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Carteira composta por fundos imobiliários negociados na

B3, com o objetivo de superar o desempenho do Índice de
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A seleção dos fundos é pautada nas estratégias: ganho

de capital e renda.
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» Introdução

Março foi marcado por ser um dos piores meses da história para de ativos de risco ao redor do globo. Dos grandes mercados, as

bolsas de NY foram as que menos recuaram no período. Ao fim do mês, o S&P 500 havia acumulado uma desvalorização de 12,51%.

Na zona do euro, o STOXX 600, índice que abrange ativos de diversas regiões do bloco, foi mais prejudicado pelo movimento de maior

aversão ao risco que predominou no mês, registrando queda de 14,80% no mês. Aqui, o Ibovespa acompanhou o humor verificado no

exterior, voltando a operar no patamar dos 73.019 pontos (-29,90%), enquanto o real continuou se desvalorizando de forma acentuada

contra o dólar, o que fez a divisa brasileira fechar o mês cotada a R$ 5,20/US$ (+16,40%).

Diversos acontecimentos regeram a dinâmica do mês, começando pela (i) forte disseminação da Covid-19 em países do Ocidente,

com destaque para os países Europeus e os Estados Unidos; (ii) a sequência de revisões baixistas para o crescimento da economia

global, tendo em vista que as medidas de contenção da pandemia tem paralisou parcialmente as principais economias do mundo; (iii) a

nova dinâmica de preços reduzidos do petróleo, promovida por uma forte queda na demanda global e pela mais nova guerra de preços

travada entre a Rússia e a Arábia Saudita; e (iv) as medidas de estímulo que vem sendo adotadas por governos e bancos centrais ao

redor do mundo, visando amortecer os impactos da crise sobre a economia mundial.

Segundo a última atualização, o mundo entrou em março com um total de mais de 860 mil casos confirmados e 42 mil mortes

relacionadas à doença. Os EUA superaram o numero de casos da China, se aproximando dos 190 mil casos no último dia do mês.

Segundo o chefe do Instituto Nacional de Alergia e Doenças Infecciosas, Anthony Fauci, calculou no fim de semana, os EUA poderão

ter registrado mais de 200 mil mortes até a estabilização dos casos no país. Na Europa, a situação também não mostra sinais claros

de arrefecimento, com casos na Itália (106 mil), Espanha (102 mil), Alemanha (67 mil) e França (52 mil) superando 330 mil. Nos

próximos dias, seguiremos acompanhando de perto quaisquer sinais de estabilização da doença principalmente na Itália, Espanha ou

EUA – países que teoricamente já estão em estágios mais avançados no que tange a disseminação do vírus – pois acreditamos que

não haverá confiança para fomentar uma volta mais sustentável dos mercados até lá.

Avanços significativos também foram alcançados no que tange as medidas de combate aos efeitos da crise por parte dos governos e

dos principais bancos centrais. Como maior destaque, foi aprovado um pacote fiscal sem precedentes no Congresso americano na

última 6ªf do mês. A medida liberará US$ 2 trilhões entre novos gastos e incentivos fiscais de forma estimular a economia americana e

financiar os esforços no combate ao surto de Covid-19. Concomitantemente, as atuações agressiva do Federal Reserve ao anunciar

um programa de títulos de dívida públicos e privados de forma ilimitada, e do Banco Central Europeu, que oficializou um programa de

compra de títulos emergencial (PEPP, na sigla em inglês) que permite que Banco Central Europeu (BCE) compre de títulos de dívida

soberana dos países membros também de maneira ilimitada, mostraram que as instituições estão a postos para utilizar de todas as

ferramentas disponíveis para amortecer a crise.

No Brasil, o mercado brasileiro acompanhou a dinâmica do exterior enquanto a Covid-19 intensificava o contágio ao redor do país. Ao

fim do mês, o país contabilizava 5.717 casos confirmados e 201 óbitos relacionados à doença. Como resposta, o governo federal

colocou em pauta medidas que juntas podem atingir o montante de R$ 750 bilhões no combate à crise. Com o auxílio dos bancos

públicos (Caixa e BB), do Banco Central, do BNDES e do setor privado, a equipe econômica do governo trabalha de forma agressiva

para amortecer os impactos do surto sobre a economia. Na outra ponta, investidores passam a avaliar os impactos das medidas no

âmbito fiscal, uma vez que uma piora nas contas públicas será inevitável.

