e uma reserva para imprevistos, os 

outros ativos, pela maneira como são apresentados aos investidores, têm como objetivo 

principal a renda mensal de longo prazo, sendo que a poupança para imprevistos é um 

aspecto secundário, importante, mas secundário, na decisão de investimento, incluindo 

neste grupo o REIT Simon (mesmo que suas rendas sejam trimestrais). 

As ações do Bradesco não têm, como foi visto, características de ativo para a geração de 

RMLP. Devido a não homogeneidade de sua renda, mas seu principal atributo está na 

solidez da instituição que representa e na possibilidade de ganhos com a valorização das 

ações, sendo tratadas, portanto, como um investimento de renda variável. 
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7.6 CONHECIMENTO 

Nota-se que de acordo com a percepção dos investidores houve informação suficiente 

para que eles se sentissem confortáveis para investir; no entanto, de acordo com as 

análises realizadas, há evidências de que faltaram informações importantes para a 

correta compreensão sobre a capacidade para geração de renda homogênea e atualizada 

ao longo do tempo, tanto para os investidores brasileiros quanto americanos, que é o que 

realmente deve interessar aos investidores que desejam renda para atender às suas 

necessidades futuras, sua independência financeira e manter sua qualidade de vida ao 

longo dos anos. 

Segundo o estudo das análises que poderiam ser realizadas pelos investidores, nota-se 

que as decisões de investimento são em boa parte lastreadas nas rendas e rentabilidades 

brutas e nominais fornecidas pelos ativos, no momento da decisão. Os efeitos e impactos 

provenientes do comportamento e dimensões da inflação e dos impostos e taxas que 

recaem nos ativos aparentemente não tiveram um papel preponderante na decisão de 

investimento. 

Um exemplo disto está no comportamento do FAMB, que pouco se alterou antes e 

depois da isenção de impostos, em julho de 2005, sobre as rendas geradas. Em um 

primeiro momento, as rentabilidades caem pela valorização das cotas, mas ao longo do 

tempo as rentabilidades continuam a flutuar entre as rentabilidades nominais da 

poupança e do CDI. (Gráfico 14) 

Outro exemplo de que as análises são realizadas apenas pelas rentabilidades brutas e 

nominais está evidenciado no Gráfico 30, que mostra que as rentabilidades efetivas da 

poupança e do CDI variam significativamente ao longo do tempo. Este fato 

aparentemente não mostra alteração do comportamento dos investidores, que continuam 

a considerar as rentabilidades nominais e brutas da poupança e do CDI como fronteiras 

do investimento para o FAMB, o BBFI e o ALMI, independentemente dos efeitos que a 

inflação está produzindo nas diversas opções de investimento. 

Falta, portanto, uma informação no sentido de conscientizar os investidores sobre os 

impactos da inflação e dos impostos e taxas que são cobrados de cada tipo de 

investimento. No caso específico dos FIIs, falta ainda estabelecer uma referência própria 
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atrelada aos FIIs, que pode ser o IBMFII, desde que os três ativos que o lastreiam 

continuem com a mesma capacidade de gerar renda homogênea e atualizada, sustentem 

um GHRa acima de 99%, sejam percebidos como confiáveis, com marcas respeitadas 

por trás da geração de renda, mantenham uma boa governança e atualização constante 

dos imóveis de modo a garantir a atualização das funções que o imóvel deve ter para 

com seus locadores e ocupantes. 

7.7 ALTERAÇÃO DAS EXPECTATIVAS (HUMOR DOS MERCADOS) 

No caso dos FIIs, é possível admitir que aqueles que tenham, segundo os investidores, 

fatores de risco cujo valor é próximo de zero, em condições normais de mercado, com 

grau de homogeneidade acima de 99%, terão comportamentos da rentabilidade 

semelhantes, no momento da decisão, como foi o caso do FAMB, BBFI e ALMI (exceto 

o SHPH, que tem outra ancoragem). 

Por este motivo, é sugerida a criação do IBMFII (Índice Base do Mercado de Fundos de 

Investimento Imobiliário), com o objetivo de se estabelecer uma referência para FIIs 

com perfis de comportamento, volatilidades da renda e riscos semelhantes aos três FIIs 

(FAMB, BBFI e ALMI). 

Nota-se que as distorções de rentabilidade observadas no EURO e no TRNT em relação 

ao FAMB são consequência de fatores que afetam os fluxos de rendas dos FIIs, fato este 

que gera insegurança e influencia a oscilação no valor das cotas dos mesmos. Por este 

motivo, ora a rentabilidade é menor, ora maior do que a do FAMB, pois causa e efeito 

têm uma defasagem temporal. 

Do mesmo modo, o HCRI, por questões de nível de percepção de riscos pelos 

investidores, embora as rentabilidades, no período analisado, tenham se comportado 

bem, com um GHRa próximo de 99%, os investidores acabam por exigir rentabilidades 

maiores, para compensar eventuais perdas de renda futuras, principalmente em 

momentos de instabilidade econômica. 

No caso dos REITs americanos, existem indicadores setoriais (de seus preços) dos 

REITs, inclusive com subdivisões por tipologia, como pode ser verificado pelo Gráfico 

42; no entanto, como o objetivo do investidor é a busca da melhor alternativa de 
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investimento, o correto seria a criação de um indicador que refletisse a rentabilidade e 

não o preço, como mostrado na Gráfico 39. 

Gráfico 42 – Índices setorial de preços de REITs5657 
 

Apenas para finalizar, comportamento semelhante de queda de preços nos últimos dois 

meses (outubro e novembro de 2008) ocorre no Simon, como pode ser observado pelo 

Gráfico 41, o que mostra que se trata de aumento do pessimismo com relação ao futuro 

(piora do nível de humor), que teve efeitos sobre os preços das ações das cotas dos 

REITs e de outros ativos de maneira indiscriminada. 

7.8 LIQUIDEZ DO INVESTIMENTO 

Todos os ativos analisados, excetuando as agências bancárias leiloadas, o SHPH (que 

tem pouca oferta de cotas), o EURO e o HCRI, com poucos volumes negociados 

comparativamente a outros FIIs (vide os volumes negociados destes FIIs ao longo do 

tempo), tinham e continuam tendo boa liquidez, incluindo-se os REITs estudados, o 

PGBL e VGBL, e as ações do Bradesco. 

                                                
• 56 Fonte: http://www.reit.com/tabid/209/Default.aspx em 17 de janeiro de 2009. 

