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Oi, tudo bem?

Nos responda uma coisa: o que você faria se pudesse receber um aluguel de R$ 
1.000, R$ 5.000, R$ 10.000 ou até mais, todo santo mês — sem precisar ter um 
imóvel no seu nome?

Viajaria com maior frequência? Passaria mais tempo com sua família? Trocaria 
de carro? Colocaria seus filhos em uma escola melhor?

Pode parecer bom demais para ser verdade, mas saiba que mais de 1,7 milhão de 
brasileiros já pagam parte de suas contas ou até mesmo vivem de renda com os 
chamados Fundos Imobiliários.

Fonte: Clube Fii News

Fonte: Estadão Investidor

E a melhor parte:

ALUGUEL TODO MÊS,
SEM TER UM IMÓVEL
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 • Sem gastar sua energia lendo contratos;

 • Sem precisar fazer melhorias em apartamentos;

 • Sem precisar lidar com inquilinos;

 • E começando a partir de R$ 100,00.

E se você chegar até o fim deste Ebook, terá em mãos tudo que precisa para se 
juntar a esse grupo seleto de proprietários que nunca se aborrecem.

Você vai sair daqui com um plano concreto para começar a receber um aluguel 
generoso todos os meses, e com boas chances de antecipar sua aposentadoria.
Ao longo das próximas páginas, você vai entender:

 • Qual é a forma mais inteligente, prática e acessível de investir em imóveis;

 • Quanto você precisa investir para gerar uma renda de R$ 1.000, R$ 5.000  
 ou R$ 10.000 e viver de renda (com direito a uma planilha exclusiva de   
 planejamento);

 • O passo a passo para fazer seu primeiro investimento e receber seu   
 primeiro aluguel já nos próximos 30 dias…

E, de quebra, você ainda poderá acessar um presente exclusivo desenhado para 
turbinar seus rendimentos.

Mas tem um porém: esse presente será disponibilizado apenas para os 100 
primeiros interessados.

Por isso, se você quer aproveitar essa surpresa, recomendamos que leia este 
guia até o fim agora mesmo.

Antes, vale um aviso. Este Ebook não é para quem está em busca de promessas 
de enriquecimento rápido, do dia para a noite. 

Nossa missão aqui é fazer com que “pessoas comuns” (aquelas que não são 
especialistas em finanças) possam obter grandes lucros e multiplicar sua renda 
de forma responsável, assim como fazem os grandes milionários.

E o melhor momento para começar, como você vai ver a seguir, é hoje e agora.
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Antes de falar sobre fundos imobiliários, precisamos desconstruir uma confusão 
muito comum entre investidores iniciantes, e que pode representar uma 
verdadeira virada de chave na sua vida financeira: 

Estamos nos referindo à diferença entre renda passiva e renda ativa.

De forma simples, a renda ativa é toda renda que depende diretamente do seu 
esforço, do seu tempo ou da sua presença. 

Já a renda passiva é aquela que cai na sua conta no “piloto automático”, isto é, 
sem que você precise trabalhar a mais por isso, não importa onde você esteja.

Entender isso é fundamental porque muitas pessoas não levam em conta essa 
diferença na hora de alocar seus recursos. 

Quer um exemplo?

Abrir um negócio, por exemplo, pode até ser mais rentável do que investir em 
ações, mas você certamente precisará dedicar muito mais tempo e energia a 
isso.

Da mesma forma, o seu emprego pode até te oferecer um excelente salário, mas 
você deixará de recebê-lo se algum dia tiver que sair daquela empresa.

Na renda passiva, nada disso importa, porque não é você quem trabalha, e sim o 
seu dinheiro.

Em outras palavras, a renda passiva é a única que te permite ser livre de verdade 
e usar seu tempo para fazer aquilo que te faz feliz.

No entanto, 99% dos brasileiros ainda acham que isso é um privilégio dos 
milionários.

Se você chegou até aqui, certamente faz parte do 1% que pelo menos desconfia 

A VIRADA DE CHAVE:
RENDA ATIVA X RENDA PASSIVA
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que não precisa ser assim — e você está correto.

Nas próximas linhas, nós vamos te mostrar a forma mais inteligente de começar 
a receber esse aluguel todos os meses sem grandes aborrecimentos.

Estamos nos referindo, é claro, aos Fundos de Investimento Imobiliários, os 
chamados FIIs.
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Os Fundos Imobiliários foram regulamentados no Brasil pela Comissão de Valores 
Mobiliários (CVM) no ano de 1993. 

Mas apesar de quase 3 décadas de existência, poucos brasileiros sabem o que 
são e, o mais importante, o que eles podem fazer por sua vida financeira.

Na prática, funciona assim: 

Um grupo de investidores se une para comprar ou construir imóveis que 
dificilmente poderiam comprar por conta própria, para depois alugá-los ou 
revendê-los.

Aqui, não estamos falando de investimentos em “casinhas” ou “kitnets”. Mas, sim, 
de alguns dos imóveis mais importantes e valiosos do país.