No tocante à atividade econômica, as pesquisas setoriais de janeiro vieram mistas mas, de maneira geral, apontavam para a

continuidade na tendência de crescimento que a economia passou a apresentar a partir do 2S19. O principal destaque do mês foi a

divulgação do Índice de Atividade do Banco Central (IBC-Br) para o mês. O indicador em linha com o que mostraram as pesquisas

setoriais que, com exceção do varejo, apresentaram variações positivas no período. Contudo, mesmo que as leituras apontassem para

o crescimento, elas foram mensuradas em um mundo pré-cris e, portanto, ficaram obsoletas para ilustrar a situação atual da economia

brasileira. Em seguida, os dados de emprego (PNAD-Contínua) referentes ao trimestre encerrado em fevereiro também confirmaram

projeções do mercado. A pesquisa mostrou que a taxa de desemprego avançou de 11,2% para 11,6%. Ao analisar o dado, foi possível

identificar avanços no mercado de trabalho entrando em 2020, porém, assim como as pesquisas setoriais, ele já não é fiel à situação

vivida no país nos dias de hoje. Tendo tudo isso em vista, esperamos uma piora generalizada dos dados, principalmente a partir de

março, o que, junto com a dinâmica deflacionária verificada no país, deve abrir espaço para que o Copom realize novos cortes da taxa

Selic.

Ao fim do 1T20, verificamos uma piora do quadro de incerteza no cenário mundial, com uma recessão de escala global se

aproximando nos próximos meses. No Brasil, o quadro de disseminação do coronavírus ainda deve se agravar em abril, e o governo

será obrigado a abrir mão do ajuste fiscal que vinha sendo no combate aos impactos da nova crise. Em função disso, apesar de

apostar em novos cortes da Selic, esperamos que estes sejam feitos com cautela, através de pílulas de 50 pontos base. Em relação à

atividade, com base nos indicadores até hoje, revisamos nossas projeções do PIB/2020 para -1,0% e do PIB/2020 para 2,0%.

Cenário Macroeconômico
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» Sobre a carteira recomendada:

No mês de março de 2020, o mercado de Fundos Imobiliários atingiu a marca de R$ 6,02 bilhões de Ofertas Públicas registradas na

CVM. O Patrimônio Líquido, no fechamento do mês de novembro, atingiu o valor de R$ 144,35 bilhões. Já o número de investidores,

aumentou 6,63% em relação ao mês anterior, chegando ao número de 762.407 investidores.

No mês de Março, nossa carteira teve desempenho abaixo do IFIX em 3,7%, com desvalorização de 19,6% no mês.

Todos os FIIs foram penalizados no mês de março, e diversos FIIs estão sendo negociados abaixo do valor patrimonial. E isso abre uma

grande oportunidade de fazer o rebalanceamento das carteiras, investir em novas oportunidades e aumentar posição em alguns casos.

É bom alertar que o mercado está muito volátil e que não podemos descartar que haverá mais volatilidade no curto prazo, dado o risco

decorrente do aumento de contágio do COVID-19. Assim, a sugestão é comprar de forma moderada e faseada, sempre acompanhando o

andamento das notícias.

Com o anúncio do fechamento dos shoppings da Grande São Paulo e Rio de Janeiro até o final de abril e com a diminuição prolongada

do fluxo de pessoas nas ruas e em locais públicos, nós estamos revendo as posições para shoppings centers na Carteira Recomendada,

como também a reponderação dos pesos, dada as incertezas quanto ao crescimento econômico, visando proteger a carteira da alta

volatilidade e de menor risco com os fundos de recebíveis.

Sendo assim, liquidaremos as posições: BRCR11 e QAGR11. Como já fizemos algumas trocas no meio do mês, como: HSML11 (SAIU);

BTCR11 e RBIV11 (ENTROU); Salientamos a nossa visão mais defensiva neste momento de alta volatilidade do mercado. Com isso,

entramos em nos seguintes fundos: BTLG11 e KNCR11.

Performance

Fonte: Bloomberg; BM&FBovespa. Elaboração: Guide Investimentos

* O desempenho é referente ao ativo HSML11 até o dia 18 de Março, a partir desta data o desempenho é  

referente aos ativos RBIV11 e BTCR11, na proporção de 10% e 5% da carteira, respectivamente.