• 57 Fonte: http://www.fgvdados.com.br/dsp_frs_pai_ferramentas.asp em 17 de janeiro de 2009. 
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7.9 RISCOS DO INVESTIMENTO 

No rol de ativos para a geração de RMLP encontraram-se, segundo a percepção dos 

investidores, aqueles com riscos próximos de zero, em condições normais de mercado, 

com graus de homogeneidade acima dos 99%, como foi o caso do FAMB, BBFI e 

ALMI, que por tais motivos passaram a ser considerados referências na análise de outras 

oportunidades de investimento de base imobiliária (FIIs). 

Houve ativos que tiveram que oferecer um prêmio de risco para que os investidores 

aceitassem neles investir. Isto se deveu a características dos locadores, como o HCRI, ou 

à volatilidade das rendas geradas ao longo do tempo, como o EURO. 

É interessante notar que no caso de mitigação destes riscos há uma tendência, que 

depende da percepção positiva do investidor sobre os fatores de mitigação, destes ativos 

(HCRI e EURO) passarem a se comportar como o FAMB, BBFI e ALMI.  

No caso do HCRI, é mais fácil perceber este fato porque no período analisado as rendas 

se comportaram tão bem quanto às rendas do FAMB, com um GHRa maior do que 99%, 

sendo as volatilidades do valor de mercado das cotas função da baixa liquidez do ativo e 

da insegurança causada pelas características dos locatários que, por estarem realizando 

um trabalho de cunho social (saúde e atendimento médico), gozam de privilégios legais 

em caso de inadimplência, o que pode dificultar o recebimento das obrigações 

acordadas, lembrando que, no passado, já houve uma renegociação dos aluguéis. 

No caso do EURO, a análise é mais complexa, pois envolve diversas questões como a 

construção e gestão de ativos imobiliários, com localizações distintas e com locatários 

também com características distintas. A mesma observação vale para os REITs, cuja 

complexidade é amplificada devido às suas dimensões, que podem chegar a bilhões de 

dólares. 

7.10 VALORES EMOCIONAIS 

Os valores emocionais podem pesar mais ou terem mais influencia que os relativos aos 

fatores racionais no momento da decisão. Arierly, Diener, Elster, Frey, Gilbert, 

Gladwell, Kahneman, Layard, Lichtenstein, Maeda, Schwartz, Stutzer e outros mostram 
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a importância de se considerar o peso das emoções nas decisões que cada indivíduo 

toma. 

Toda decisão carrega ao menos um pouco de emoção, como dor e arrependimento 

gerado por perdas ou potenciais perdas, fruto da decisão tomada; ou apego e afeto, que 

criam uma ligação sentimental entre o indivíduo e empresas, pessoas, lugares e objetos. 

O estudo dos valores emocionais não é fácil, pois cuida de aspectos subjetivos, sujeitos 

às características individuais que são inerentes à percepção e ao humor de cada 

indivíduo. 

No caso dos investimentos analisados, cabe destacar os seguintes: agências bancárias 

que tinham algum vínculo com o potencial investidor; e o SHPH e os investidores que 

moram nas proximidades do Shopping. Provavelmente, por este motivo, estes ativos 

tenham sido mais valorizados (aceitas rentabilidades menores) no momento da decisão. 

7.11 INFLUÊNCIA DE OUTRAS OPORTUNIDADES DE INVESTIMENTO 

Como  visto anteriormente, a maior influência de outras oportunidades de investimento 

para quem deseja RMLP são a poupança e o CDI, para o caso brasileiro, e os títulos do 

Tesouro americano, no caso dos REITs. Tanto é verdade que estes três ativos acabam 

por se tornar âncoras que interferem na decisão de investimento no momento da decisão. 

Nota-se que embora existam estas influências, provenientes destes três ativos, não há 

uma correlação de comportamento entre a poupança, CDI e títulos do Tesouro 

americano e os ativos capazes de gerar RMLP, tais como imóveis, FIIs, REITs.  

7.12 CARACTERÍSTICAS DOS IMÓVEIS 

Dentre os imóveis analisados, há os que carregam, como já afirmado, valores 

emocionais, como algumas agências bancárias e o Shopping Pátio Higienópolis; outros 

são edifícios modernos, como o Torre Norte e Torre Almirante Barroso; outros  possuem 

valor histórico, como o Edifício Almirante Barroso. Mas existem outros, como o EURO, 

HCRI e BBFI, que simplesmente têm imóveis de acordo com a finalidade para o qual 

foram construídos.  
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No entanto, em todos os casos, investidores aceitaram as condições dos imóveis, 

entendendo que os mesmos estão aptos para gerar RMLP, em vista das características 

específicas de cada um e ao fim a que se destinam. 

Para finalizar a discussão dos resultados, nota-se que, em muitos casos, há um 

descompasso entre as expectativas dos investidores e a base da decisão do investimento 

em ativos capazes de gerar RMLP, causada pelas âncoras e referências adotadas pelos 

investidores e pelas diferentes particularidades dos ativos, que não são levadas em 

consideração. 

Como exemplos, têm-se a tendência do investidor de: [i] analisar a renda bruta nominal, 

quando o que deve interessar a ele é a renda líquida efetiva; [ii] realizar a comparação 

entre ativos capazes de gerar RMLP por meio das rentabilidades brutas nominais em vez 

de utilizar as rentabilidades líquidas efetivas; [iii] não analisar o comportamento de 

ativos com características distintas (financeira, imobiliária, ...) frente aos impactos da 

inflação, mudanças do comportamento dos mercados, impostos e taxas. Para corrigir 

este tipo de distorção é sempre adequado informar e educar corretamente o investidor. 
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8 CONCLUSÕES 

O trabalho tem como objetivo estabelecer os fatores preponderantes para a decisão de 

investimentos em ativos capazes de gerar de renda mensal de longo prazo, desenvolver 

ferramentas de avaliação do investimento para auxiliar na tomada de decisão, e 

identificar as expectativas dos investidores, com o intuito de construir um conjunto de 

premissas para o desenvolvimento de produtos mais ajustados a seus anseios.  

Esta tese apresenta como contribuição a construção de uma metodologia que possibilita 

a análise de indicadores que conduzem à identificação de uma área de ótimo no processo 

de decisão quanto ao investimento em ativos que geram RMLP. Não tem o objetivo de 

encerrar o assunto, muito pelo contrário, busca abrir novos horizontes a serem 

explorados, a partir da origem das motivações do ser humano, que são a satisfação de 

suas necessidades, o prazer em alcançar seus desejos e a felicidade de saber aproveitar o 

melhor de cada momento e vencer os desafios que surgem. 