Esses imóveis podem ser shoppings-centers, lajes corporativas, galpões 
logísticos, hotéis de alto padrão e até grandes propriedades rurais. 

Depois, todo esse patrimônio é dividido em milhares de pedaços iguais, que são 
distribuídos proporcionalmente para cada um dos investidores, de acordo com 
investimento que eles fizeram.

Cada um desses pedaços é chamado de cota e é negociado na Bolsa brasileira.
 
Assim como em um imóvel convencional, ter uma cota te dá direito a receber uma 
parte dos aluguéis desses imóveis, que são alugados pelas maiores empresas do 
país.

Os ganhos obtidos com essas operações são distribuídos entre os participantes 
e são os chamados dividendos.

Assim, você pode ganhar dinheiro de duas formas com fundos imobiliários: com 
a valorização das suas cotas (quando os imóveis do fundo valorizam), e com a 
renda que recebe por cada cota que comprou.

MAS, AFINAL, O QUE SÃO
FUNDOS IMOBILIÁRIOS?
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Ou seja, o investidor que tiver 100 cotas, por exemplo, vai receber 10 vezes mais 
dividendos que o detentor de 10 cotas em um mesmo período, e assim por diante.

Mas como ter certeza de que o fundo vai distribuir esses aluguéis? Simples…

Pouca gente sabe, mas, em janeiro de 1999, o então presidente Fernando 
Henrique Cardoso (FHC) assinou a Lei nº 9.779 – que regulariza a distribuição de 
rendimentos dos fundos imobiliários.

Sem meias palavras, essa lei obriga os fundos a distribuírem 95% dos seus lucros 
semestralmente na forma de dividendos.

Mas na prática, a maior parte dos fundos opta por fazer esses pagamentos de 
forma mensal, como em um aluguel convencional.

O mais legal é que você não precisa ser nenhum expert em imóveis para receber 
essa renda extra todos os meses. E você já vai entender por quê.

Os fundos imobiliários são divididos em 2 categorias principais: os de tijolo, 
quando investem em um ou mais imóveis físicos para construção, venda ou 
aluguel; e os de papel, que investem em dívidas do mercado mobiliário, como 
certificados de recebíveis imobiliários (CRIs), letras de crédito imobiliário (LCIs) 
ou até cotas de outros fundos imobiliários.

Neste segundo caso, os investimentos do fundo costumam ser indexados a 
índices como a taxa de juros e a inflação, que por sinal, estiveram em alta nos 
últimos meses.

Não se preocupe: mais adiante eu vou te mostrar como você pode unir esses dois 
tipos de fundos imobiliários para potencializar seus rendimentos.

Mas antes, nós precisamos entender…
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Investir em imóveis é uma paixão nacional há décadas.

Você já deve ter ouvido de algum parente a frase “quem compra terra nunca erra”. 

Ou talvez até conheça uma daquelas famílias que viveram gerações recebendo 
aluguéis.

Isso porque a escassez natural do mercado imobiliário faz dele um investimento 
que tende a valorizar ao longo do tempo, além de blindar seu patrimônio contra 
a inflação. 

Sem contar, é claro, na renda passiva generosa que ele é capaz de gerar.

Mas e se você pudesse acessar os mesmos benefícios dos imóveis tradicionais 
de forma turbinada, e sem precisar lidar com as dores de cabeça de ser um 
proprietário?

Com fundos imobiliários, você pode. Aqui vão 7 grandes vantagens dos fundos 
imobiliários sobre os imóveis tradicionais.

1. Você pode começar com menos de R$ 100,00

Se você já procurou ou comprou uma casa própria, sabe do que estamos falando. 

O investimento inicial, via de regra, é na casa das centenas de milhares de reais.
Quando falamos em espaços em shoppings ou lajes corporativas, então, esse 
montante é pelo menos cinco vezes maior.

Porém, hoje é possível negociar cotas de Fundos Imobiliários por cerca de R$ 
100,00, e receber seu primeiro aluguel já nos próximos dias. 

POR QUE OS FIIS SÃO A FORMA 
MAIS INTELIGENTE DE INVESTIR 

EM IMÓVEIS
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Além disso, pense comigo: em um imóvel convencional, você precisaria de anos 
de aluguel acumulado para comprar um segundo imóvel. Enquanto isso, esse 
dinheiro poderia ficar parado.

Com fundos imobiliários, você pode transformar essa renda passiva em novas 
cotas imediatamente e aproveitar o efeito multiplicador dos juros compostos ao 
longo do tempo.

2. Acesso a imóveis premium e os melhores inquilinos

Você concorda que quanto melhor a qualidade de um imóvel, mais seus inquilinos 
estarão dispostos a pagar por ele?

E que quanto melhores forem seus inquilinos, menor será a chance de eles 
ficarem inadimplentes?

O legal é que com fundos imobiliários, você adquire parte de imóveis de altíssimo 
padrão sem precisar ser bilionário.

Você pode ter um “pedacinho” de um prédio comercial na Faria Lima, um shopping 
em Pinheiros, ou um galpão logístico no interior do seu estado e alugá-lo para as 
maiores empresas do país.

