
 Para investir em Fundos Imobiliários é 

necessário se cadastrar na Santander 

Corretora. Seu cadastro pode ser realizado 

pelo Internet Banking > Menu 

Investimentos > Ações, Tesouro Direto e 

outros > Cadastro na Corretora. Ou com seu 

gerente de relacionamento na agência. 

 As operações podem ser realizadas pelos 

Canais Digitais (Home Broker e App Santander 

Corretora) ou Central de Atendimento: (11) 

3553 4279 / (21) 3460 7379 / 0800 723 5008.  

 Custos: Para maiores informações acesse: 

www.santandercorretora.com.br > Taxas.  

 

O QUE SÃO, ESTRATÉGIAS E OBJETIVOS  

 

 

 As pessoas físicas são isentas do Imposto de 

Renda sobre os rendimentos distribuídos pelo 

FII (Fundos de Investimento Imobiliários). 

 O investidor não precisa lidar com obras, 

inquilinos, manutenção e outros processos 

burocráticos. 

 95% do resultado líquido auferido pelos 

Fundos Imobiliários são periodicamente 

distribuídos aos cotistas.  

 O investidor pode se beneficiar no momento 

da venda, caso as cotas de um Fundo se 

valorizem. 
 Diversificação: Possibilidade de investir em 

diversos segmentos imobiliários, tais como 

escritórios, agências bancárias, shoppings, etc. 

Fundos Imobiliários      Imóvel Tradicional 
Toda a negociação ocorre através 

do Home Broker e App Santander 

Corretora 

× É necessário pagar ITBI, 
escrituras, certidões, reforma, 
etc. 

Para pessoa física, há isenção  

de IR sobre os rendimentos  

distribuídos pelo fundo 

× Os rendimentos com aluguéis 
são tributados pelo IRPF 
(27,5%) 

Cotas negociadas em bolsa  

com maior liquidez 

× Depende de encontrar um 
comprador interessado. Em 
geral, um processo demorado 

Dada a diversificação de inquilinos,  

há menor risco de vacância 

× Risco de vacância e 
inadimplência 

Gestão profissional × Gestão do proprietário 

 

 Acesse o Home Broker > Painel do Investidor > Carteiras Recomendadas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

Um Fundo Imobiliário é formado por um grupo de investidores que desejam investir no mercado imobiliário, 

como edifícios comerciais, shoppings centers, hospitais e condomínios, etc. Quando há lucro, os fundos 

distribuem seus lucros periodicamente, provenientes de aluguéis, venda ou arrendamento. Os Fundos 

Imobiliários são administrados por instituições financeiras e emitem cotas negociadas na Bolsa de Valores. 

Essa modalidade de investimento é destinada as pessoas físicas e jurídicas. 

COMO OPERAR BENEFÍCIOS 

PERFIL DO INVESTIDOR  

Fundos Imobiliários 

 AGRESSIVO ARROJADO BALANCEADO MODERADO CONSERVADOR 

COMPARE 



VOCÊ SABIA? 

 A liquidação financeira da compra e venda de 

fundos imobiliários é feita em dois dias úteis 

(D+2). Os ativos entram em custódia em dois 

dias úteis (D+2). 

  

 

PRINCIPAIS RISCOS 

 Risco de liquidez: Incapacidade de realização 

de uma transação financeira, por motivo de 

não disponibilização dos recursos financeiros 

suficientes por parte do investidor. 

 Risco de mercado: Possibilidade de resultados 

negativos, devido a mudanças nos preços dos 

ativos ou parâmetros do mercado. 

 Risco de Crédito: Não se aplica 

 

TRIBUTAÇÃO 

 Fato gerador: Auferir lucro na venda de cotas e 

sobre os rendimentos. 

 Alíquota: 20% de IR sobre o ganho de capital que 

o cotista porventura obtiver na venda de cotas. 

 Isenção de IR sobre os rendimentos distribuídos: 

Para pessoa física, que possua menos de 10% 

das cotas do fundo. Neste caso, o fundo deverá 

ter pelo menos 50 cotistas e ter suas cotas 

negociadas exclusivamente em bolsa de valores. 

 

OUTRAS INFORMAÇÕES 

 Fundos Imobiliários possuem retorno variável 

devido ao fato deste ser composto tanto pelos 

rendimentos do fundo em si quanto pela 

variação das cotas no mercado secundário. Ele 

depende de uma série de fatores como o 

desempenho do empreendimento, 

inadimplência de locatários, comportamento 

de variáveis macroeconômicas tais como taxas 

de juros e inflação, entre outros. Portanto, é 

necessário que o investidor em fundos de 

investimento tenha a exata noção dos riscos 

que está correndo neste tipo de estratégia. 

 Patrimônio garantido: Não.  

 Classificação de Risco: Alto 

 Prazo recomendado: Não se aplica. 

 Desempenho esperado:  Rendimentos 

próximos ao custo de oportunidade líquido de 

IR mais o ganho de capital variável. 

 Emissor: Não se aplica.  

 Carência: Não se aplica.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



PLATAFORMA DIGITAIS 
 

Compra e venda de Fundos Imobiliários, 

cotações em tempo real e acesso a 

diversos relatórios. 

Home Broker Aplicativo 
Invista e acompanhe o mercado na 

palma da mão. Disponível na Apple 

Store e Google Play. 

O presente material técnico foi preparado pela Santander Corretora de Câmbio e Valores Mobiliários S/A e destina-se somente para informação de investidores. Qualquer decisão de compra ou 

venda de títulos e valores mobiliários deverá ser baseada em informações públicas existentes sobre os referidos títulos e deve levar em conta a adequação aos seus objetivos, situação financeira 

ou necessidades individuais, e quando apropriado, o conteúdo dos correspondentes prospectos arquivados, e à disposição nas entidades governamentais responsáveis por regular o mercado e a 

emissão dos respectivos títulos.  

 

LEIA O REGULAMENTO E AS INFORMAÇÕES DISPONÍVEIS NA PÁGINA DO AMDMINISTRADOR DO FUNDO ANTES DE INVESTIR. FUNDOS DE INVESTIMENTO NÃO CONTAM COM A GARANTIA DO 

ADMINISTRADOR, DO GESTOR, DE QUALQUER MECANISMO DE SEGURO OU DO FUNDO GARANTIDOR DE CRÉDITO – FGC.  

 

O Santander não será responsável por perdas diretas ou lucros cessantes que sejam decorrentes do uso do presente documento. O presente documento não poderá ser reproduzido, distribuído 

ou publicado pelo seu destinatário para qualquer fim. 

 

Os investimentos apresentados podem não ser adequados aos seus objetivos, situação financeira ou necessidades individuais. O preenchimento do formulário API – Análise de Perfil Santander é 

essencial para garantir a adequação do perfil do cliente ao produto de investimento escolhido. Leia previamente as condições de cada produto antes de investir. 

 

Central de Atendimento: (11) 3553 4279 (Estado de São Paulo). (21) 3460 7379 (Estado do Rio de Janeiro). 0800 723 5008 (demais localidades). 

Das 9 às 18:30h, de segunda a sexta-feira, exceto feriados. SAC: 0800 762 7777 e para pessoas com deficiência auditiva ou de fala: 0800 771 0401. 

Ouvidoria: Se não ficar satisfeito com a solução apresentada: 0800 726 0322 e para pessoas com deficiência auditiva ou de fala: 0800 771 0301. 

Das 8 às 20h, de segunda a sexta-feira, exceto feriados. 

 

CONSULTAS, INFORMAÇÕES E TRANSAÇÕES 
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