Não há dúvidas de que o nosso modelo econômico deve evoluir para um sistema mais 

estável, que leva em consideração as consequências futuras das ações do presente, que 

em vez  de priorizar os resultados imediatos a qualquer custo privilegiará mais os 

resultados de longo prazo, mais estáveis e sustentáveis. É indispensável, para tanto, 

planejar a longo prazo, por meio de uma visão sistêmica, com vistas a criar ativos 

importantes para a sociedade e para o planeta.  

Neste contexto, na sociedade em que vivemos, investimentos em ativos para a geração 

de renda mensal de longo prazo são instrumentos importantes para o atendimento futuro 

das necessidades básicas e manutenção de qualidade de vida de cada indivíduo que 

deseja manter sua independência financeira e o controle de sua própria vida. 

Neste sentido, este trabalho dá os primeiros passos com o propósito de mostrar um modo 

distinto de analisar investimentos capazes de gerar RMLP, por meio de uma visão mais 

sistêmica, que procura compreender as origens da motivação para se realizar o 

investimento em ativos que geram RMLP e identificar as expectativas e o 

comportamento do investidor no momento da decisão, suas referências, preocupações, 

angústias e o dilema entre consumir no presente ou investir para o futuro, ou seja, o 

dilema entre prazer imediato ou segurança para o futuro. 
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Procurou ainda compreender, de forma mais abrangente, a influência das condicionantes 

externas sobre a capacidade de geração de renda homogênea e estável (incluindo os 

aspectos de sustentabilidade ambiental e social do investimento, que contempla os 

anseios dos stakeholders que participam do processo de geração de renda, tais como, 

agentes financiadores, originadores, governo e consumidores), estabelecendo os fatores 

preponderantes para a tomada de decisão de investimento em ativos que geram RMLP a 

partir de uma visão mais ampla da qualidade do investimento e dos ativos que lastreiam 

a geração de renda. 

Nos capítulos 3 e 4 são desenvolvidas rotinas de análise dos impactos dos impostos e da 

inflação, para os diferentes tipos de ativos (poupança, renda fixa, imóveis, fundos de 

investimento imobiliário etc.), acerca da capacidade desses ativos gerarem renda mensal 

líquida de impostos e efetiva (ajustada à inflação) homogênea, bem como o 

desenvolvimento de ferramentas para gerar indicadores capazes de facilitar a análise do 

investimento ao identificar a característica do investimento (de curto prazo, capaz de 

gerar renda homogênea e estável ou de longo prazo). 

Nos capítulos 6 e 7 são realizadas  algumas análises e levantadas premissas a respeito da 

forma como o investidor analisa as opções que lhe são oferecidas para ajudá-lo a tomar 

sua decisão de investir em ativos que geram RMLP. Parte-se do impacto causado pelo 

modo de apresentação da informação, até a falta, em muitos casos, da análise dos efeitos 

da inflação e dos impostos incidentes sobre a renda gerada pelo ativo, aspectos estes que 

podem induzir os investidores  a erros, bem como atrapalhá-los na hora de decidirem 

pela opção que melhor atenderia suas necessidades, desejos e anseios. Além disso, são 

estabelecidas  rotinas de análises para o reconhecimento das âncoras que referenciam a 

decisão do investimento. 

Passa-se,  a seguir, a discorrer sobre os principais temas e conclusões  deste trabalho, a 

começar pela identificação das expectativas dos investidores, ferramentas para a análise 

e fatores preponderantes para a decisão de investimento. 

MOTIVAÇÃO PARA INVESTIR 

Para se compreender as atitudes e decisões dos investidores, diante das oportunidades de 

investimento disponíveis, é necessário, antes de tudo, conhecer os aspectos intrínsecos 
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que motivam os investidores e que podem influenciar, direta ou indiretamente, a 

decisão, que são: o seu humor (ânimo), sua capacidade de percepção da realidade 

externa, seus sentimentos (emoções), as variáveis econômicas, suas expectativas e o 

seu grau de conhecimento (informação, educação, cultura, experiência, e capacidade de 

compreensão), conforme mostrado na Figura 9.  

As seis dimensões da motivação do investidor podem ser transformadas numa função 

que contempla indicadores subjetivos (expectativas, humor, percepção, conhecimentos e 

sentimentos) e indicadores objetivos (econômicos): 

€ 

M investidor[ ] = f
∧

investidor[ ]
expectativas RMLP[ ] ;humor;percepção;conhecimento;sentimentos;econômica RMLP[ ]( )

 (23) 

lembrando, conforme visto anteriormente, no caso de investimentos em RMLP, que o 

que o investidor deseja é segurança de renda para o futuro. Neste sentido, há que se 

dispor de uma poupança para investir em ativos que possam gerar RMLP e assim poder 

substituir eventuais perdas de renda: 

€ 

S investidor[ ]∑ ≥
C investidor[ ] + S investidor[ ] +G investidor[ ] − R trabalho[ ] − R governo[ ]

Rtb investimento[ ]

       (9) 

Vale observar que no futuro, quando a geração de renda for mais do que suficiente para 

atender às necessidades e anseios do indivíduo, a geração de mais poupança  não terá 

mais utilidade para o investidor, tornando-se desnecessários os incrementos da poupança 

do investidor (S[investidor]) que, no limite, pode levar à seguinte equação: 

€ 

S investidor[ ]∑ ≥
C investidor[ ] +G investidor[ ]

Rtb investimento[ ]

         (10) 

Quanto maior for a rentabilidade, mais investidores podem se sentir atraídos a investir 

em ativos que geram RMLP, pois o investimento para uma mesma renda diminui, 

aumentando, assim, o número de investidores com capacidade para investir; logo, maior 

pode ser o número de investidores. 
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EXPECTATIVAS DOS INVESTIDORES INTERESSADOS EM RMLP 

Há sempre dois elementos nas decisões de investimentos: os fundamentos objetivos e 

subjetivos objeto da análise; e as expectativas objetivas e subjetivas do indivíduo que irá 

tomar as decisões, conforme pode ser observado na Figura 41.  

No caso específico de investimentos para a geração de renda mensal de longo prazo, as 

expectativas dos investidores são: [i] renda para assegurar a independência financeira 

futura e o controle de sua própria vida; [ii] renda para prover a manutenção da qualidade 

de vida no futuro; e [iii] renda para o atendimento das necessidades e aspirações futuras, 

em vista da possibilidade de perda de parte das rendas presentes devido ao  desemprego, 

à aposentadoria ou a algum fator que reduza a capacidade de geração de renda por meio 

do trabalho ou investimentos atuais. Como fatores secundários há que se considerar [iv] 

a confiança do investidor na capacidade de manter, por um longo período, uma renda 

homogênea e atualizada e [v] a possibilidade de o investimento em ativos que geram 

RMLP ser uma poupança para eventuais imprevistos como doença ou revés, e que 

podem gerar a necessidade de se desfazer do investimento; neste caso, o investimento 

deve ter liquidez ou servir de garantia para empréstimos. 