**Taxa anualizada do último rendimento.

Para Abril

Peso Ticker Fundo Estratégia Alterações

10% ALZR11 Allianza Trust Renda Renda (-)

10% BCFF11 FII BTG Pactual FoF Ganho de Capital (+)

10% BRCO11 Bresco Logística Ganho de Capital (+)

10% BTCR11 BTG Pactual Crédito Imobiliário Renda Entrou

10% BTLG11 BTG Pactual Logística Ganho de Capital Entrou

10% KNCR11 Kinea Rendimentos Imobiliários Renda Entrou

10% MGFF11 Mogno Fundo de Fundos Ganho de Capital (+)

10% RBIV11 Rio Bravo Crédito Imobiliário IV Renda Entrou

10% VGIR11 Valora RE III Renda =

10% VINO11 Vinci Offices Ganho de Capital (+)

Mês 2020 12M Início

Carteira -19,6% -28,9% -4,5% 103,5%

IFIX -15,8% -22,0% 0,5% 82,2%

Diferença -3,7% -6,9% -4,9% 21,3%

Peso Ticker Fundo Yield Mês Contribuição

10% VINO11 Vinci Offices 6,95% -18,67% -1,87%

5% BCFF11 FII BTG Pactual FoF 6,71% -20,10% -1,00%

15% BRCO11 Bresco Logística 5,41% -11,74% -1,76%

10% BRCR11 BC Fund 6,38% -17,64% -1,76%

10% ALZR11 Allianza Trust Renda 6,03% -15,89% -1,59%

15% VGIR11 Valora RE III 6,77% -19,46% -2,92%

HSML11* HSI Mall 2,34%

RBIV11*
Rio Bravo Credito 

Imobiliário
4,96%

BTCR11* FII BTG Pactual CRI 7,56%

10% QAGR11 Quasar Agro 1,15% -25,69% -2,57%

10% MGFF11 Mogno FoF 8,23% -20,13% -2,01%

-27,35% -4,10%15%
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Alianza Trust Renda Imobiliária (ALZR11)

Objetivo do Fundo: Investimento em propriedades para renda via contratos de locação atípicos (Built-To-Suit e

Sale&Leaseback).

Portfólio: O Fundo é proprietário de 3 Edifícios Comerciais, com ABL de 18.097 m² e 4 Galpões Logístico, com ABL de

30.685 m².

Fonte: Relatório Gerencial ALZR11 – Fevereiro

Em 14/02/2020 foi publicado Fato Relevante informando que a Gestora decidiu, de forma voluntária, abrir mão da parcela da

taxa de gestão do Fundo relativa às cotas emitidas no âmbito da 2ª Emissão até que a alocação dos recursos provenientes

desta emissão seja feita no montante que a Gestora considerar adequado.

Estão trabalhando ativamente para concluir aquisições de ativos que, na visão do Gestor, incrementarão o portfólio em

qualidade, bem como na geração de caixa e distribuição de rendimentos aos cotistas

Liquidez: Em fevereiro, o volume diário médio de negociação foi de R$ 913 mil e representou um giro equivalente a 5,3%

das cotas do Fundo.

Rendimento: Em março, o Fundo anunciou rendimentos relativos a fevereiro, que foram distribuídos em 25/03/2020, no

valor de R$ 0,59 por cota, correspondente a uma rentabilidade de 7,92% anualizado. No fechamento deste relatório, a

rentabilidade anualizada está em 7,92% a.a.

Comentários e Recomendações

FUNDOS PARA RENDA

*Fonte: Último Relatório Gerencial divulgado no site da B3.
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Comentários e Recomendações

FUNDOS PARA RENDA

BTG Pactual Crédito Imobiliário (BTCR11)

Objetivo do Fundo: O FII BTG Pactual Crédito Imobiliário tem por objetivo auferir rendimentos por meio do investimento

em instrumentos de renda fixa ligados ao setor imobiliário, principalmente em Certificados de Recebíveis Imobiliários (CRI).

