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COM A QUEDA MAIS 
ACENTUADA DAS 
TAXAS DE JUROS, O 
INVESTIMENTO EM 
EQUITY (CAPITAL) É 
ESTIMULADO.

Na carta desse mês vamos abordar a segunda modalidade de investimento, na qual enxergamos 

haver também boas oportunidades. 

O déficit habitacional secular existente no país e as medidas econômicas adotadas pelo Governo 

para lidar com a crise, como a redução acentuada das taxas de juros, são fatores que favorecem 

o crédito para o segmento e estimulam a alta do preço dos imóveis. As boas condições histó-

ricas de financiamento imobiliário existentes para unidades prontas também corroboram com  

esse quadro.

A baixa taxa de juros e a baixa correlação dessa modalidade de investimentos com ativos finan-

ceiros, bem como a resiliência do setor à crise, são motivos que nos levam a apostar no segmento 

de incorporação como forma de complementar as carteiras de investimentos dos nossos clientes.

Assim como já fazemos no crédito, buscamos no segmento imobiliário a forma que entendemos 

ser a mais eficiente de investimento. O investimento no Equity Imobiliário é a forma que captura 

ganhos expressivos e expõe o investidor a um risco aceitável. Para otimizar o risco/retorno para 

nossos investidores, procuramos participar do processo de incorporação desde a originação ou 

muito próximo à originação.

A tese de gestão da Ativa WM se baseia em capturar as assimetrias observadas no segmento de 

crédito privado local. A grande concentração bancária e as robustas constituições de garantias 

permitem alocar em estratégias com risco/retorno muito interessantes para o investidor.

PODEMOS SEGMENTAR ESSA MODALIDADE DE 
INVESTIMENTO EM DOIS GRANDES GRUPOS:

Equity imobiliário ou incorporação

Investimento em ações de empresas1.

2.

http://www.ativawm.com.br
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LANÇAMENTO

INCORPORADOR

VENDA NO 
VAREJO

CUSTO DE  
PRODUÇÂO

Consumidor final adquire 
unidades prontas

Incorporador corre os riscos 
financeiros do projeto. 

%  
Retorno do  
investimento

BAIXE O APP DA  
ATIVA WM.

Sua carteira de investimentos na palma 

da sua mão. Simples e intuitivo. 

100 
%

80 
%

60 
%

40 
%

20 
%

PARTICIPAÇÃO  
NA INCORPORAÇÃO 
COM BAIXO RISCO 
FINANCEIRO

O PROCESSO DE INCORPORAÇÃO IMOBILIÁRIA 

COMPREENDE VÁRIAS FASES, QUE PODEM SER ELENCADAS 

CRONOLOGICAMENTE CONFORME SEGUE ABAIXO:

ESTUDO DE MERCADO

AQUISIÇÃO DO TERRENO

DEFINIÇÃO DO PRODUTO

APROVAÇÃO E REGISTRO

LANÇAMENTO

CONSTRUÇÃO

ENTREGA DAS CHAVES

PÓS-VENDA

O risco e o retorno do investimento estão relacionados ao momento 

do aporte. Quanto antes ocorrer o investimento, maior risco e maior 

retorno para o investidor.

Nossa tese de investimento baseia-se em participação em incorpora-

ção imobiliária a preços muito descontados com baixíssima exposição 

aos riscos do negócio.

http://www.ativawm.com.br
https://play.google.com/store/apps/details?id=br.com.littleboat.ativa
https://apps.apple.com/br/app/ativa-wm/id1492135849
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ESSAS 3 PRIMEIRAS 
FASES SÃO 
REPRESENTADAS 
PELO CÍRCULO EM 
AZUL DA FIGURA 
DA PÁGINA 
ANTERIOR.

A VIABILIDADE E SUCESSO  

DE UMA INCORPORAÇÃO DEPENDE:

DA EXPERTISE E GESTÃO DE TODO O 

PROCESSO PELO INCORPORADOR

DO APORTE DE CAPITAL DO 

INVESTIDOR

DAS CONDIÇÕES DE MERCADO NO 

MOMENTO DO LANÇAMENTO

Nas três primeiras fases do processo (estudo de mer-

cado, aquisição do terreno e definição do produto), a 

expertise do incorporador é o fator preponderante. Um 

erro nessa fase preliminar certamente comprometerá o 

resultado final da incorporação. Só para ilustrar, pode-

mos citar o fato que o produto final será entregue ape-

nas após pelo menos 3 anos.

