
Principais Destaques

• O Ministério da Economia encaminhou hoje (25/06) a proposta da reforma tributária para aprovação, onde inclui o fim da
isenção tributária sobre distribuição de lucros e dividendos (vigente desde 1995) e institui uma alíquota de 15% tanto
para os rendimentos oriundos de dividendos, como ganhos de capital (atualmente de 20%).

• Vemos a tributação proposta pressionando o preço das cotas dos fundos imobiliários listados, de forma a parcialmente
compensar a alíquota proposta de 15%.

• No entanto, vemos os dividend yields dos FIIs negociando com spreads saudáveis (3.6p.p.) sobre o Tesouro IPCA 2030
(NTN-B 2030) e podendo amenizar a pressão nas cotas devido à nova tributação.

• Fundos com descontos expressivos sobre seu valor patrimonial podem ser menos impactados, pois o seu valor
descontado pode compensar (mesmo que parcialmente) a pressão nos preços das cotas dos FIIs listados.

Como a Proposta da Reforma Tributária 
Impacta os FIIs
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O Ministério da Economia encaminhou hoje (25/06) a proposta da reforma tributária para aprovação. Entre os diversos

itens propostos, a reforma inclui a tributação dos dividendos dos fundos imobiliários em 15% (isentos de impostos desde

1995). No entanto, a proposta também reduz a alíquota de imposto sobre ganhos de capital para 15% (atualmente de 20%)

a partir de 2022.

As operações do portfólio do fundo imobiliário em si continuam isentas de tributação.

Se por um lado vemos uma compressão nos rendimentos líquidos para Pessoa Física oriunda de dividendos dos FIIs, por

outro lado, vemos os FIIs listados (dividend yield médio do IFIX em 7.1%) ainda negociando com spreads robustos sobre os

juros reais dos títulos do Tesouro (4.0% da NTN-B 2030, que é tributado).

A diferença atual entre o dividend yield do IFIX e os juros da NTNB 2030 é de aproximadamente 3.6p.p.. Com a nova

tributação, essa diferença cai para 2.5p.p., o que consideramos como ainda saudável para os fundos imobiliários.

Vemos a tributação proposta sobre os rendimentos dos FIIs (que são comumente vistos como investimentos para renda

recorrente) pressionando o preço das cotas no curto prazo, de forma a parcialmente compensar a alíquota proposta. No

entanto, vemos os spreads atuais saudáveis potencialmente amenizando a pressão nas cotas dos FIIs listados, reduzindo

assim o impacto total nos preços.

Destacamos que a proposta ainda pode sofrer alterações e ajustes no seu texto durante todo o processo de aprovação, até

que chegue em sua forma final.

Há oportunidades para os FIIs nesse cenário?

Sim. Vemos os fundos que atualmente negociam com descontos expressivos sobre seu valor patrimonial, sendo menos

impactados, pois apresentam um colchão no seu valuation descontado. Dependendo da sua magnitude, esse desconto

pode compensar (total ou parcialmente) a pressão nas cotas devido à futura tributação.
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independente, inclusive em relação à XP Investimentos e que estão sujeitas a modificações sem aviso prévio em decorrência de alterações nas condições de mercado, e que

sua(s) remuneração(es) é(são) indiretamente influenciada por receitas provenientes dos negócios e operações financeiras realizadas pela XP Investimentos.
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O investimento em ações é indicado para investidores de perfil moderado e agressivo, de acordo com a política de suitability praticada pela XP Investimentos Ação é uma fração

do capital de uma empresa que é negociada no mercado. É um título de renda variável, ou seja, um investimento no qual a rentabilidade não é preestabelecida, varia conforme as

cotações de mercado. O investimento em ações é um investimento de alto risco e os desempenhos anteriores não são necessariamente indicativos de resultados futuros e

nenhuma declaração ou garantia, de forma expressa ou implícita, é feita neste material em relação a desempenhos. As condições de mercado, o cenário macroeconômico, os

eventos específicos da empresa e do setor podem afetar o desempenho do investimento, podendo resultar até mesmo em significativas perdas patrimoniais. A duração

recomendada para o investimento é de médio-longo prazo. Não há quaisquer garantias sobre o patrimônio do cliente neste tipo de produto

O investimento em opções é preferencialmente indicado para investidores de perfil agressivo, de acordo com a política de suitability praticada pela XP Investimentos. No

mercado de opções, são negociados direitos de compra ou venda de um bem por preço fixado em data futura, devendo o adquirente do direito negociado pagar um prêmio ao

vendedor tal como num acordo seguro. As operações com esses derivativos são consideradas de risco muito alto por apresentarem altas relações de risco e retorno e algumas

posições apresentarem a possibilidade de perdas superiores ao capital investido. A duração recomendada para o investimento é de curto prazo e o patrimônio do cliente não

está garantido neste tipo de produto.

O investimento em termos é indicado para investidores de perfil agressivo, de acordo com a política de suitability praticada pela XP Investimentos. São contratos para compra ou

a venda de uma determinada quantidade de ações, a um preço fixado, para liquidação em prazo determinado. O prazo do contrato a Termo é livremente escolhido pelos

investidores, obedecendo o prazo mínimo de 16 dias e máximo de 999 dias corridos. O preço será o valor da ação adicionado de uma parcela correspondente aos juros – que

são fixados livremente em mercado, em função do prazo do contrato. Toda transação a termo requer um depósito de garantia. Essas garantias são prestadas em duas formas:

cobertura ou margem.

O investimento em Mercados Futuros embute riscos de perdas patrimoniais significativos, e por isso é indicado para investidores de perfil agressivo, de acordo com a política de

suitability praticada pela XP Investimentos. Commodity é um objeto ou determinante de preço de um contrato futuro ou outro instrumento derivativo, podendo consubstanciar

um índice, uma taxa, um valor mobiliário ou produto físico. É um investimento de risco muito alto, que contempla a possibilidade de oscilação de preço devido à utilização de

alavancagem financeira. A duração recomendada para o investimento é de curto prazo e o patrimônio do cliente não está garantido neste tipo de produto. As condições de

mercado, mudanças climáticas e o cenário macroeconômico podem afetar o desempenho do investimento.
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