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Foco na rentabilidade liquida do aluguel 



Viva aonde você gosta….. 

Viva aonde você gosta Invista aonde faz sentido 

Fluxo de caixa 
de aluguel 

7,85% 



Foco na rentabilidade líquida – caixa é rei 

CUSTO DE AQUISIÇÃO

 Preço de Compra USD 117.342,00

+ Custos Estimados de Aquisição (1%) USD 1.173,42

= Custo Total de Aquisição USD 118.515,42

FLUXO DE CAIXA ANUAL ESTIMADO

+ Aluguel anual USD 13.200,00

- Administração do imóvel (10%) USD 1.320,00

- Associação de bairro USD 300,00

- Impostos anuais sobre o imóvel USD 1.373,00

- Seguro USD 510,00

- Visitas de inspeção do imóvel USD 399,00

= Fluxo de caixa liquido anual USD 9.298,00

= Rentabilidade liquida de caixa 7,85%



Rendimento liquido de aluguel 
Comparação com renda fixa 



Análise do mercado 



Análise de produtos 
Estudos detalhados e fundamentados 

Atlanta - Prontos 

USD$110.000 – USD 120.000 
7,5% líquidos ao ano 



Aluguel de longo prazo – Case Atlanta 

• Tamanho da economia 

• Crescimento populacional 

• Diversificação da economia 

• Baixos custos operacionais 

• Legislação pro-proprietário 

• Clima 

“Housing 2.0: The New Rental Paradigm da Morgan & Stanley: Atlanta é o terceiro melhor 
mercado dos EUA para adquirir imóveis residenciais.” 



Relatório Trulia Março de 2014 

 Comprar X Alugar 

Leva em conta o retorno sobre o aluguel e as despesas operacionais de em cada metrópole 



Atlanta 2013 - Destino nº 8 de migração interna 

 
 
 



Crescimento populacional 2012-2042 
 

 
 
 



Georgia é um dos melhores estados para fazer negócios 



Custos operacionais do imóvel 

• Impostos de propriedade 
• Condomínio 
• Seguro 
• Manutenção 
• Taxas de administração 



Noticias sobre Atlanta 



Veículos de investimento imobiliário em Atlanta 



Investimento em imóveis de Atlanta 

Critérios de seleção dos imóveis 
• Casas unifamiliares 
• Elevada procura pela classe média americana 
• Remodeladas e reabilitadas num alto padrão 
• Inquilinos de longo prazo (3 anos) 
• Distritos com boas escolas 
• Baixos niveis de criminalidade 

Vantagens 
• Proteção cambial 
• Elevada rentabilidade em USD$ 
• Segurança do investimento  
• Diversificação de patrimônio 
• Administração imobiliária profissional 
• Service 

Preços:  entre $110.000 e $180.000 
Rentabilidade minima de aluguel: 7% 



Formatos de aquisição em Atlanta 

Carteira Imobiliária 

Investimento mínimo: $100.000,00 
Rentabilidade de aluguel: 7,0% 
IRR 5 anos: 10,2% 

Imóveis individuais  

Investimento : $132.978,00 
Rentabilidade de aluguel: 7,6% 

Opção por carteira diversificada ou imoveis individuais 



Investimento em imóveis individuais 

Imóveis individuais  

Investimento : $132.978,00 
Rentabilidade de aluguel: 7,6% 

Vantagens 
• Escritura do imovel  
• Pode vender a qualquer 

momento (ou não) 
• Incentivos fiscais 
• Opção de escolha do imóvel 
• Administradora profissional 

 
 
 



Investimento em carteira imobiliária 

Carteira Imobiliária 

Investimento mínimo: $100.000,00 
Rentabilidade de aluguel: 7,0% 
IRR 5 anos: 10,2% 

Vantagens 
• Diversificação de riscos 
• Financiamento da carteira a 

taxas locais 
• Administração profissional do 

investimento 
• Governança corporativa do 

investimento 
 
 