A partir desse momento, os possíveis cenários passam 

a ser mais previsíveis. Uma parcela considerável do risco 

ficou para trás e as grandes diretrizes do projeto já es-

tão delineadas. Mesmo antes do lançamento do projeto, 

já é possível mitigar de maneira significativa os riscos 

mais inerentes a atividade de incorporação imobiliária.  

É exatamente neste ponto que entendemos que existe 

a relação ótima entre risco e retorno para que o investi-

dor possa participar do resultado e não se expor à riscos 

que não conhece e possivelmente não queira correr.

Neste ponto, quando o estudo do projeto e do mercado 

estão praticamente concluídos, geralmente o incorpo-

rador já tem uma opção de compra pelo terreno e fez 

algum investimento nas análises de mercado e desen-

volvimento prévio do produto.

http://www.ativawm.com.br
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SIGA A PÁGINA DA  
ATIVA WM  
NO LINKEDIN.

AQUI CABE  
UMA REFLEXÃO. 
POR QUE O 
INCORPORADOR 
TOPA, NESSE 
SEGUNDO 
MOMENTO, 
REMUNERAR BEM 
O INVESTIDOR, 
MESMO COM 
A REDUÇÃO 
CONSIDERÁVEL 
DOS RISCOS?

O incorporador procura investidores que vão financiar 

o projeto via Equity, reduzindo por sua vez a sua ex-

posição de capital no empreendimento. O mundo ide-

al para o incorporador é ser remunerado apenas pelo 

seu serviço. Podemos dizer que investidor e incorpora-

dor fazem um acordo, onde o incorporador entra com a 

expertise e uma parcela pequena do investimento e o 

investidor entra com o capital. O incorporador oferece 

um rendimento atrativo pois nesse momento ele está 

alavancando seus ganhos, tanto pelo investimento 

inicial que fez, que com o andamento do projeto vai 

acumulando gordura, quanto pela remuneração da 

sua expertise. 

Uma alternativa seria o incorporador captar através de 

algum instrumento de dívida. Normalmente, o incor-

porador vai recorrer ao financiamento à produção do 

projeto em um momento posterior, uma vez que após 

a aquisição do terreno e início das obras, o custo do 

financiamento fica muito menor. 

A engenharia financeira de um projeto imobiliário sob 

a ótica do incorporador passa por atrair capital até o momento que o desenvolvimento da 

incorporação já permite o acesso ao financiamento da construção. Quando o incorporador 

consegue otimizar essas duas etapas, ele reduz drasticamente a sua exposição de caixa. 

O futuro lucro da incorporação terá que remunerar quem financiou o projeto e também quem 

se associou a ele na etapa inicial.

http://www.ativawm.com.br
https://www.linkedin.com/company/ativawm/
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FIDC
LIMITE MÁXIMO EM RELAÇÃO  
AO PATRIMÔNIO LÍQUIDO DO FIDC

Cotista subordinado Incorporador

Cotista mezanino Investidor (Equity)

Cotista sênior Investidor (dívida) | Exemplo: CRI

FASE RISCOS

Estudo de mercado
Longo tempo entre estudo e lançamento  
de projeto

Aquisição do terreno

• Documentação

• Transferência de propriedade

• Contaminação do solo

Definição do produto Erro de estratégia

Aprovação do registro
• Limitação de altura e recuo

• Aprovações na Prefeitura

Lançamento

• Preço

• Velocidade de vendas

• Correspondência na região

PODEMOS DIZER QUE A INCORPORAÇÃO SE ASSEMELHA A 

UM FIDC COM COTAS MEZANINO E SENIORES NO QUESITO 

SUBORDINAÇÃO ONDE AS FIGURAS QUE SE ASSEMELHAM SÃO:

 RISCOS INERENTES AO PROCESSO DE INCORPORAÇÃO:

CONTINUAÇÃO >

Nos FIDCs, o cotista subordinado é o último a retirar os recursos do fundo. Ele paga todas as despesas do fundo, 

paga as remunerações dos cotistas seniores e mezanino e fica com o saldo remanescente. Além disso, o capital 

que ele aporta no fundo é bem menor, o que alavanca sua rentabilidade.

