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ABSTRACT
This study aims to show, for investors who want to invest in long-term income assets, the importance of
using tools that assess the “Income Homogeneity Degree”(IHD) and the “Income Distribution Degree”
(IDD) on the evaluation of this type of investment. The study addresses a number of Real Estate Brazilian
Investment Funds, and their respective IHD and IDD and behavior of the investor in evaluating these
forward active to different degrees of homogeneity and distribution of income.

RESUMO
Este estudo tem como finalidade mostrar, para investidores que desejam investir em ativos capazes de
gerar renda mensal de longo prazo (RMLP), a importância do uso das ferramentas que avaliam o “Grau
de Homogeneidade da Renda” (GHR) e o “Grau de Distribuição da Renda” (GDR) na avaliação de
investimentos desta tipologia. Para tanto, o estudo aborda uma série de Fundos de Investimentos
Imobiliários no Brasil, seus respectivos GHR e GDR e o comportamento do investidor na avaliação
destes ativos frente a diferentes graus de homogeneidade e distribuição da renda.
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1.

INTRODUÇÃO

Os indivíduos que vivem em sociedades organizadas necessitam de renda para atender às suas
necessidades imediatas (alimentação, água, energia, moradia, saúde, transporte, ...) e desejos
(conforto, educação, bem-estar, lazer, ...). A provisão de recursos para cobrir estas necessidades
pode ser feita pelo trabalho ou pela renda derivada de investimentos, desde que ela tenha
regularidade equivalente ao uso dos recursos e estabilidade.
Nesse sentido, Takaoka e Rocha Lima Jr. (2009) estabeleceram “ferramentas para avaliação do
investimento em ativos para a geração de renda mensal de longo prazo” adequados para a análise
do grau de homogeneidade e a distribuição da renda ajustada à inflação (GHRa e GDRa), gerada
por ativos cuja característica é usualmente recomendada para investimentos destinados à geração
de renda mensal de longo prazo.
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.) e a respectiva remuneração real do investimento no
Ativo, representado pela Equação (1).
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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 (IInf(0,k)), será:
Inf (0,k ) =

IInf k
−1
IInf 0

(2)
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No caso da Base do Investimento (BI) ser constante, pode-se usar a seguinte equação para a
obtenção do GHRa de ativos de base financeira:
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Em que:

Te k =
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(4)

Tnk = Taxa nominal em k

ik = taxa de inflação no ciclo k-1, k
O uso singular do GHRa não diferencia ativos com fluxos de renda longo ou curto, situados em
polos opostos (com carências), o que recomenda medir o indicador Grau de Distribuição da
Renda ajustada à inflação (GDRa), seguindo a expressão (5).
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:
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Em que:
Rde k =
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(6)

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:
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2.

METODOLOGIA

Com o apoio das “ferramentas de avaliação do investimento em ativos para a geração de renda
mensal de longo prazo” GHRa e GDRa, analisamos o comportamento da rentabilidade de
Fundos de Investimentos Imobiliários (FII) no momento da decisão de investimento,
considerando as oportunidades oferecidas pela caderneta de poupança e por investimentos com
benchmark no CDI aos investidores que desejam auferir renda mensal de longo prazo.
Observamos o comportamento dos investidores em FIIs considerando as rendas e as
rentabilidades nominais e efetivas no momento da decisão. A leitura de taxas efetivas é
importante, tendo em vista que, em muitos casos, o investidor não se atenta para o impacto da
inflação em seus investimentos, como identificamos mais adiante. No caso da análise das rendas
e rentabilidades nominais, os indicadores GHRa e GDRa são simplificados e o impacto da
inflação não é considerado nas equações.
Os fundos de investimentos imobiliário, indicados pelos seus códigos de negociação na Bovespa
- FAMB, BBFI, ALMI, EURO, SHPH, TRNT, HCRI, foram selecionados para o escrutínio neste
artigo, em razão tempo em que estão sendo negociados no ambiente da BOVESPA (39 meses,
exceto o HCRI com 23 meses) e constância com que são negociados. Já os investimentos com
benchmark no CDI são identificados pela renda à taxa 100% CDI.
Após a identificação dos Graus de Homogeneidade e Distribuição das rendas dos respectivos
ativos, procurar-se-á agrupá-los em grupos de mesmas características e comportamento das
rentabilidades no momento da decisão de investimento, com o intuito de identificar padrões de
comportamento e facilitar a avaliação de investimentos de mesma tipologia.

3.

RESULTADOS

A Tabela 1 apresenta os GHR e GDR sem considerar o impacto da inflação. Nota-se que o
FAMB, o BBFI e o ALMI apresentam graus de homogeneidade acima de 99% e todos os FIIs
apresentam grau de homogeneidade acima de 98%, bastante próximo ao da poupança e do CDI.
Levando em conta o impacto da inflação (Tabela 2), deve-se descontar da renda gerada , bem
como ajustar a base da geração de renda, porque, para se manter a capacidade de geração de
renda do ativo, há que se manter o poder de compra do investimento atualizado em consonância
com a variação da inflação, o que significa reinvestimento de parte da renda nominal gerada.
As rendas efetivas auferidas pelos FIIs são geradas a partir de uma base imobiliária (não
financeira), que se admite possa ter valor estável contra os movimentos de inflação. Para estes
investimento, verifica-se que os indicadores GHRa e GDRa mostram uma estabilidade no grau
de homogeneidade da renda (entre 95% a 100%) e uma melhora no grau de distribuição da renda
(mais próximo do 50%), mesmo com flutuações da inflação, no período analisado.
De conformidade com o que foi observado por Takaoka (2009, p.251), pode-se dividir os
investimentos capazes de gerar RMLP, segundo as características da renda, em quatro
modalidades, de acordo com o grau de homogeneidade da renda ajustado à inflação: [i] ativos
que tenham um GHRa maior ou igual a 99%; [ii] ativos que tenham um 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%.
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Tabela 1: Renda nominal dos ativos e respectivos GHR e GDR