Mas não se preocupe. Como estamos falando de renda passiva, você não vai 
precisar se dar ao trabalho de negociar com nenhum desses inquilinos. Afinal, 
você terá uma…

3. Gestão profissional trabalhando por você

É claro que para identificar imóveis de excelência como os que citamos acima, 
você precisa de um olhar profissional.

É por isso que todo fundo imobiliário tem gestores experientes e uma equipe de 
talentos trabalhando em busca de boas oportunidades de imóveis para maximizar 
o retorno dos seus cotistas.
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Também é papel do gestor fazer uma análise de crédito minuciosa dos seus 
inquilinos para garantir que a inadimplência seja a menor possível.

Tudo isso acontece sem que você precise dedicar seu tempo precioso ou ter 
qualquer entendimento avançado sobre imóveis. 

4. Mais diversificação e menos riscos

É comum que pessoas mais conservadoras concentrem uma parte importante de 
seu patrimônio em um único imóvel, com a ilusão de que estarão mais protegidas.

O que elas não sabem é que estão ferindo a regra de ouro dos grandes investidores: 
a de não colocar todos os ovos na mesma cesta.

Ao comprar uma única cota de fundo imobiliário, você já pode se expor a mais de 
uma dezena de imóveis, diferente de um imóvel tradicional. 

Mas você pode ir além. Ao construir uma carteira diversificada de fundos 
imobiliários, você acessa também diferentes segmentos, setores, regiões e até 
classes de ativos.

Dessa forma, se o setor de shoppings estiver passando por uma situação difícil, 
como aconteceu na pandemia, por exemplo, você pode ganhar aluguel das 
varejistas de e-commerce, comprando FIIs de galpões logísticos.

Além disso, ter apenas um imóvel pode deixá-lo na mão de um único inquilino, 
que terá mais força para negociar o aluguel ou deixar o imóvel.

Se você possui vários imóveis ao mesmo tempo, tem a maior parte da sua renda 
blindada e mais poder de barganha.

5. Dinheiro na mão, rápido

Todo mundo acha que sabe o valor do próprio imóvel até precisar vendê-lo às 
pressas, da noite para o dia. Quando isso acontece, cadê o comprador?
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Isso acontece porque os imóveis convencionais têm pouca liquidez, isto é, a 
velocidade com que se pode transformar o ativo em dinheiro. 

Já se você tem cotas de fundos imobiliários, pode se desfazer delas a valor de 
mercado em questão de 1 ou 2 dias, com alguns cliques e sem sair de casa.

E aqui entra um outro benefício enorme dos FIIs que pouquíssima gente fala: o 
fracionamento.

Imagine que você queira levantar R$ 30 mil para pagar, por exemplo, uma viagem 
em família, mas tenha apenas um imóvel no valor de R$ 300 mil para vender…

Você conseguiria se desfazer de apenas um banheiro ou uma janela da sua casa 
para levantar o dinheiro? É até curioso pensar em algo assim, certo? 

No caso dos FIIs, você pode vender apenas o número de cotas necessário para 
alcançar aquele seu objetivo, sem o “tudo ou nada” do imóvel tradicional.

6. Sem dor de cabeça... e sem imposto de renda

Pode esquecer anúncios de internet, conversas com corretores, visitas ao 
cartório e pagamentos de impostos como ITBI (Imposto sobre Transmissão de 
Bens Imóveis). 

Nos fundos imobiliários, toda a papelada fica por conta da administradora, que 
cobra taxas muito mais baixas do que uma imobiliária tradicional.

Comprar e vender uma cota de Fundo Imobiliário é tão simples quanto abrir o seu 
celular e fazer um PIX.

Além disso, se você tem um imóvel para alugar, sabe que o Leão dá uma mordida 
cruel de até 27,5% dessa renda todos os anos.

E essa é mais uma diferença gritante entre os imóveis tradicionais e os fundos 
imobiliários.

Enquanto mantiver suas cotas, você receberá seu “aluguel” sem pagar um centavo 
de Imposto de Renda.
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7. Mais renda passiva na sua conta

Todas as vantagens que trouxemos aqui se traduzem em mais retorno. 

Em 2021, 90% dos fundos imobiliários que compõem o IFIX – índice que representa 
os FIIs mais negociados na Bolsa – geraram mais dividendos do que o retorno 
médio com locação de imóveis, segundo levantamento do InfoMoney.

Fonte: InfoMoney

E enquanto o ganho com locação de imóveis foi de 4,66% naquele ano, alguns 
fundos imobiliários bateram retorno de 18% no ano.

É importante lembrar que as cotas dos fundos imobiliários podem, sim, oscilar 
para baixo no curto prazo, e que retornos passados não são garantia de lucros 
futuros.

Mas a verdade é que o mesmo vale para qualquer imóvel físico. Já imaginou se 
você pudesse ver todos os dias a cotação da sua casa no jornal? 

Provavelmente tomaria um susto com a montanha russa.

O que importa é que, para o investidor de longo prazo, as oscilações diárias são 
apenas uma boa oportunidade de comprar barato. 

