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1 RESUMO 

Este artigo tem por objetivo demonstrar as oportunidades de investimento imobiliário 

direto no mercado internacional, especificamente nos Estados Unidos da América. 

Com a análise do mercado, iremos identificar como o investidor brasileiro pode 

adquirir imóveis com segurança, protegendo seu patrimônio e gerando uma renda 

passiva em dólar. Ao investir no mercado dos EUA, onde encontra-se uma economia 

madura, o investidor foge dos riscos associados ao Brasil, como por exemplo sua 

moeda, o real. A economia americana encontra-se em um bom momento para 

investimento impulsionando a valorização das propriedades e por consequência o 

aumento dos aluguéis. Para a realização desse presente artigo serão realizadas 

pesquisas de campo e bibliográficas. 

 

2 INTRODUÇÃO 

No Brasil, se tem o costume de obter renda através de imóveis, sendo a modalidade 

mais usada o aluguel. Mendonça (2016) diz que com a globalização as barreiras foram 

quebradas parcialmente ou inteiramente, possibilitando o investimento em outros 

países. Isso significa, a aplicação de seu capital em investimentos de proporções 

muito maiores e mais desenvolvidas.  

Devido a presente crise econômica no país, incertezas no cenário político e uma 

preocupação em relação a questão previdenciária, está induzindo os brasileiros a 

pensarem em formas de investir seu dinheiro em fontes rentáveis e seguras, para se 

resguardar das incertezas de nosso país. Neste artigo, abordaremos como esse 

investimento pode ser realizado, as melhores opções presentes no mercado e 

questões burocráticas.  

 

3 OBJETIVOS  

Este artigo tem por objetivo difundir a questão do investimento imobiliário direto em 

território internacional, demostrando em seu desenvolvimento o quanto rentável e não 

burocrático essa modalidade pode ser, além de ser uma maneira de diversificar sua 

carteira de investimentos.  



4 METODOLOGIA 

Para a elaboração deste artigo, será realizada pesquisas bibliográficas que, para 

Lakatos  (2009), este é o primeiro passo da pesquisa cientifica, partindo da premissa 

do levantamento de dados que se propôs compreender e solucionar. Posteriormente, 

será realizado pesquisas de campo, que segundo Fonseca (2002), se caracteriza pela 

investigação, realizada juntamente com pessoas. 

 

5 DESENVOLVIMENTO 

Para Cherobim, Júnior e Rico (2005), investimento é o processo de aplicação de um 

capital em algum ativo, seja ele tangível ou não, objetivando o retorno de lucro em um 

momento futuro. Ainda Bodie, Kane e Marcus (2010) diz que, estes ativos podem ser 

de risco, seguros ou a junção dos dois, ou seja, existe no mercado uma gama de 

ativos, como títulos de dívida, ações, imóveis, entre outros.  

Segundo a pesquisa realizada pela Association of Foreign Investors in Real Estate, os 

Estados Unidos ocupam a primeira posição dentre seus membros nos itens de país 

estável e seguro para investimentos no mundo e por apresentar o melhor rendimento 

do capital. Daniel Rosenthal declara, "Além da força e estabilidade da econômica dos 

Estados Unidos, o que mais atrai os brasileiros é a alta taxa de retorno dos 

investimentos. Por isso, muitos acabam escolhendo o país não só como um lugar para 

viver, mas também para diversificar rendimentos". 

A pesquisa realizada pela Profile of International Activity in U.S. Residential Real 

Estate organized by National Association of Realtos, demonstra a notabilidade de 

brasileiros negociando imóveis nos EUA. Entre abril de 2015 a março de 2016, o total 

de propriedades vendidas foram 214.885, um volume total de US$ 102.6 bilhões e 

com um investimento médio aproximado de US$ 277,380 (Taurus reality, 2017)    

De acordo com dados publicados no site da Ativore Investimentos por João Succar 

(2017), ações de determinadas duas empresas que pertencem ao segmento de 

imóveis destinados para rendimento localizadas nos EUA, tiveram um crescimento de 

27% e 33% respectivamente. Ao mesmo tempo o índice da Bolsa de Valores norte-

americana, a S&P500 subiu apenas 7,9%. Analisando esses dados, pode-se ver que 

o setor apresenta um ótimo cenário para aplicação de capital.  



6 RESULTADOS PRELIMINARES  

A pesquisa de campo e bibliográfica relacionada ao tema investimento imobiliário 

direto em mercado estrangeiro encontra-se em andamento. Por conseguinte, o artigo 

cientifico será finalizado na última semana do mês de setembro. Concluindo o trabalho 

de coleta, serão adicionados mais dados ao mesmo. 
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