Fonte: Bovespa e FGV Dados

O FAMB, BBFI, ALMI e HCRI apresentam um GHRa acima de 99% o que demonstra uma
renda ao longo do tempo homogênea e muito estável, ideal para os investidores que necessitam
segurança de renda para atender suas necessidades e anseios.
No grupo com GHRa maior ou igual a 95% e menor do que 99% têm-se o TRNT (98,76%),
EURO (98,27%), SHPH (96,61%), com um GDRa bastante próximo de 50% o que indica ser
adequado para investidores que desejam investir em renda mensal de longo prazo.
Já a poupança com GHRa no período de 7,24% e o CDI com um GHRa de 78,27% e baixos
índices de GDRa descredenciam estes ativos para investidores que desejam RMLP, uma vez que
há oportunidades de investimento mais adequadas para cumprir as aspirações dos investidores.
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Tabela 2: Renda efetiva dos ativos e respectivos GHR e GDR

Com relação às rentabilidades aceitas no momento da decisão de investimento, em primeiro
lugar mostra-se o comportamento das rentabilidades do FAMB, BBFI e ALMI (Gráfico 1). Notase que por terem rendas bastante homogêneas e boa liquidez, como pode ser observado por
Takaoka (2009, p.256), estes três ativos passam a ter um comportamento das rentabilidades no
momento da decisão semelhantes, motivo pelo qual foi estabelecido por Takaoka (2009, p. 209)
o Índice Base do Mercado de Fundos Imobiliários (IBMFII) que representa as médias
ponderadas das rentabilidades do FAMB, BBFI e ALMI.
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.1
1

Fonte: http://www.bovespa.com.br/pdf/cTorreAlmirante_281008.pdf em 1 de jan. de 2009
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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). (TAKAOKA, 2009,
p.193)
Gráfico 1: Rentabilidade Nominal da Poupança, CDI, FAMB, BBFI e ALMI

Observa-se que o HCRI tem um GHRa maior do que 99% (Tabela 2). No entanto, a percepção
de risco do investimento produzida, por se tratar de um hospital, de um locatário único e pela
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). (Gráfico 2)
Isto mostra que ter um bom desempenho da renda não é o suficiente para atrair 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.
O TRNT tem características semelhantes aos do FAMB, BBFI e ALMI embora suas rendas não
sejam tão homogêneas como a desses três FIIs, portanto sua rentabilidade flutua em torno das
rentabilidades do FAMB, BBFI e ALMI. (Gráfico 3)
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Gráfico 2: Rentabilidade Nominal da Poupança, CDI e HCRI

Gráfico 3: Rentabilidade Nominal da Poupança, CDI e TRNT

Já para o SHPH, como pode ser observado no Gráfico 4, este está ancorado à caderneta de
poupança e a queda na homogeneidade se deve a uma renda maior no final do ano.
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Gráfico 4: Rentabilidade Nominal da Poupança, CDI e SHPH

Já o EURO não demonstra alinhamento com nenhum dos FIIs, nem com a caderneta de
poupança, como pode ser observado no Gráfico 5. Mas, no futuro, se sua renda se tornar mais
homogênea, este pode se comportar como o FAMB, BBFI e ALMI.
Gráfico 4: Rentabilidade Nominal da Poupança, CDI e EURO
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4.

DISCUSSÃO

Nota-se que o FAMB, BBFI e ALMI, 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.
Já para o caso dos outros FIIs, HCRI, TRNT, EURO e SHPH, não havendo semelhança de
comportamento entre eles, em parte por um comportamento mais volátil da renda, em parte por
uma exigência de prêmio de risco maior pelos investidores.
Neste intervalo, há diferentes situações: [i] o TRNT, que se ancorou no comportamento do
FAMB, BBFI e ALMI; [ii] o EURO, que por suas percepções de risco exigiu prêmios de risco
maiores para o investimento; [iii] o SHPH, que tem suas cotas ancoradas na caderneta de
poupança; [iv] e o HCRI, que embora tenha bom GHRa, não gera confiança suficiente por parte
dos investidores e assim, exigem maior premio de risco, estando sujeito a maiores variações de
preço de mercado em função de conturbações do ambiente econômico.

5.

CONCLUSÃO

O Grau de Homogeneidade da Renda ajustada à inflação (GHRa) e o Grau de Distribuição da
Renda ajustado à inflação, são ferramentas importantes para gerar indicadores da qualidade da
capacidade de geração de renda mensal homogênea de longo prazo de ativos de base imobiliária.
Nesse sentido o GHRa e o GDRa mostram que a sensibilidade da renda gerada pelos FIIs devido
a flutuações da inflação é significativamente menor que a de ativos de base financeira como a
caderneta de poupança e o CDI.
Finalmente, o GHRa acima de 99% indica a possibilidade deste ativo ser referência de
comportamento para outros ativos de características e tipologia semelhantes, sendo esta uma
condição necessária mas não suficiente, a exemplo do HCRI que embora tenha um GHRa acima
de 99% não se comporta como o FAMB, BBFI e ALMI.
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