Portfólio:

Fonte: Relatório Gerencial BTCR11 – Fevereiro

O FII BTG Pactual Crédito Imobiliário foi constituído em março de 2018 por meio de uma oferta ICVM 476 (esforços

restritos). Em dezembro de 2018, foi anunciada a 2ª emissão de cotas do Fundo, por meio de uma oferta ICVM 400, com o

volume total captado de R$ 102 milhões. Em junho de 2019, foi encerrada a 3ª oferta do Fundo com o volume de R$ 131

milhões, por meio de uma oferta ICVM 476. Em janeiro de 2020 foi anunciada a 4ª oferta do Fundo, encerrada em fevereiro

com o volume total, de R$ 180 milhões, emitido.

Em 5 de fevereiro foi realizado o resgate antecipado compulsório integral do CRI JSL (2ª Emissão / 1ª Série da Vert), o que

gerou um recebimento total, pelo Fundo, de R$ 11,19 milhões (entre eles valores referentes à amortização, juros e multa).

Em ato contínuo, foram adquiridos os CRIs, desdobramentos da operação anterior, JSL 1 e JSL 2 (261ª e 268ª Séries / 1ª

Emissão da RB Capital).

Liquidez: Em fevereiro, o volume mensal foi de R$ 26,24 milhões.

Rendimento: Em março, o Fundo anunciou rendimentos relativos à fevereiro, que foram distribuídos em 13/03/2020, no

valor de R$ 0,60 cota, correspondente a uma rentabilidade de 7,27% ao ano. No fechamento deste relatório, a rentabilidade

anualizada está em 8,48% a.a.

*Fonte: Último Relatório Gerencial divulgado no site da B3.
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Kinea Rendimentos Imobiliários (KNCR11)

Objetivo do Fundo: Pagar rendimentos mensais equivalentes a + 100% do CDI Líquido

Resumo da Carteira:

Fonte: Relatório Gerencial KNCR11 – Fevereiro

Momento do Fundo:

Atualmente, o KNCR apresenta alocação em CRI equivalente a aproximadamente 99,7% do seu patrimônio. Vale destacar

que o portfólio do Fundo é bastante diversificado, sendo composto por 49 operações com mais de 33 devedores, de

diferentes setores da economia. Adicionalmente, a maioria das operações do Fundo constam com garantias reais na forma

de Alienação Fiduciária de Imóveis, as quais são usualmente complementadas por outras garantias, como a Cessão

Fiduciária de Recebíveis e Fundos de Reserva. De forma abrangente, a carteira do Fundo possui operações nos seguintes

macro seguimentos:

• CRIs baseados em Edifícios Coporativos: respresentam atualmente 46% do patrimônio do Fundo, representados por 10

devedores diferentes. Esta parcela da carteira contempla operações com garantias de Lajes de Edifícios Corporativos,

com relação de “Loan-to-Value” e com garantias de recebíveis destas lajes;

• CRIs baseados em Shopping Centers: compõem atualmente 27% do patrimônio do Fundo, representados por 11

devedores diferentes. As operações contam com garantias de Shopping Centers maduros e estabilizados;

• O restante da carteira está relacionado a outros segmentos do setor imobiliário como, por exemplo, o de ativos logísticos

e incorporação residencial. Por fim, vale destacar que, desde a sua concepção, o Fundo se dedica à operações de baixo

risco, baseada em devedores e garantias de primeira linha. Dessa forma, possuem o conforto que as operações

possuem elevado grau de segurança mesmo em tempos de maior incerteza como estamos vivendo.

Liquidez: Em janeiro, o volume médio diário de negociação foi de R$ 8,38 milhões.

Rendimento: Em fevereiro, o Fundo anunciou rendimentos relativos a janeiro, que foram distribuídos em 12/03/2020, no

valor de R$ 0,41 por cota, correspondente a uma rentabilidade de 5,52% ao ano. No fechamento deste relatório, a

rentabilidade anualizada está em 6,2% a.a.

Comentários e Recomendações

FUNDOS PARA RENDA

*Fonte: Último Relatório Gerencial divulgado no site da B3.
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Comentários e Recomendações

FUNDOS PARA RENDA

Rio Bravo Crédito Imobiliário IV (RBIV11)

Objetivo do Fundo: O fundo Rio Bravo Crédito Imobiliário IV – FII iniciou suas atividades dia 16 de dezembro de 2019 e

tem como objetivo proporcionar retorno acima do CDI por meio do investimento em ativos imobiliários de renda fixa,

preponderantemente em Certificados de Recebíveis Imobiliários (CRI).