E por falar em comprar barato, estamos diante de… 
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Acompanhe o seguinte raciocínio: 

Talvez você tenha visto que o Banco Central está encerrando o seu ciclo de aperto 
monetário, isto é, o aumento da taxa de juros para conter a inflação.

Fonte: G1

Mas o que diabos isso tem a ver com o mercado imobiliário?

Calma, nós explicamos.

Se você não sabe, a Selic é a taxa básica de juros da economia e serve como 
referência para a remuneração de grande parte dos investimentos em renda fixa, 
como títulos públicos, fundos DI e CDBs.

Historicamente a renda fixa e os fundos imobiliários competem como fonte de 
renda passiva entre os investidores. 

E como os títulos públicos são mais previsíveis e seguros, os fundos imobiliários 
precisam oferecer uma rentabilidade mais atraente que a da Selic para que valha 

UMA JANELA DE OPORTUNIDADE
HISTÓRICA PARA OS FIIS
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a pena investir neles.

Isso é o que chamamos de prêmio de risco. Ou seja, o quanto exigimos a mais 
de retorno para aceitar um caminho mais imprevisível (e potencialmente mais 
rentável) pela frente.

Por isso, quando a Selic está em tendência de alta, a cota dos fundos imobiliários 
tende a cair, ainda que sua renda passiva permaneça exatamente a mesma. 

E foi justamente isso que aconteceu ao longo dos últimos 10 anos, como você 
pode ver abaixo. 

Mas o inverso também é verdadeiro.
 
E aqui está sua grande janela de oportunidade.

O Banco Central já sinalizou que a Selic está em tendência de queda – e é 
importante lembrar que o BC é um banco independente do governo.

Com o fim próximo do ciclo de alta, os fundos imobiliários devem começar a subir 
novamente.

Isso significa que, sob o olhar do investidor experiente, essa é uma 
oportunidade histórica  de contratar dividendos gordos  por preços 
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extremamente descontados.

Ou, para ficar na metáfora dos imóveis, é como se você pudesse comprar um 
imóvel de luxo pelo preço de um apartamento popular, e depois alugá-lo para 
inquilinos bilionários.

É um verdadeiro feirão de fundos imobiliários.

Mas como o mercado se antecipa a movimentos como esses, é fundamental agir 
rápido em janelas como essa. E a partir de agora, nós vamos te mostrar como
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Até aqui, nós já entendemos como funcionam os fundos imobiliários, suas 
vantagens frente aos imóveis tradicionais e por que este pode ser um momento 
histórico para iniciar sua jornada rumo à liberdade financeira.

Mas afinal, como eu transformo minha vontade de começar em um plano prático 
para gerar uma renda extra ou viver de renda?

Nós preparamos um mapa prático com 4 passos para você chegar lá. 

1. Descubra quanto você precisa investir
 (com planilha gratuita) e tenha foco no prêmio

Você sabia que a cada R$ 100 que investe hoje, pode estar depositando, no 
mínimo, R$ 965,00 na conta do seu “eu” do futuro?

Aqui, usamos uma taxa conservadora de 12% ao ano ao longo de 20 anos, e sem 
levar em conta novos aportes. 

Isso significa que você pode alcançar uma rentabilidade ainda mais expressiva 
do que essa e em menos tempo (nós vamos te mostrar como no item 4).

Mas por enquanto, você precisa entender que o seu “eu” do presente e o seu “eu” 
do futuro uma hora vão se encontrar. 

E ter isso em mente é fundamental para que você tenha foco e disciplina para 
alcançar seus sonhos.

Agora, responda sem filtros: quanto você deseja receber de renda passiva todos 
os meses? R$ 1.000, R$ 5.000, R$ 10.000?

COMO RECEBER R$ 1.000, R$ 5.000 
OU R$ 10.000 AO MÊS COM

FIIS?
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Nós estamos disponibilizando uma planilha completa em que você pode simular 
quanto precisa investir para chegar lá, com ou sem aportes.

É só fazer uma cópia do arquivo e começar a utilizá-la.

Na primeira aba, você só precisa dizer quanto deseja receber por mês e o 
rendimento médio que almeja para seu patrimônio. 

Na sequência, a própria planilha vai calcular quanto você precisa ter em para 
chegar lá.

Por exemplo: para receber R$ 5.000 em dividendos a uma taxa de 12% ao ano, 
você precisa ter R$ 500 mil investidos.

Parece muito? Pois saiba que você não precisará chegar a esse valor só com o 
esforço do seu trabalho. 

Lembra que a cada aporte que você faz hoje pode gerar quase 10 vezes mais para 
o seu “eu” do futuro?

Isso acontece porque o seu dinheiro vai trabalhar para você ao longo do tempo, e 
se você reinvestir seus dividendos terá o efeito multiplicador dos juros compostos 
trabalhando a seu favor.

Na segunda aba da planilha, você pode simular quanto tempo levará para viver de 
renda de acordo com seu investimento inicial e os novos aportes que deseja fazer 
ao longo do tempo.