Na incorporação, é o incorporador que assume esse papel. Faz o investimento inicial, paga as custas cartoriais, 

impostos, salários, etc. Depois paga as dívidas do projeto. Por fim, remunera seus investidores e, só depois 

disso, recebe seu resultado. Esse último resultado recebido pelo incorporador remunera basicamente sua ex-

pertise e o eventual aporte de capital feito na fase embrionária do projeto. É razoável que sua remuneração 

seja maior.

http://www.ativawm.com.br
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FASE RISCOS

Construção

• Custo

• Prazo

• Garantia

• Problemas com a construtora

Entrega das chaves

• Velocidade de vendas

• Distratos

• Inadimplência

Pós-venda
• Preço

• Concorrência na região

PARA MITIGARMOS 
OS RISCOS ACIMA 
TOMAMOS VÁRIOS 
CUIDADOS ANTES 
DE INVESTIRMOS.

A escolha da incorporadora talvez seja o mais re-

levante deles. Procuramos incorporadoras com 

um track record longo e reconhecido, que atuem 

em segmentos específicos e que tenham um nú-

mero limitado de obras em andamento. A longa 

experiência reduz drasticamente eventuais erros 

e morosidades que acabam afetando a rentabi-

lidade do projeto. A atuação em nichos de mer-

cado e um número limitado de obras para tocar 

aumenta a especialização e permite um olho clíni-

co em cada uma das incorporações. Além disso, o 

bom relacionamento comercial que temos com as 

incorporadoras escolhidas aumenta o comprometi-

mento com o negócio e com o investidor.

Nos modelos de investimento em incorporação que 

participamos, sempre colocamos uma put (opção de 

venda) contra o incorporador. Esse mecanismo per-

mite que o investidor tenha a opção de liquidar seu 

investimento corrigido pela inflação do período em 

momentos predeterminados. Seja no lançamento ou 

na entrega da obra, dependendo do projeto.

A definição do produto e sua localização também 

têm relevância no intuito de mitigar riscos. Temos 

priorizado empreendimentos na cidade de São Paulo 

por termos contato mais próximo com as incorpo-

radoras, por conhecermos melhor as características 

específicas de cada região e também pela pujança 

da cidade quando comparada com a média do país. 

http://www.ativawm.com.br
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PARTICIPAMOS DE DOIS PROJETOS E ESTAMOS 

INDO PARA O TERCEIRO:

EUROPA 1051.

FUNDO IMOBILIÁRIO FECHADO DE DESENVOLVIMENTO IMOBILIÁRIO EM LAJES 

CORPORATIVAS NUM ENDEREÇO ICÔNICO DE SÃO PAULO. AV EUROPA, 105  

(EM FRENTE AO MUSEU DA IMAGEM E DO SOM – MIS).

Os investidores têm uma put contra a incorporadora, podendo optar, na data da entrega do 

empreendimento, por receberem os recursos aportados corrigidos pela taxa da NTNB 2021 da 

data do 1º aporte. IPCA + 2,40% a.a.

Como os aportes foram feitos ao longo da execução do projeto, o prazo médio é de aproxima-

damente 18 meses.

INCORPORADOR: CONSTRUTORA: GESTORA: PROJETO:

Meta Souza Lima Anga Arthur Casas

EXPECTATIVA DE RETORNO: 

40% a 60% ao ano

http://www.ativawm.com.br
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PROJETO DE INCORPORAÇÃO DE EMPREENDIMENTO DE USO MISTO ONDE OS 

INVESTIDORES ADQUIRIRAM COTAS DE SCP CONVERSÍVEIS EM UNIDADES RESIDENCIAIS 

DO EDIFÍCIO.

Assim como fazemos no crédito privado, nosso papel nesse processo é o de dar acesso ao 

pequeno e médio investidor a esse tipo de investimento. Otimizamos a relação com a incor-

poradora ao sermos enxergados por ela como um único investidor. Do lado do investidor, além 

do acesso, estruturamos o produto de modo a minimizar seus riscos.

DÚVIDAS?  
FALE COM A GENTE  
PELO WHATSAPP:  
(11) 98550-0230

INCORPORADOR: GESTORA: PROJETO:

Sequóia Sequóia FGMF

http://www.ativawm.com.br
https://web.whatsapp.com/