Portfólio:

Fonte: Relatório Gerencial RBIV11 – Fevereiro

No fechamento de fevereiro/20, o fundo apresentava 98,8% do patrimônio alocado no ativo alvo da estratégia de gestão,

totalizando 11 CRIs e R$ 97,5 MM cuja taxa média ponderada de remuneração, na aquisição, é de 8,8% ao ano.

Adicionalmente, no fechamento do mês o fundo apresentava 1,2% da carteira em instrumentos de liquidez (Fundo

Soberando do Itaú) para eventuais despesas e acontecimentos extraordinárias.

Movimentação do Mês:

(i)Venda de R$ 1.96 milhão do CRI BTG Malls à taxa de CDI + 1,50%;

(ii)Compra de R$ 21.00 milhões do CRI BrDU à taxa de IPCA + 9,00%;

(iii)Venda de R$ 3.00 milhões do CRI Even à taxa de CDI + 1,50%;

(iv)Compra de R$ 5.00 milhões do CRI Colméia à taxa de IPCA + 10,00%;

Liquidez: Em fevereiro, o volume médio diário foi de R$ 4,76 milhões, com giro de 4,8%.

Rendimento: Em feveiro, o Fundo anunciou rendimentos relativos à janeiro, que foram distribuídos em 13/03/2020, no valor

de R$ 0,29 cota, correspondente a uma rentabilidade de 3,54% ao ano. No fechamento deste relatório, a rentabilidade

anualizada está em 4,72% a.a.

*Fonte: Último Relatório Gerencial divulgado no site da B3.
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Comentários e Recomendações

FUNDOS PARA RENDA

Valora RE III (VGIR11)

Objetivo do Fundo: O Fundo tem como objeto o investimento preponderante em CRIs (Ativo-Alvo) e complementarmente

em (Ativos de Liquidez): (i) cotas de outros FII; (ii) letras hipotecárias emitidas por Instituições Financeiras Autorizadas; (iii)

letras de crédito imobiliário emitidas por Instituições Financeiras Autorizadas; (iv) letras imobiliárias garantidas que possuam

classificação de risco (rating), em escala nacional, igual ou superior a “A-” ou equivalente, atribuída pela Standard&Poors,

Fitch ou Moody’s; (v) cotas de fundos de investimento classificados como “renda fixa”; (vi) títulos de emissão do BACEN;

(vii) certificados e recibos de depósito a prazo e outros títulos de emissão de Instituições Financeiras Autorizadas, incluindo,

sem limitação, CDBs; e (viii) operações compromissadas lastreadas em títulos públicos federais.

Destaques do fundo:

O Fundo encerrou o mês de fevereiro de 2019 com 93,5% de seu patrimônio líquido alocado em CRI, distribuídos em 36

diferentes operações, num total investido de R$408,8 milhões. Os demais recursos estão investidos em instrumentos de

caixa.

Conforme citado em Eventos Subsequentes no último relatório, no inicio do mês de janeiro o Fundo adquiriu uma posição

adicional de R$5 milhões do CRI Tegra , operação que tem como garantia alienação fiduciária de imóveis residenciais

prontos e conta com rating A- pela Fitch.

Ainda no mês de fevereiro, o Fundo recebeu o pré-pagamento total do CRI JSL Ribeira. O Fundo recebeu um prêmio de

pré-pagamento equivalente a 15,1% do saldo devedor do CRI, o que gerou lucro adicional na operação.

A Gestora permanece com foco na manutenção de uma carteira diversificada, com operações que propiciem uma relação

risco-retorno positiva, buscando sempre entregar aos cotistas rentabilidades superiores comparativamente ao CDI. Dessa

forma, a Gestora tem trabalhado e analisado uma série de novas operações para o Fundo, tanto para a alocação final do

caixa como reciclagem da carteira. No fim de fevereiro de 2020, o Fundo tinha 92,7% de sua carteira em ativos indexados

ao CDI (preferencialmente CDI + spread).

Importante destacarmos novamente que como o Fundo tem a vasta maioria de sua carteira atrelada ao CDI, o número de

dias úteis dentro do mês tem influencia no valor absoluto da distribuição mensal. O mês de fevereiro teve apenas 18 dias

úteis, e a distribuição de rendimentos auferida, comparativamente ao CDI, foi superior a média de rentabilidade média

apresentada pelo Fundo.