Por exemplo, ao fazer um investimento inicial de R$ 30 mil e aportar mais R$ 1.600 
ao mês, você pode chegar aos R$ 500 mil mais ou menos na metade do tempo da 
primeira simulação.

E você vai se surpreender com a velocidade com que a sua renda passiva, ou 
seja, seus dividendos, pode superar sua renda ativa, isto é, o que você ganha com 
seu trabalho.

baixar planilha agora

https://docs.google.com/spreadsheets/d/12HQRVHXnW48ZzCZYfui_J2w6TMFCI_C7/edit#gid=369616596
https://docs.google.com/spreadsheets/d/12HQRVHXnW48ZzCZYfui_J2w6TMFCI_C7/edit#gid=369616596
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Simulações feitas? Então agora é hora de colocar a mão na massa…

A partir de agora, nós vamos te mostrar como comprar o seu primeiro fundo 
imobiliário na prática, e receber seu primeiro aluguel já nos próximos dias.

2. Abra e ative sua conta em uma corretora
(menos de 10 minutos)

Para começar, você precisa abrir uma conta em uma corretora. É por lá que você 
irá negociar suas cotas de fundos imobiliários.

Hoje você pode fazer isso de forma 100% online e gratuita, em poucos minutos e 
sem sair de casa.

Você pode abrir sua conta em qualquer corretora, mas nós sugerimos que você 
faça isso pela Empiricus Investimentos, por 3 motivos.

O primeiro é que, além de ser gratuita e não cobrar mensalidade, a Empiricus 
Investimentos tem taxa zero para o investimento em renda variável, diferente 
de outras plataformas do mercado. 

Isso mesmo, você não paga nenhuma taxa escondida ao negociar suas cotas de 
fundos imobiliários, o que no fim do dia se traduz em mais rentabilidade para sua 
carteira.

O segundo é que a Empiricus Investimentos tem uma assessoria altamente 
especializada para te ajudar a investir seu dinheiro, além de uma série de 
conteúdos gratuitos para seus clientes.

E o terceiro é que nós preparamos um presente exclusivo para quem quer 
turbinar seus rendimentos com fundos imobiliários. 

Ele será disponibilizado apenas para as 100 primeiras pessoas que ativarem sua 
conta Empiricus pelo botão abaixo (você verá que surpresa é essa nas próximas 
páginas).

QUERO ABRIR MINHA CONTA GRATUITA

https://portal.empiricusinvestimentos.com.br/onboard/dados-basico?xpromo=XE-MELH-EX-ADCGEN-EBOOKFIIS-X-EBOOK-X-X
https://portal.empiricusinvestimentos.com.br/onboard/dados-basico?xpromo=XE-MELH-EX-ADCGEN-EBOOKFIIS-X-EBOOK-X-X
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O processo de abertura de conta é muito simples, intuitivo e pode ser feito em 
menos de 10 minutos. Basta clicar no botão acima e seguir o passo a passo.

Você precisará preencher alguns dados como seu nome completo, e-mail, CPF, 
telefone e cadastrar uma senha de 6 a 8 dígitos numéricos.

No decorrer do processo, você receberá algumas vezes um código token em seu 
celular, para dupla validação de seu cadastro. Por isso, é importante ter atenção 
ao número de telefone que será informado.

Já dentro da área logada, você receberá algumas perguntas adicionais para 
confirmar sua identidade e informações sobre seu patrimônio.

Além disso, você deve preencher os dados da conta bancária de onde irá transferir 
seus recursos para a Empiricus Investimentos, e que também receberá seus 
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resgates, por exemplo quando você for sacar dividendos. 

Naturalmente, essa conta deve estar no seu nome e CPF para garantir que 
ninguém está retirando dinheiro no seu lugar.

Agora, é possível que você precise enviar uma cópia de um documento de 
identificação pessoal (preferencialmente RG ou CNH) e seu comprovante de 
residência.

Dica: o processo será mais rápido se você enviar uma foto de uma conta 
impressa como comprovante de residência.

Para concluirmos todo nosso processo, só falta a etapa com o preenchimento de 
seu perfil de investidor. 

Isso é uma obrigação legal, e é super importante para garantir que você receberá 
os melhores investimentos para você.

Agora, para ativar a sua conta e ter acesso ao nosso presente exclusivo, tudo que 
você precisa fazer é uma transferência de qualquer valor pela mesma conta que 
você registrou.
Isso mesmo, vale qualquer valor: R$ 100,00,  R$ 500,00, R$ 1.000,00… o que 
importa aqui é o seu comprometimento em começar.
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Mas é claro que quanto mais você investir, mais renda passiva poderá ver caindo 
na sua conta.

É comum que algumas pessoas ainda tenham receio de tirar o dinheiro da conta 
do banco. 

Se você é uma delas, vale lembrar que a Empiricus Investimentos já possui mais 
de 100 mil clientes e pertence ao maior banco de investimentos da América 
Latina.

Além disso, quando você vir os primeiros dividendos caindo na sua conta, temos 
certeza de que esse medo vai embora rapidinho!

Transferência feita? Então agora chegou a hora de fazer seu primeiro investimento.

