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Como chegamos até aqui

Volume de venda de imóveis federais historicamente baixo
Metodologia de venda no “varejo”
Entraves e limitações (burocracia, restrições na MDO)
Laudos de avaliação errados

Resultado: enorme frustração nos leilões (>90%)
Estratégia ajustada de varejo: PAI (Proposta de Aquisição de Imóveis)
Estratégia de atacado: FIIs



Qual o tamanho do desafio? (uso espec.)



Qual o tamanho do desafio? (dominial)



Custo de 
carregamento:
R$1,5 tri x 9,25% a.a. = 

R$139 bi



Previsão legal

Lei 13.240/15 (jamais utilizada para seu objetivo principal)
Dispõe sobre a administração, a alienação, a transferência de gestão 
de imóveis da União e seu uso para a constituição de fundos
Lei 14.011/20 (conversão da MP 915/19) trouxe importantes 
inovações (alterações à 13.240/15)

Link para toda legislação correlata: https://www.gov.br/economia/pt-br/assuntos/patrimonio-da-uniao/legislacao



Vantagens de um FII

LIQUIDEZ VELOCIDADE GOVERNANÇA
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Cronograma

1 3

2 4

5

Apresentação Bilaterais Contribuições Avaliação Edital

19/01 - Apresentação geral do 
projeto

24 a 28/01- Semana de reuniões 
presenciais com agentes de 
mercado (Rio de Janeiro e São 
Paulo)

28/01 - Último dia para 
recebimento de subsídios de 
agentes

Fevereiro: teste de mercado 
para avaliação dos imóveis 
selecionados

Março: publicação do edital; 
leilão após 30 ou 45 dias 
(TBD).



O que esperamos do 

Testar a aceitação da proposta / 
ferramenta
Ajustar parâmetros relevantes
Verificar apetite por perfil de imóvel 
/ vocação dos fundos
Perguntas específicas sobre Edital e 
Regulamento deverão ser 
apresentadas por escrito (e-mail)



Tribunal de Contas da União – TCU



Proposta

PROPOSTA



(1) Requisitos mínimos 
para participação 



(2) Critério do leilão



(3) 



(4) Performance



(5) Captação e diluição



Imóveis

Imóveis



(1) Possibilidades de vocação

Desenvolvimento em grandes áreas urbanas
Logístico (silos, galpões, armazéns, terrenos próximos a rodovias)
Imóveis de pequeno porte (aptos, salas, lojas)
Turístico (áreas frente-mar)
Retrofit
Regularização fundiária
Crédito de carbono
...



(2) Vídeo de áreas-exemplo




