Observa-se, como já foi dito, que muitos investidores tratam de maneira idêntica 

investimentos para a geração de renda ou geração de riqueza; no entanto, estes 

investimentos são distintos, com diferentes objetivos, forma de abordagem, foco da 

análise e riscos.  

No primeiro caso (renda), o foco está na qualidade e segurança da renda homogênea e 

estável, que mantenha o poder de compra da renda atualizado, útil para a manutenção, 

no longo prazo, das despesas decorrentes das necessidades básicas, ou seja, para a 

manutenção da qualidade de vida. Já no segundo caso (riqueza) o foco está no aumento 

da capacidade e do poder de compra do investimento e na melhoria do padrão de vida, 

no curto ou longo prazo.  

A preocupação com a manutenção do poder de compra do investimento inicial é um 

aspecto secundário para investidores que desejam RMLP, que é o caso de investimentos 

imobiliários ou de base imobiliária, a menos que o poder de compra do investimento 
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seja determinante para a geração de renda homogênea e estável, como é o caso da 

poupança e do CDI. 

FERRAMENTAS DE AVALIAÇÃO 

Em vista da falta de uma ferramenta que pudesse diferenciar e caracterizar a qualidade 

da renda, para atender às expectativas dos investidores, foram criadas as seguintes 

ferramentas de avaliação: [i] GHRa, Grau de Homogeneidade da Renda ajustada à 

inflação, para caracterizar o comportamento da renda ao longo do tempo; [ii] GDRa, 

Grau de Distribuição da Renda ajustada à inflação, para se estabelecer as características 

dos investimentos de curto, médio e longo prazo; e [iii] o ICI, Indicador da 

Característica do Investimento, para auxiliar na caracterização do tipo de investimento. 

As características fundamentais de investimentos que geram renda para suportar as 

necessidades e a qualidade de vida do investidor no longo prazo são: [i] a utilidade da 

renda; [ii] a rentabilidade do investimento em relação a outras oportunidades de 

investimento; [iii] a capacidade de estes investimentos manterem o poder de compra 

da renda mensal gerada; [iv] a homogeneidade da renda; [v] a forma de 

distribuição da renda; e [vi] o risco do investimento não atender às expectativas do 

investidor. 

Para analisar as características relativas à capacidade de o investimento manter o poder 

de compra, a homogeneidade e distribuição da renda são necessários três indicadores: o 

GHRa, que analisa a homogeneidade da renda ajustada à inflação, o GDRa, que analisa a 

distribuição da renda ajustada à inflação ao longo do tempo, e o ICI, que dá a 

característica do investimento (investimento de curto prazo, renda mensal de longo 

prazo e investimento de longo prazo). (Gráfico 43) 

Ativos capazes de gerar RMLP com um indicador do GHRa próximos de 100% e um 

indicador do ICI mais próximo de 50% devem ser, no futuro, privilegiados e valorizados 

em relação a ativos que tenham características de investimentos para curto ou longo 

prazo ou que não tenham homogeneidade na renda. 

É importante ressaltar que este indicador não pode ser utilizado isoladamente, pois 

pode induzir o investidor a erro, uma vez que existe a possibilidade de se ter, 
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simultaneamente, baixos índices do GHRa (que sinaliza falta de homogeneidade da 

renda) e altos índices de GDRa (que sinaliza para um investimento de longo prazo) que 

geram valores para o ICI próximos de 50%, que podem induzir erroneamente o 

investidor a pensar que este é um investimento que proporciona renda atualizada, 

homogênea e estável; estes pontos estão no círculo vermelho laranja no Gráfico 43. 

Gráfico 43 – Indicadores de Homogeneidade (GHRa), Distribuição (GDRa) e característica do investimento 
(ICI) 

 

Portanto, o indicador ICI só tem valor para a análise e decisão de investimento 

quando acompanhado pelos indicadores GHRa e GDRa. 

FATORES PREPONDERANTES PARA A DECISÃO DE INVESTIMENTO 

A partir de elementos extraídos dos capítulos 2, 3, 4, e 5 é possível auferir quais são os 

fatores preponderantes para a decisão de investimento, a saber: [i] utilidade da renda 

líquida efetiva capaz de atender às expectativas dos investidores; [ii] confiança dos 

investidores na segurança da renda mensal (governança, transparência e capacidade 

de gestão); [iii] rentabilidade líquida efetiva adequada em relação a outras 

oportunidades de investimento em ativos que geram RMLP; [iv] características da 

renda (capacidade de gerar renda homogênea – GHRa – distribuição da renda em 
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conformidade com as expectativas dos investidores – GDRa – e o indicador da 

característica da renda – ICI); [v] poupança para imprevistos (previdência); [vi] 

conhecimento do investidor sobre os investimentos, que levam em conta as referências 

e âncoras, a opinião de terceiros, a oferta e demanda, a forma de apresentação da 

informação e a capacidade de percepção do investidor; [vii] humor dos mercados 

gerados pela opinião de terceiros; [viii] liquidez do investimento caso haja 

arrependimento ou uma opção de investimento melhor no futuro; [ix] riscos do 

investimento; [x] outros aspectos que carregam valores emocionais, como admiração, 

apego, sensação de escassez (dada a oferta limitada do bem a ser adquirido) e a restrição 

orçamentária do investidor (que limita o acesso a todos os bens); [xi] influência de 

outras oportunidades de investimento na decisão de investimento; e [xii] 

característica do ativo (financeiro, imobiliário etc.), com o objetivo de segmentar a 

análise do ativo no que diz respeito a impactos de impostos, inflação e comportamento 

em face do mercado que o representa e suas características particulares. 

No caso de investimentos em imóveis ou de base imobiliária, considerar ao menos os 

seguintes aspectos: [a] localização e entorno; [b] função, conforto e flexibilidade; [c] 

forma, estilo e design; [d] infraestrutura e tecnologia; [e] solidez; e [f] resistência à 

obsolescência. 