3. Aprenda a usar o home broker

Uma vez que você estiver logado, você deve clicar em “Investir” no aplicativo ou 
site da sua corretora. 

No site da Empiricus Investimentos, ele fica na parte superior da tela, conforme 
a imagem abaixo.

A seguir, clique em “Renda Variável” à esquerda da sua tela.

Depois, basta descer até a barra de busca e selecionar ou digitar o nome do ativo 
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que você deseja investir. 

Lembre-se de que cada fundo imobiliário é representado por um ticker, isto é, 
uma sigla de 4 letras seguida pelo número 11. 

Para fins didáticos, nós borramos aqui o nome do FII escolhido para a simulação.

Depois de clicar em “Investir”, você será direcionado para o home broker, a 
plataforma de negociação de ativos de renda variável. 
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Nele, você deve escolher se deseja fazer sua ordem de compra a valor de mercado, 
isto é, pelo preço mais baixo que está sendo oferecido por vendedores naquele 
momento, ou se quer escolher o seu valor em uma ordem limitada.

Escolha também o número de cotas que deseja comprar daquele ativo.

Agora, é só clicar em “Comprar” e confirmar a sua negociação com um código que 
você receberá por e-mail e SMS.



25

E pronto! Você já sabe o passo a passo para comprar seu primeiro fundo imobiliário.

Agora que você já aprendeu a usar o home broker, nós chegamos à parte mais 
decisiva do seu caminho para viver de renda. 

Em nossa visão, essa etapa vai definir qual será sua renda passiva daqui para a 
frente, e em quanto tempo você poderá atingir sua liberdade financeira.

4. Turbine o rendimento da sua carteira

Como a fonte mais importante de educação financeira do país, é nosso dever 
dizer que há 2 caminhos para selecionar os fundos imobiliários da sua carteira.

O primeiro, em nossa visão, é mais desafiador.  E o segundo, mais recompensador. 
Como você verá nos próximos 2 capítulos, caberá somente a você escolher entre 
eles.
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O caminho mais desafiador para viver de renda é analisar por conta própria uma 
série de indicadores dos mais de 400 fundos imobiliários da B3, a Bolsa brasileira. 

Você pode encontrá-los nas páginas oficiais dos próprios fundos ou em sites 
especializados. Vamos aos mais importantes deles:

1. Preço sobre valor patrimonial (P/VP)

Esse é um bom ponto de partida para entender se um fundo está caro ou barato 
no mercado.

Enquanto o P representa o preço pago por um fundo imobiliário na Bolsa, o valor 
patrimonial (VP) indica o valor justo de todos os imóveis que compõem aquele FII, 
apurados por um laudo técnico. 

Em um mundo ideal, poderíamos dizer que um P/VP abaixo de 1 representa uma 
oportunidade de compra, e acima de 1, um sinal de que aquela cota está cara.

A pegadinha, porém, é que o valor patrimonial de um fundo é calculado anualmente, 
o que significa que ele pode estar desatualizado frente ao valor da cota.

Isso também pode acontecer, por exemplo, quando o fundo está com dificuldades 
para alugar algum de seus imóveis, ou, até mesmo, se a tese por trás daquele 
segmento perdeu seus fundamentos.

Por isso, nunca olhe um indicador de forma isolada…

2. Volume financeiro negociado

O CAMINHO MAIS DESAFIADOR
PARA VIVER DE RENDA...
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O volume financeiro diário de negociação de um fundo é um termômetro da sua 
liquidez. Em vez de olhar apenas para um dia, é interessante olhar para a média 
dos últimos 3 meses.

Em geral, dizemos que um fundo com boa liquidez é aquele que negocia acima de 
R$ 1 milhão por dia. 

A liquidez nem sempre deve ser vista como um impeditivo, desde que você saiba 
em quanto tempo precisará daquele dinheiro.

3. Retorno histórico e Dividend Yield
 

Quando falamos em retorno histórico, estamos falando da valorização ou 
desvalorização das cotas de um fundo ao longo de um certo período. 

O ideal é olhar para diferentes janelas temporais e compará-las com os benchmarks 
do mercado, como IFIX ou CDI.

Já quando falamos em Dividend Yield, estamos nos referindo ao valor dos aluguéis 
pagos por um FII em relação ao valor daquela cota no último ano. 

Um dos maiores erros dos investidores aqui é olhar para esse indicador sem 
entender a história por trás dele.

Imagine, por exemplo, um galpão logístico que se tornou atrativo ao longo da 
pandemia, mas perdeu espaço com a reabertura da economia.

O valor da cota cai precificando uma renda futura mais baixa, mas o rendimento 
passado acaba turbinando o dividend yield de forma ilusória.

Por isso, olhe sempre para um histórico mais longo do fundo para ver se esse 
resultado é sustentável ao longo do tempo.

4. Área Bruta Locável (ABL)

Aqui temos a área disponível para locação de um empreendimento. Quando 
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você divide o valor de mercado do fundo pela sua ABL, chega ao valor do metro 
quadrado daquele ativo. 