Exemplos investmento 



30 Kirkland Ct, Covington GA, 30016 

http://www.ativore.com/products/atlanta-ga-prontos/properties/312 
 

Casa de US$ 132.978,00 já em processo de seleção de inquilinos 

Você poderá acessar análises detalhadas e um vídeo do imóvel no link a seguir: 

http://www.ativore.com/products/atlanta-ga-prontos/properties/312
http://www.ativore.com/products/atlanta-ga-prontos/properties/312
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111 Whiddon Dr McDonough GA, 30253 

http://www.ativore.com/products/atlanta-ga-prontos/properties/304?from_page=5 
 

Casa por US$ 120.212,00 já alugada 

Você poderá acessar análises detalhadas no link a seguir: 

http://www.ativore.com/products/atlanta-ga-prontos/properties/304?from_page=5
http://www.ativore.com/products/atlanta-ga-prontos/properties/304?from_page=5
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1479 Stonewood Ct, Hampton GA, 30228 

http://www.ativore.com/products/atlanta-ga-prontos/properties/301?from_page=6 
 

Casa por US$ 111.702,00 já alugada 

Você poderá acessar análises detalhadas no link a seguir: 

http://www.ativore.com/products/atlanta-ga-prontos/properties/301?from_page=6
http://www.ativore.com/products/atlanta-ga-prontos/properties/301?from_page=6
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Análise financeira 

Esta análise considera somente a rentabilidade liquida gerada pelo fluxo de caixa do 
aluguel (liquido de todas as despesas). Por cautela, não incluímos estimativas de 
valorização futuras dos imóveis.  
 
Uma análise histórica de performance de valorização de imóveis nos EUA a longo prazo 
(excluindo períodos raros de crises agudas) revela valorizações médias sustentáveis de 3% 
ao ano que, se confirmadas para o futuro, irão acrescer à rentabilidade acima. 
 

ANÁLISE DO FINANCEIRA INVESTIMENTO TOTAL USD$

Investimento total         387.078,52 

Fluxo de caixa líquido anual           27.154,00 

% Rentabilidade líquida anual 7,02%



Investimento 

INVESTIMENTO 1479 Stonewood Ct 30 Kirkland Ct 111 Whiddon Dr TOTAL

+ Preço de compra                    111.702,00                    132.972,00 132.978,00            377.652,00 

+ Custos estimados de aquisição (1%)                        1.117,02                        1.329,72 1.329,78                3.776,52 

 = Custo total de aquisição                   112.819,02                   134.301,72            134.307,78            381.428,52 

+ Constituição da empresa EUA (estimativa)                1.000,00 

+ ATIVORE - Estruturação do investimento                2.000,00 

+ ATIVORE - Suporte  ao investimento e pós investimento                2.650,00 

= Investimento total            387.078,52 



Rentabilidade 

FLUXO DE CAIXA ANUAL ESTIMADO 1479 Stonewood Ct 30 Kirkland Ct 111 Whiddon Dr TOTAL % Rentabildade

+ Aluguel anual                   13.200,00                15.600,00            14.400,00        43.200,00 

- Administração do imóvel (10%) -                  1.320,00 -                1.560,00 -            1.440,00 -       4.320,00 

- Provisão para vacância (3%) -                     396,00 -                   468,00 -               432,00 -       1.296,00 

- Provisão para despesas de manutenção (3%) -                     396,00 -                   468,00 -               432,00 -       1.296,00 

- Associação de bairro -                     300,00 -                   300,00 -               300,00 -          900,00 

- Impostos anuais sobre o imóvel -                  1.442,00 -                1.032,00 -            1.008,00 -       3.482,00 

- Seguro -                     425,00 -                   513,00 -               567,00 -       1.505,00 

- Visitas de inspeção do imóvel -                     399,00 -                   399,00 -               399,00 -       1.197,00 

 = Fluxo de caixa de aluguel                     8.522,00                10.860,00              9.822,00        29.204,00 7,54%

- Contadora EUA (estimativa) -       1.000,00 

- Renovação licenças empresa EUA (estimativa) -          250,00 

- ATIVORE Suporte Anual Pós Aquisição (2º ano - opcional) -          800,00 

= Fluxo de caixa líquido anual        27.154,00 7,02%



Ciclo de investimento 



Ciclo de investimento 



 

 

 

Faça o cadastro pelo site www.ativore.com e confira todos os detalhes dos 

nossos produtos e serviços e receba novidades da Ativore e informações do 

Mercado Imobiliário Global!  

 

 

contato@ativore.com 
  

 

http://www.ativore.com

