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1 – Descrição do Problema
O estudo sobre a diferença entre a cotação de mercado de um fundo fechado e o seu
patrimônio líquido remonta da década de 1970 com os trabalhos de Zweig (1973) e Boudreaux
(1973). O patrimônio líquido de um fundo fechado representa simplesmente a soma dos ativos
que o compõe avaliados a mercado. Portanto, a diferença entre a cota do fundo fechado
negociada no mercado e seu patrimônio líquido representa um dos grandes enigmas de
finanças, como expresso por Lee, et al. (1991).
Esse desconto entre o valor de mercado e o valor do patrimônio líquido foi inicialmente
estudado para fundos fechados negociados no mercado, os conhecidos Exchange Traded
Funds (ETFs). Seria de se esperar que a cotação do ETF fosse negociada próxima do preço que
representa a ponderação das cotações das ações que o formam. Entretanto, eles usualmente
negociam com um desconto e essa divergência flutua com o tempo.
Como descrito por Lee, et al. (1991), a princípio, três razões foram atribuídas para explicar o
desconto: custo de agência, impostos e liquidez. Entretanto, Lee, et al. (1991)tenta explicar
esse enigma pelo sentimento, ou aversão dos investidores. Os autores relacionam a redução
do desconto com o retorno positivo de ações de pequena capitalização. Os autores sugerem
que existe evidência que seria possível extrair o sentimento dos investidores a partir do
desconto que os ETFs negociam. Andersen, et al. (2011) confirma as evidências de Lee, et al.
(1991), estudando a relação entre o desconto e o índice de volatilidade implícita nas opções do
S&P500 (VIX), que é o índice usualmente utilizado para expressar a versão ao risco dos
investidores.
No mercado brasileiro, as cotações dos Fundos de Investimentos Imobiliários (FII) também são
negociadas em bolsa de valores com um desconto sobre o valor de seus patrimônios líquidos.
No caso de FIIs, existe um agravante para o cálculo do valor do patrimônio líquido, pois
diferentemente dos ETFs, na maioria das vezes os ativos que compõem o fundo não são
negociados no mercado, mas são avaliados por uma instituição contratada. Estudos similares
já foram realizados em outros mercados por Clayton e MacKinnon (2000 e 2002),Patelet al.
(2009) e Ke (2015).
O fato de os FIIs não terem seus ativos negociados e avaliados a mercado continuamente pode
fazer com que outros fatores econômicos que são utilizados na avaliação também afetem o
montante do desconto, como, por exemplo, o nível de taxa de juros. Portanto, pretende-se
investigar para o caso dos FIIs, que fatores influenciam na formação do desconto, além da
aversão ao risco ou, se apenas um índice de volatilidade, como o utilizado por Andersen, et al.
(2011), já explica o enigma da divergência de preços.

2 – Objetivo
O objetivo desse projeto é investigar que fatores influenciam na formação do desconto entre a
cotação de mercado e o valor patrimonial dos fundos de investimento imobiliários brasileiros.
Para isso, pretende-se realizar um estudo sobre as particularidades da indústria de FIIs no
Brasil e no resto do mundo e tentar entender se o desconto no Brasil é maior e se sim quais
fatores poderiam justificar tal desconto.Também será objeto de estudo a análise se esse
desconto é mais intenso em alguma categoria de FII ou setor de concentração.
3 – Metodologia
O início do projeto se dará através do estudo da indústria de fundos de investimentos
imobiliários e suas diferenças em relação a indústria internacional. Em seguida, será realizado
um levantamento mais amplo da literatura que trata do enigma sobre o desconto entre o valor
de mercado e o valor do patrimônio de fundos fechados e de fundos imobiliários e como esses
descontos estão relacionados.
Para estudar esse enigma no Brasil, pretende-se coleta os dados defundos imobiliários no site
da BMF&BOVESPA e na Economática.
A partir dos dados de patrimônio líquido e cotação, pretende-se realizar inicialmente estender
os trabalhos de Lee, et al. (1991) e Andersen, et al. (2011), testando a relação do desconto
com a aversão ao risco média dos investidores. Em seguida, pretende-se analisar se mais
fatores além da aversão ao risco contribuem justificar o desconto para o caso dos FIIs como foi
feito por Ke (2015).
Seguindoosobjetivosdescritos, serão feitas regressõesdas variações dos descontos em relação
às variáveis mencionadas.
4 – Resultados Esperados
Espera-se obter resultados em linha com os obtidos nos trabalhos de Clayton e MacKinnon
(2000 e 2002), Patelet al. (2009) e Ke (2015). Entretanto, acredita-se que fatores econômicos
como nível da taxa de juros possam exercer importante papel no desconto.
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