Esse resultado, muitas vezes, é um parâmetro utilizado para identificar se o 
fundo está caro ou barato pelo que ele oferece. 

Da mesma forma que você faz quando compara apartamentos na mesma região.

5. Taxa de vacância

Quanto maior o espaço vago de um ativo imobiliário, maior é sua taxa de vacância. 

Em geral, uma vacância alta representa retorno baixo em termos de dividend 
yield, porque além de não receber aluguel, o fundo segue arcando com custos de 
condomínio e IPTU, por exemplo.

Da mesma forma, uma taxa de vacância baixa é um indicador excelente para o 
fundo, porque significa mais renda na mão do cotista e maior poder de negociação 
com os inquilinos.

6. Quantidade e qualidade dos imóveis

Não adianta ter uma taxa de vacância controlada se você estiver exposto ao risco 
de poucos inquilinos.

Nesse sentido, quanto maior o patrimônio de um fundo e o número de regiões em 
que ele possui imóveis, melhor.

Mas quantidade não é tudo. Também existem sistemas de classificação que 
representam a qualidade dos imóveis de um fundo. 

Aqui são avaliados atributos como construção, tecnologia, serviços, eficiência 
energética e ambiental. 

Obviamente, um imóvel AAA vai ser disputado por mais empresas e irá gerar mais 
rendimentos do que um imóvel antigo e desatualizado.
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7. Gestão e inadimplência

Lembre-se: quando você compra uma cota de um FII, está contratando uma 
equipe de experts para trabalhar para você.

O gestor de um fundo imobiliário é quem decide quais imóveis comprar e vender. 
Ele também negocia os melhores preços e é responsável por fazer uma análise 
criteriosa de risco dos inquilinos.

Por isso, ter gestores talentosos ao seu lado pode ter um impacto importante na 
rentabilidade do seu fundo.

Duas formas de entender se o gestor tem feito um bom trabalho é avaliar se a 
sua vacância está baixa e se os rendimentos têm batido a média do mercado em 
períodos mais longos.

Se você achou esse levantamento de indicadores difícil, não se preocupe. Afinal, 
como falamos, é a forma mais desafiadora de ganhar dinheiro com FIIs.

No entanto, existe uma maneira muito mais fácil, como você vai ver a partir de 
agora...
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Embora conhecer todos esses indicadores te coloque à frente da maioria dos 
investidores em fundos imobiliários… 

A verdade é que analisá-los sozinho, por conta própria, pode demandar muito 
tempo, conhecimento e até te levar a prejuízos.

Mas e se você tivesse alguns dos maiores especialistas em mercado imobiliário 
do Brasil fazendo isso por você durante 40 horas por semana, sem precisar pagar 
nada por isso?

Como a ideia deste Ebook é justamente te mostrar como gerar mais renda com 
menos trabalho, chegou a hora de revelar o presente exclusivo que preparamos 
para você.

Nós nunca fizemos algo assim antes na história da Exame.

Depois de muita negociação, conseguimos para os 100 primeiros leitores a 
ativarem sua conta na Empiricus Investimentos a partir deste Ebook…

O ACESSO IRRESTRITO ÀS RECOMENDAÇÕES DA CARTEIRA 
RENDA IMOBILIÁRIA, DE CAIO ARAÚJO, POR 6 MESES

Se você não sabe, Caio Araújo é um dos dos maiores analistas de fundos 
imobiliários do Brasil, com um track-record, isto é, histórico de acerto, invejável.

Ao acessar sua carteira, você terá acesso a uma estratégia completa e simples 
de executar, batizada de Renda Passiva Permanente (RPP).

Nele, você também encontrará a lista secreta de 5 Fundos Imobiliários que 
projetam o pagamento dos maiores aluguéis do segundo semestre de 2022.

Esses fundos estão fora do radar da maioria dos investidores e, na avaliação do 
Caio, possuem uma excelente projeção de ganhos futuros.

O CAMINHO MAIS
RECOMPENSADOR

(PRESENTE REVELADO)
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“São imóveis que possuem uma qualidade excepcional, com excelentes inquilinos 
e que estão honrando o contrato de locação, acompanhando o repasse da 
inflação”, diz o analista.

E lembra que nós falamos antes que era possível buscar rentabilidades muito 
acima da média?

Para você ter uma ideia, nos últimos 12 meses, os cotistas de apenas um dos fundos 
recomendados pelo Caio tiveram 20,99% de retorno, somando a valorização das 
cotas e os “aluguéis” recebidos. 

Um outro da mesma lista teve um retorno de nada menos que 21,50%.

Nesse mesmo período, o IFIX foi negativo (-1,84%;), o CDI de 9,12% e a Poupança 
rendeu 6,90%. 

Ou seja, enquanto R$ 100.000 na Poupança renderam R$ 6.900 só no último ano, 
os cotistas desse fundo ganharam R$ 21.500 para o mesmo valor investido.

“O potencial de retorno estimado para a carteira que eu apresento na série Renda 
Imobiliária pode superar em muito qualquer outro tipo de investimento com o 
mesmo grau de risco”, defende Caio.