Pelas observações realizadas, é possível admitir que não há uma hierarquia definida nos 

fatores preponderantes para a decisão de investimento em ativos que geram RMLP, ou 

seja, a decisão é tomada pela percepção individual do investidor no conjunto dos 

indicadores como um todo. Sistemicamente, portanto, o resultado é delineado por uma 

visão global do conjunto de sentimentos, a partir da percepção do todo, sendo difícil 

identificar isoladamente o peso de cada um dos fatores preponderantes para a decisão do 

indivíduo. 

Obviamente, percepções significativamente negativas em qualquer um dos fatores 

tendem a excluir a opção de investimento em análise. Os sentimentos negativos acerca 

da possibilidade de perdas e arrependimento (considerando que o investidor busca 

segurança de renda e, ainda, que o investimento em ativos que geram RMLP é de longo 

prazo e, portanto, bem mais sensível a mudanças de cenários que os investimentos de 

curto prazo) atuam no sentido de tornar o investidor cauteloso, fazendo-o tomar atitudes 

conservadoras e avessas a risco ante a decisão de investir e de sua opção de escolha. 
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RENDA E SUA UTILIDADE PARA O INVESTIDOR E A SOCIEDADE 

No momento da decisão, de acordo com as expectativas dos investidores, esta deveria 

ser lastreada sobre a capacidade de gerar renda (rentabilidade) efetiva líquida capaz de 

assegurar, no futuro, alternativas de renda capazes de manter suas necessidades, seu 

padrão de vida e sua independência financeira. No entanto, de acordo com o 

comportamento dos investidores observados no momento da decisão, é possível admitir 

que a decisão de investimento tende a ter como âncora a renda (ou rentabilidade) bruta 

nominal, pois este é, normalmente, o indicador informado aos investidores, que num 

primeiro momento não se atêm ao fato de que ativos com diferentes características 

sofrem impactos distintos, principalmente os originários de impostos e inflação. 

Pela observação, no momento do lançamento do FAMB (2002), dos dados relativos aos 

5.259 investidores que aplicaram, em média, 18 mil reais, verifica-se que o investimento 

gerou uma renda bruta média, à época, de R$ 190, ou seja, perto de um salário mínimo. 

Isto demonstra que para a maioria desses investidores há utilidade em obter uma renda 

que equivale a um salário mínimo por mês. 

Uma vez que as necessidades de renda têm, normalmente, associação com fluxos de 

gastos mensais do investidor, como, por exemplo, pagamentos de contas de água, luz, 

prestações etc., é de se presumir que o investidor irá privilegiar ou valorizar 

investimentos que tenham periodicidade mensal (mais adequada às necessidades e à 

cultura de seus investidores) em detrimento de investimentos com outras periodicidades. 

Todos os instrumentos que geram RMLP devem ter como base de sua capacidade de 

gerar renda ativos que têm alguma utilidade para a sociedade, seja na forma FIIs, com 

imóveis para locação (ex: comerciais) ou exploração (ex: shoppings), seja na forma de 

ações, com empresas que de uma forma ou de outra produzem bens e serviços para a 

sociedade, seja ainda na forma de títulos do governo, que direta ou indiretamente 

também prestam serviços à sociedade, ou seja, a base para a geração de RMLP é de uma 

forma ou de outra o atendimento às necessidades e aspirações da sociedade. 

Portanto, é importante analisar as fontes de recursos dos veículos de investimento para 

verificar a real capacidade de geração de renda do ativo que lastreia o investimento, para 

se evitar dissabores causados por excesso de oferta, como foi o caso dos flats em São 
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Paulo, em que foram ofertados três vezes mais apartamentos de flats do que a demanda 

existente na época, ou por falta de governança e controles, como foi o caso da crise do 

subprime americana, que afetou a saúde financeira de diversas instituições ao redor do 

mundo, entre elas Fundos de Pensão e Instituições Financeiras com Planos de 

Previdência Privada. 

CONFIANÇA E GOVERNANÇA 

A confiança, como já foi dito, representa a percepção do investidor em razão do seu 

conhecimento sobre o ativo, a transparência na prestação das informações, os valores e a 

governança do ativo, representada pela relação entre administradores, controladores e 

auditores. Está relacionada com a crença e a fé de que o investimento será compensador 

e gerará os benefícios esperados. 

RENTABILIDADE 

No caso da rentabilidade, como já foi dito, além de esta auxiliar na escolha da melhor 

opção, ainda mostra a relação custo-benefício, ou melhor, a relação investimento-renda 

que, no caso em tela, reflete a relação do valor que se dá ao capital a ser investido versus 

a oportunidade de investir em renda mensal de longo prazo para atender às necessidades 

e aspirações de longo prazo do investidor. 

É interessante notar que neste caso existem duas avaliações: a primeira diz respeito ao 

valor que o investidor dá ao capital ou dinheiro, e a segunda se refere ao valor dado pelo 

investidor para ter segurança no futuro, ao obter RMLP, sendo que a rentabilidade mede 

a relação entre estas duas avaliações, que é também influenciada pela referência ou 

âncora que o investidor usa para analisar o investimento. 

FRONTEIRAS DA RENTABILIDADE DO INVESTIMENTO 

No caso brasileiro, conforme pode ser observado, apenas 7 agências bancárias, em um 

total de 169, tiveram como resultado, do investimento realizado, rentabilidades abaixo 

da rentabilidade da caderneta de poupança. Do mesmo modo, ao se considerar o 
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comportamento dos três principais FIIs (FAMB, BBFI e ALMI) constata-se que em 

nenhum momento estes tiveram rentabilidades inferiores à poupança ou superiores ao 

CDI. Portanto, para o caso brasileiro, há evidências de que a poupança e o CDI podem 

ser considerados fronteiras que balizam as oportunidades de investimento em ativos que 

geram RMLP.  

Mesmo em relação ao SHPH, que tem como referência a poupança em vez do IBMFII, e 

mostrou, na média do período, rentabilidades inferiores às da poupança,  esta foi igual à 

rentabilidade da poupança (0,65% a.m.). Já para o TRNT, EURO e HCRI, as variações 

de rentabilidades, abaixo da poupança e acima do CDI, se devem  às flutuações na renda 

mensal gerada e a um prêmio de risco imposto pelos investidores no momento da 

decisão. 

Comportamentos de rentabilidades no momento da decisão, semelhantes ao ocorrido 

com o SHPH, são observados para a Previdência Privada no Brasil, tanto com relação à 

poupança e aos REITs americanos como no referente aos Títulos do Tesouro Americano 

de longo prazo. 