No início de fevereiro de 2020 o Fundo adquiriu posição adicional de R$5 milhões do CRI Tegra.

Liquidez: Em fevereiro, o volume médio diário foi de R$ 1,8 milhões.

Rendimento: Em março, o Fundo anunciou rendimentos relativos à fevereiro, que foram distribuídos em 11/03/2020, no

valor de R$ 0,55 cota, correspondente a uma rentabilidade de CDI + 3,64% ao ano. No fechamento deste relatório, a

rentabilidade anualizada está em 10,21%

*Fonte: Último Relatório Gerencial divulgado no site da B3.
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Comentários e Recomendações

FUNDOS PARA GANHO DE CAPITAL

BTG Pactual Fundo de Fundos (BCFF11)

Objetivo do Fundo: O Fundo foi constituído em janeiro de 2010 e tem como objetivo o investimento (a) Cotas de outros FII

- preferencialmente; (b) Imóveis, com a finalidade de venda, locação, arrendamento ou exploração do direito de superfície

das unidades comerciais, podendo, ainda, ceder a terceiros os direitos e créditos decorrentes da venda, locação,

arrendamento e direito de superfície dessas unidades; (c) LH; (d) LCI; (e) CRI; e (f) ações ou Cotas de sociedades cujo

único propósito se enquadre entre as atividades permitidas aos FII.

Portfólio:

Fonte: Relatório Gerencial BCFF11 – Fevereiro

Algumas características atuais do BCFF11:

- Em fevereiro/20, o Fundo encerrou com sucesso a 9ª emissão de cotas, na qual foram captados R$720MM, liquidados

aindanas sobras do direito de preferência;

- A Gestão se mantém ativa na alocação dos recursos captados na 9ª emissão, tendo em vista um ótimo momento de

investimento no contexto após o forte reajuste de marcado.

- Apesar das oportunidades, o portfólio busca se manter defensivo frente a maior incerteza no cenário econômico global

após os impactos do Covid-19. Esse reflexo se traduz na alocação de 23% do portfólio em fundos de CRI/CRI e 38%

emativos de liquidez elevada.

Liquidez: Em fevereiro, o volume negociado foi de R$ 174,4 milhões.

Rendimento: Em março, o Fundo anunciou rendimentos relativos a fevereiro, que foram distribuídos em 13/03/2020, no

valor de R$ 0,53 por cota, correspondente a uma rentabilidade de 6,50% ao ano. No fechamento deste relatório, a

rentabilidade anualizada está em 10,31% a.a.

*Fonte: Último Relatório Gerencial divulgado no site da B3.
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Comentários e Recomendações

FUNDOS PARA GANHO DE CAPITAL

Bresco Logistica (BRCO11)

Objetivo do Fundo: O Bresco Logística Fundo de Investimento Imobiliário é um fundo de investimento imobiliário de renda

com gestão ativa, pertencente ao segmento de atuação logística (fundo de tijolo).

Destaques Operacionais:

Fonte: Apresentação de Resultados BRCO11 – 4T19

Portfólio:

Fonte: Apresentação de Resultados BRCO11 – 4T19

Liquidez: Em janeiro, o volume médio mensal foi de R$ 4,6 milhões.

Rendimento: Em fevereiro, o Fundo anunciou rendimentos relativos à janeiro, que foram distribuídos em 06/03/2020, no

valor de R$ 0,55 cota, correspondente a uma rentabilidade de 5,1% ao ano. No fechamento deste relatório, a rentabilidade

anualizada está em 4,96% a.a.

*Fonte: Último Relatório Gerencial divulgado no site da B3.
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Comentários e Recomendações

FUNDOS PARA GANHO DE CAPITAL

BTG Pactual Logística (BTLG11)

Objetivo do Fundo: O Fundo tem por objeto a obtenção de renda e ganho de capital por meio da exploração de

empreendimentos imobiliários focados em operações nos segmentos logística.

Carteira:

Fonte: Relatório Gerencial BTLG11 – Janeiro

Liquidez: Em janeiro, o volume mensal foi de R$ 30,4 milhões.