Vale lembrar que hoje, mais de 48 mil assinantes já recebem renda passiva com 
as recomendações da série Renda Imobiliária todos os meses.

Se você entrasse agora no site da Empiricus para se tornar um deles, teria de 
pagar um valor de mais de R$ 200,00.

Mas como nós dissemos aqui, hoje você terá acesso a elas sem qualquer custo.

Basta ativar sua conta gratuita na Empiricus Investimentos e enviar o comprovante 
da sua primeira TED para o nosso atendimento.

Assim, sobra mais dinheiro para você começar a montar sua carteira de Renda 
Passiva Permanente com Fundos Imobiliários.

É por isso que recomendamos a Empiricus Investimentos como corretora 
para investimentos em FIIs: ela é a única que consegue oferecer  de graça a  
plataforma e o mapa completo para potencializar seus resultados.
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Ao abrir e ativar sua conta gratuita na Empiricus Investimentos hoje, você irá 
levar de graça:

 6 meses de Assinatura da série “Renda Imobiliária”

 Relatório Especial: Combo da Renda Passiva Permanente – 5 Fundos
 Imobiliários que podem pagar gordos “aluguéis” para você em 2022

 Tutorial passo a passo mostrando como investir em FIIs

 Lista “O que comprar” (Ranking com com os FIIs mais bem avaliados)

 A carteira completa de Fundos Imobiliários do Caio

 Relatórios semanais com as novidades mais importantes do mercado

 Plantões de dúvida ao vivo
 
 Lives com gestores de Fundos

 Canal do Telegram com mensagens diárias

 Comunicação direta com nosso time de Atendimento ao Assinante;
 e Guias de Conteúdos Educativos

DE R$ 219,00

Por R$ 0,00 (ZERO) 
Durante 6 meses
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Ou seja, um combo completo para você que ainda está começando ou quer 
turbinar seus rendimentos com fundos imobiliários.

MAS COMO EU FAÇO PARA ACESSAR O MEU
PRESENTE AGORA?

Para acessar agora seu presente exclusivo, você só precisa:

1 - Abrir sua conta na Empiricus Investimentos

2 - Fazer sua primeira TED de qualquer valor (quanto mais você 
investir, melhor para você)

3 - Enviar um comprovante para um de nossos consultores pelo 
WhatsApp abaixo

Basta seguir o passo a passo e um de nossos consultores vai liberar o seu acesso 
ao seu presente em até 24 horas.

Se após 6 meses de presente, você tiver interesse em seguir com sua assinatura, 
não precisa fazer nada, e passará a ser cobrado por sua assinatura.

Mas se você não quiser seguir após esse período, basta encerrar sua assinatura 
em qualquer momento pela plataforma e não será cobrado em nada.

Ou seja, simplesmente não há qualquer motivo de ordem financeira ou prática 

QUERO ABRIR MINHA CONTA GRATUITA

       QUERO LIBERAR MEU PRESENTE

https://portal.empiricusinvestimentos.com.br/onboard/dados-basico?xpromo=XE-MELH-EX-ADCGEN-EBOOKFIIS-X-EBOOK-X-X
https://wa.me/message/UFQ6CV2ASFVCE1
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para você não garantir o seu presente hoje.

Até quando posso abrir minha conta e solicitar meu presente?

Essa promoção será encerrada assim que os primeiros 100 leitores que ativarem 
suas contas enviarem o comprovante de sua primeira TED de qualquer valor para 
nosso time de suporte, por meio deste WhatsApp.

Não há qualquer previsão de que esta condição seja estendida.

Posso acessar meu presente e encerrar minha conta na plataforma?

Claro. Você é livre para abrir e fechar sua conta na Empiricus Investimentos 
quando quiser, sem pagar nada por isso. 

Mas se o seu objetivo é gerar uma renda extra recorrente com fundos imobiliários, 
nós sugerimos que mantenha sua conta ativa e aumente seus aportes ao longo 
do tempo, seguindo recomendações de especialistas.

Onde o meu presente será disponibilizado?

Todos os conteúdos da sua assinatura serão disponibilizados na área logada da 
Empiricus assim que a ativação da sua conta for confirmada por nosso suporte.

AGORA, É COM VOCÊ…

Uma frase atribuída ao físico alemão Albert Einstein defende que “a mente que se 
abre a uma nova ideia jamais voltará ao seu tamanho original”.

Se você abriu hoje sua mente para o universo dos fundos imobiliários, esse é um 
caminho sem volta.

A partir de agora, você pode estudar e investir por conta própria, seguindo os 
indicadores que nós apresentamos anteriormente…

Ou pode seguir o exemplo dos 48 mil investidores que fazem isso com o apoio de 
um dos maiores especialistas em Fundos Imobiliários do país.

Independentemente de qual for a sua decisão, nós da Exame lhe desejamos boa 

https://wa.me/message/UFQ6CV2ASFVCE1
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sorte e esperamos ter contribuído para pavimentar a estrada da sua liberdade 
financeira.

Um abraço,

Equipe Exame 
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