CARACTERÍSTICAS DAS RENDAS ANALISADAS (GHRA, GDRA, ICI) 

Nota-se que os indicadores que caracterizam a homogeneidade e a forma de distribuição 

da renda são eficientes na identificação do comportamento de rendas mais apropriadas 

para investimentos em ativos capazes de gerar RMLP, uma vez que estes conseguem 

transformar a informação relativa à percepção de volatilidade na capacidade de geração 

de renda em um valor numérico passível de comparação. Dos quatro FIIs que mostraram 

GHRa acima de 99%, três se tornaram referência para balizar a rentabilidade de outros 

FIIs (FAMB, BBFI e ALMI).  

A exceção ficou com o HCRI, que apesar de ter um GHRa acima de 99%, o seu histórico 

passado e as características específicas do uso que se dá ao imóvel (hospitalar) fizeram 

com que os investidores exigissem vantagens em termos de redução de preços para 

investir, o que demonstra que um único indicador não é representativo para qualificar o 

investimento, ou seja, há que se observar ao menos os fatores preponderantes para a 

decisão de investimento. 
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De conformidade com o que foi observado nesta tese, pode-se dividir os investimentos 

capazes de gerar RMLP, segundo  as características da renda, em quatro modalidades, de 

acordo com o grau de homogeneidade: [i] ativos que tenham um GHR ou GHRa maior 

ou igual a 99%; [ii] ativos que tenham um GHR ou GHRa maior ou igual a 95% e menor 

do que 99%; [iii] maior ou igual a 90% e menor do que 95%; e [iv] finalmente menor do 

que 90%. 

POUPANÇA PARA IMPREVISTOS 

A possibilidade de o investimento em ativos que geram RMLP ser uma poupança para 

eventuais imprevistos, como doença ou revés, a partir da capacidade de reserva de valor 

do ativo, é um aspecto a ser considerado na decisão de investimento. Neste caso, o 

investimento deve ter liquidez ou ao menos servir de garantia para empréstimos, e nem 

todos os investimentos oferecem estas alternativas. 

CONHECIMENTO 

Há que se “emoldurar” a informação de forma adequada para se evitar a geração 

de falsas expectativas sobre os ativos em análise e que podem induzir o investidor a 

erro no que tange à sua percepção: [i] da capacidade de gerar renda homogênea estável; 

[ii] da qualidade da governança relacionada à administração dos ativos; [iii] dos riscos 

inerentes ao investimento; [iv] dos prazos; [v] e a fornecer somente as informações 

objetivas e subjetivas (quantitativas e qualitativas), necessárias e suficientes à tomada de 

decisão, de forma precisa e concisa. 

Para controlar e fiscalizar a qualidade das informações, proteger os investidores e 

preservar os mercados de capitais é necessária a presença de órgãos reguladores do 

mercado, como, por exemplo, a CVM (Comissão de Valores Mobiliários), no Brasil, e a 

SEC (Securities and Exchange Commission), nos EUA. 

É indispensável, ainda, o contínuo fornecimento de informações necessárias e 

suficientes, com qualidade, claras e transparentes, para dar mais liquidez ao mercado e 

evitar movimentos especulativos gerados a partir de potenciais de ganhos ou perdas 

acumuladas em um determinado período de tempo, como observado no Gráfico 13. 
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Pessoas decidem, no presente, investir em geração de RMLP, por meio de experiências 

passadas e expectativas futuras, a partir do conhecimento, informações disponíveis e 

uma linha de base que considera: [i] um mínimo de segurança para o futuro e 

utilidade da renda no atendimento das necessidades, desejos e sonhos de longo prazo do 

indivíduo (motivações e oportunidades para investir); [ii] referências ou âncoras que 

possam servir de modelo para a compreensão ou análise da oportunidade do 

investimento e assim facilitar a análise e a decisão de investimento [iii] comparação 

entre as diversas opções de investimento a partir de seus indicadores econômicos, 

sociais e ambientais, na busca da maximização das oportunidades e redução dos custos 

de oportunidades percebidas pelo investidor; [iv] redução das resistências ao 

investimento por meio da confiança gerada pela constância e qualidade das 

informações, transparência, desburocratização do ambiente de negócios e mercado 

estruturado com organismos de controle e fiscalização (CVM no Brasil e SEC nos 

EUA); [v] e os riscos aceitáveis (principalmente aqueles que possam causar 

arrependimento ou perdas). 

Âncoras são um elemento importante na decisão, pois mesmo que a informação seja 

homogênea para um grupo de pessoas com as mesmas características sociais e 

econômicas, estas se comportarão de maneira diferente se suas âncoras ou referências 

preestabelecidas no passado forem diferentes. 

No caso brasileiro, as referências ou âncoras são, conforme o caso, a poupança (SHPH) 

e o IBMFII, composto por fundos de investimento imobiliário com baixo risco de 

crédito e histórico de renda homogênea e estável (FAMB, BBFI, ALMI e TRNT). É 

interessante notar que embora estes cinco FIIs tenham características semelhantes, eles 

tiveram, como referência ou âncora, indicadores distintos que afetaram de forma diversa 

a avaliação e a rentabilidade dos mesmos. 

Esta observação é importante para direcionar corretamente as estratégias de inserção de 

ativos para a geração de RMLP no mercado de capitais e estabelecer as âncoras 

adequadas aos investidores de modo a maximizar os resultados para os originadores dos 

veículos de investimento sem com isso prejudicar os investidores em RMLP. 

Finalmente, pelo que foi observado, faltam informações para conscientizar os 

investidores sobre os impactos da inflação e dos impostos e taxas que são cobrados de 
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cada tipo de investimento. No caso específico dos FIIs, falta ainda estabelecer uma 

referência própria atrelada aos FIIs, que pode ser o IBMFII, desde que os três ativos que 

o lastreiam continuem com a mesma capacidade de gerar renda homogênea e atualizada, 

sustentem um GHRa acima de 99%, sejam percebidos como confiáveis, com marcas 

respeitadas por trás da geração de renda, mantenham uma boa governança e atualização 

constante dos imóveis de modo a garantir a atualização das funções que o imóvel deve 

ter para com seus locadores e ocupantes. 

HUMOR DOS MERCADOS 

Os ativos capazes de gerar RMLP podem ter diversas características e pertencer a 

diversos setores da economia, que em vista das condições da economia global, nacional, 

setorial ou local podem afetar, positiva ou negativamente, a capacidade de gerar renda 

homogênea e atualizada do ativo, e/ou ainda afetar, positiva ou negativamente, a 

percepção do investidor no que diz respeito à oportunidade ou risco do ativo, o que 

acarretará uma valorização ou desvalorização do ativo por parte dos investidores. 

LIQUIDEZ DO INVESTIMENTO 

Em se tratando de eventos inesperados, é preciso criar mecanismos de amortecimento 

dos impactos por eles causados, para se evitar volatilidades extremas e distorcidas 

provenientes de uma eventual irracionalidade momentânea. Vale ressaltar novamente 

aqui a importância da governança, que tem impactos sobre o valor do ativo, e que 

implica transparência e serenidade na tomada de decisões. 

RISCOS DO INVESTIMENTO 

Investimentos para a geração de RMLP devem ter característica conservadora, pois, em 

função do longo prazo de maturação do investimento, pequenos desvios podem causar 

grandes impactos na capacidade de geração de renda homogênea e estável do ativo. 

Para se analisar os riscos do investimento, neste caso o risco de quebra da capacidade do 

ativo gerar RMLP homogênea e atualizada, há que se examinar, como já foi dito, a 
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qualidade da governança dos seus administradores, controladores e auditores, a 

qualidade das informações prestadas e a transparência destas informações ao público em 

geral para se comprovar a materialidade das informações prestadas e dar confiança ao 

investidor sobre o grau de risco do ativo. 

VALORES EMOCIONAIS 

Os valores emocionais são tão ou mais influentes que os fatores racionais no momento 

da decisão. Toda decisão carrega ao menos um pouco de emoção, como dor e 

arrependimento gerado por perdas ou potenciais perdas, fruto da decisão tomada; ou 

apego e afeto, que criam uma ligação sentimental entre o indivíduo e empresas, pessoas, 

lugares e objetos. O estudo dos valores emocionais não é fácil, pois cuida de aspectos 

subjetivos, sujeitos às características individuais que são inerentes à percepção e ao 

humor de cada indivíduo. 

As emoções, conforme foi visto, têm o papel importante de atuar nas decisões simples 

ou complexas, ao reunir, de forma sistêmica, o balanço geral das informações recebidas, 

de acordo com o conhecimento, a experiência, âncoras ou referências adquiridas no 

passado, podendo, ainda, ser influenciada pela forma de apresentação da informação ao 

indivíduo. 

Há também que considerar as características individuais dos investidores, tais como 

condição financeira, cultura local, padrão de vida etc. que interferem na percepção de 

oportunidade de investimento em ativos que geram RMLP. Tais aspectos provocam uma 

dispersão da percepção do valor da renda gerada e, consequentemente, na rentabilidade 

aceita para se investir em ativos que geram RMLP, conforme pode ser observado no 

Gráfico 11, que mostra as rentabilidades auferidas pelos investidores em agências 

bancárias no ano de 2002. 

Há ainda uma classe especial de investimentos, que além de atender às necessidades e 

aspirações dos investidores, é demandada devido a características tais como dimensão, 

inovação e outros aspectos, geralmente subjetivos, que os tornam singulares. Nestes 

casos, há uma tendência de valorização do investimento em relação a outras alternativas 

semelhantes existentes. 
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O PROCESSO DE DECISÃO 

Na falta de alternativas ou no caso de existência de apenas uma possibilidade de 

investimento a decisão fica muito restrita. No entanto, se houver duas ou mais opções, 

além da análise em relação à linha de base, haverá um processo de comparação entre as 

diversas opções de escolha com o intuito de maximizar os resultados, ou seja, se 

estudará a melhor relação entre benefícios e custos, de acordo com a capacidade de 

investimento, e com base em informações e conhecimento que o investidor tem sobre o 

assunto. 

Cada indivíduo, com suas particularidades, procura harmonizar e otimizar suas escolhas, 

de acordo com as opções que estão ao seu dispor no presente, seus sentimentos e os 

recursos disponíveis para investir e analisar as opções de escolha, objetivando obter a 

maior satisfação, prazer e felicidade no presente e futuro, com um mínimo de custos e 

resistências. 

Quando há várias oportunidades de investimento, o processo de comparação é um 

instrumento importante para auxiliar na decisão, mas sempre considerando a restrição 

orçamentária do investidor (que limita o acesso a todos os bens); quando há excesso de 

opções, levar em conta oportunidades e custos, nas diversas opções disponíveis, com o 

intuito de suportar uma decisão de escolha em detrimento de outras, envolve aspectos 

racionais e emocionais, não sendo, portanto, uma tarefa fácil, porque exige esforço 

mental, psicológico e gera incertezas e angústia, como antes afirmado, que atrasam a 

decisão, ou, em casos mais extremos, causam a desistência em investir. Portanto, há que 

se tomar cuidado no sentido de conceituar o produto de forma que ele se diferencie o 

suficiente para não haver muitas opções de escolha e prejudicar o desempenho da 

inserção do produto no mercado. 

Reduzir resistências aos investimentos para gerar RMLP é mais efetivo do que 

intensificar as oportunidades de investimento, ou seja, reduzir as resistências por meio 

da confiança gerada pela constância e qualidade das informações, transparência, 

desburocratização do ambiente de negócios e mercado estruturado com organismos de 

controle e fiscalização (CVM, no Brasil e SEC nos EUA) pode produzir melhores 

resultados do que simplesmente aumentar a rentabilidade do ativo. 
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OUTRAS OPORTUNIDADES DE INVESTIMENTO 

A análise do custo de oportunidades que são deixadas para trás, mesmo que não tenham 

relação com investimentos em geração de RMLP, é importante porque estas podem 

interferir, de forma direta ou indireta,  na decisão de investimento em ativos que geram 

RMLP e afetar a percepção do investidor em relação à oportunidade de investimento ou 

ao valor do investimento em relação ao benefício, principalmente em situações de trade-

off.  

Como  visto anteriormente, a maior influência de outras oportunidades de investimento 

para quem deseja RMLP está  na poupança e no CDI, para o caso brasileiro, e nos títulos 

do Tesouro americano, no caso dos REITs. Tanto é verdade, que estes três ativos 

acabam por se tornar âncoras que interferem na decisão de investimento no momento da 

decisão. 

Nota-se que embora existam estas influências, provenientes destes três ativos, não há 

uma correlação de comportamento entre a poupança, CDI e títulos do Tesouro 

americano e os ativos capazes de gerar RMLP, tais como imóveis, FIIs, REITs.  

CARACTERÍSTICAS DOS ATIVOS 

Caracterizar o ativo (financeiro, imobiliário etc.) capaz de gerar RMLP é importante 

porque são distintos os impactos dos impostos, da inflação e do comportamento em face 

do mercado que o representa e suas características particulares de acordo com a 

característica do ativo. 

No caso de investimentos em imóveis ou de base imobiliária, é preciso considerar ao 

menos os seguintes aspectos: [a] localização e entorno; [b] função, conforto e 

flexibilidade; [c] forma, estilo e design; [d] infraestrutura e tecnologia; [e] solidez; e [f] 

resistência à obsolescência. 
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INFLAÇÃO  

É importante analisar os efeitos da inflação ao longo do tempo, pois, dependendo da 

periodicidade da geração de renda, a inflação pode dilapidar a capacidade de o 

investimento manter o poder de compra da renda ao longo do tempo, por corroer a base 

da geração da renda (investimento) ou a renda efetiva gerada. 

Vale ressaltar que a inflação, como já observado, afeta de forma distinta os ativos 

capazes de gerar RMLP. Em alguns casos, a inflação afeta o poder de compra da renda e 

a base para a geração da renda (o investimento); em outros casos, afeta somente o poder 

de compra da renda gerada pelo ativo, uma vez que a base para a geração de renda é 

pouco afetada pela inflação e sim pela capacidade de manter sua utilidade, qualidade de 

sua governança e outros aspectos como obsolescência, concorrência etc. inerentes ao seu 

setor. 

Para a caderneta de poupança e o CDI, visto que a base para geração de renda é o poder 

de compra do investimento realizado, a inflação afeta tanto a renda gerada por eles 

como a base da geração de renda; logo, para se manter a capacidade geração de renda 

do ativo há que se manter o poder de compra do investimento atualizado em consonância 

com a variação da inflação.  

Já para os FIIs, a influência da inflação na geração de renda afeta primordialmente a 

renda gerada, pois a inflação não altera as características básicas do imóvel, logo, 

ativos do tipo FII são menos afetados por variações positivas ou negativas da inflação do 

que ativos de renda fixa ou poupança. 

Mas, ao analisar o comportamento dos investidores, nota-se que boa parte deles não 

levou em conta as diferenças de comportamento da renda ante a inflação e tendem a 

considerar que os efeitos da inflação afetam todos de maneira semelhante. Tal atitude 

pode levar o investidor a cometer erros nas tomadas de decisões em investimentos para 

gerar RMLP, por desprezar diferenças de comportamento que podem se tornar 

significativas ao longo dos anos. 



 277 

IMPOSTOS 

É importante também analisar os efeitos dos impostos ao longo do tempo, pois, 

dependendo da periodicidade de migração de um ativo para outro, estes podem, tal como 

a inflação, dilapidar a capacidade de o investimento manter a renda ao longo do tempo, 

por corroer a base da geração da renda (investimento) devido aos impostos que recaem 

sobre a correção monetária gerada pela inflação. 

Ocorre que, pelas análises realizadas, parte significativa dos investidores parece não 

perceber o efeito dos impostos gerados pela simples correção do poder de compra da 

base de investimento dos ativos financeiros. Do mesmo modo que no caso da inflação, 

tal atitude pode levar o investidor a cometer erros nas tomadas de decisões em 

investimentos para gerar RMLP, por desprezar diferenças de comportamento que podem 

se tornar significativas com o passar dos anos. 

SUSTENTABILIDADE DOS ATIVOS CAPAZES DE GERAR RMLP 

Há que se dispor de ativos com bases sustentáveis na produção de bens e serviços úteis 

para a sociedade, capazes de gerar uma renda sustentável por um longo prazo. Uma vez 

que ativos capazes de gerar RMLP têm um longo prazo de maturação, sua 

suscetibilidade a variações das condições macroeconômicas, sociais e ambientais é 

maior. Logo, é importante considerar desde a conceituação destes ativos até a 

possibilidade de adaptação dos mesmos a mudanças nas condicionantes econômicas, 

sociais e ambientais, para se evitar a obsolescência antecipada dos mesmos. 

A capacidade de investimento dos investidores nestes ativos está limitada à riqueza 

gerada pela sociedade (PIB), que não é destinada ao consumo (atendimento às 

necessidades e aspirações sociais do presente), mas sim à acumulação de capital para 

futuros investimentos, dentre os quais se encontram os investimentos capazes de gerar 

RMLP. 

Neste caso, ativos com base em ganhos especulativos não são próprios para a geração 

RMLP, pois estes não têm características de continuidade ou perpetuidade e 

homogeneidade, porquanto se aproveitam de situações momentâneas, geradas na maioria 
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dos casos por assimetria de conhecimentos sobre determinados mercados (oferta, 

demanda, tendências, obsolescência, ...), para arbitrar ganhos. 

O investimento deve contemplar, também, como foi dito, as expectativas de outros 

atores (geradores da renda, originadores, gestores, governo e os consumidores), sendo 

que os interesses e o equilíbrio para este conjunto de pessoas reside na satisfação das 

expectativas de todos. Tal conjunto de alternativas representa apenas uma parte do 

universo individual de expectativas de cada ator, como pode ser observado na Figura 1, 

sendo o resultado função da intersecção dos interesses, recursos e expectativas de todos 

os envolvidos, isto é: 

  

€ 

E equilíbrio[ ] = E originador[ ] E investidor[ ] E consumidor[ ] E financiador[ ] E governo[ ]          (2) 

Portanto, o investimento sustentável destes ativos, capaz de atender às expectativas dos 

investidores, está limitado: [i] à capacidade de investimento dos investidores 

interessados em RMLP; [ii] à utilidade e significância da renda para os investidores; [iii] 

aos custos para desenvolvimento e implantação de ativos para a geração de RMLP; [iv] 

à capacidade de geração de renda dos ativos; e [v] à capacidade de manutenção do poder 

da renda ao longo dos anos. 
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GLOSSÁRIO 

Custo de Oportunidade é o custo relativo à perda de ganhos potenciais das 
oportunidades renunciadas (econômicas, sociais, ambientais) 
que poderiam gerar satisfação, prazer, bem-estar ou felicidade 
para o investidor, ou seja, representa o valor das perdas 
associadas às alternativas não escolhidas. (veja oportunidade) 

Oportunidade   traduz expectativas de auferir ganhos (econômicos, sociais e 
ambientais) a partir de uma opção de escolha, com o objetivo 
de poder satisfazer uma necessidade, realizar ou conquistar 
algo que traga prazer ou bem-estar ou, ainda, pela crença de 
poder ser mais feliz. 

Originador (es)   são os responsáveis pela criação e implantação do ativo que irá 
gerar a RMLP. 

Trade-off    Trade-off, em economia, é a expressão que define situação de 
escolha conflitante, isto é, quando uma ação econômica que 
visa à resolução de um determinado problema acarreta, 
inevitavelmente, outros. (SANDRONI, 2000, p. 612) 