Rendimento: Em fevereiro, o Fundo anunciou rendimentos relativos à janeiro, que foram distribuídos em 14/02/2020, no

valor de R$ 0,60 cota, correspondente a uma rentabilidade de 6,70% ao ano. No fechamento deste relatório, a rentabilidade

anualizada está em 9,52% a.a.
*Fonte: Último Relatório Gerencial divulgado no site da B3.
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Comentários e Recomendações

FUNDOS PARA GANHO DE CAPITAL

Mogno Fundo de Fundos (MGFF11)

Objetivo do Fundo: O Fundo tem por objeto auferir rendimentos e ganhos de capital na aquisição de Fundos de

investimentos Imobiliários ("FII") e outros ativos ligados ao mercado imobiliário.

Portfólio:

Fonte: Relatório Gerencial MGFF11 – Fevereiro

Destaques do mês de fevereiro:

Ao longo do mês de janeiro alocaram basicamente todo caixa que captaram na última oferta em dezembro de 2019. Assim,

para que pudéssem aproveitar as oportunidades que surgiram em fevereiro com a queda de diversos FIIs, tiveram de

desfazer posições com características de caixa, como KNCR11 (de 4,9% do fundo para 0%), TBOF11 (que aprovou a venda

de seu único imóvel pelo preço equivalente a R$ 105/quota e, portanto, tem seu upside limitado; de 4,3% para 3,2%) e

VILG11, onde tínham um ganho bastante expressivo (2,1% para 0%). Usaram estes recursos majoritariamente para entrar

em algumas ofertas: IRDM11, com um desconto muito relevante em relação ao preço no mercado secundário; BCFF11, na

mesma situação; e LASC11, uma 476 no segmento de shoppings. Aumentaram também a posição em JSRE11, que possui

um bom portfólio de lajes corporativas.

Evidentemente não previam o impacto que a evolução do coronavírus teve nos mercados, especialmente a partir da

segunda semana de março. Caso contrário teríam aumentado a posição em caixa. Apesar disso, aproveitaram os últimos

meses para realizar lucros expressivos em portfólio de posições compradas ao longo de 2019, garantindo espaço para

manobrarmos o portfólio sem prejudicar as distribuições aos quotistas. Mesmo com o cenário atual, trabalham com um

guidance de dividendos entre 0,50 e 0,70/quota por mês ao longo do primeiro semestre de 2020.

Com essas alterações buscam (1) deixar o fundo mais flexível e preparado para diferentes situações de mercado. A

possibilidade de comprar CRIs diretamente permitirá coinvestir com fundos parceiros em ativos interessantes, defender o

portfólio quando tiverem uma visão menos construtiva do cenário e não depender de ofertas para comprar fundos de CRI

sem ágio. (2) deixar o fundo mais ágil em momentos em que faça sentido levantar capital rapidamente para aproveitar uma

queda de mercado ou alguma oferta interessante sem a necessidade de esperar os trâmites de convocar uma assembleia.

(3) permitir que o fundo – sem alterar a maneira que a performance é cobrada atualmente – parcele seu pagamento ao

longo de um semestre, diminuindo a necessidade de liquidar posições para que a taxa possa ser cobrada (quando houver)

sem prejudicar a distribuição de dividendos aos quotistas.

Liquidez: Em fevereiro, o volume médio diário foi de R$ 31 mil.

Rendimento: Em março, o Fundo anunciou rendimentos relativos à fevereiro, que foram distribuídos em 17/03/2020, no

valor de R$ 0,70 cota, correspondente a uma rentabilidade de 7,8% ao ano. No fechamento deste relatório, a rentabilidade

anualizada está em 8,97% a.a. *Fonte: Último Relatório Gerencial divulgado no site da B3.
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Comentários e Recomendações

FUNDOS PARA GANHO DE CAPITAL

Vinci Offices (VINO11)

Objetivo do Fundo: O Vinci Offices FII é um fundo de investimento imobiliário gerido pela Vinci Real Estate Gestora de

Recursos Ltda. O Fundo tem por objetivo a obtenção de renda através do investimento no segmento de lajes corporativas,

bem como ganho de capital com a compra e venda dos mesmos. Apesar de possuir uma estratégia ampla, o Fundo deverá

investir, preferencialmente, em ativos performados, majoritariamente locados e classificados como padrão classe A.

Portfólio: O portfólio do Fundo é atualmente composto por participação em 7 imóveis totalizando 33 m² de área BOMA.

Fonte: Relatório Gerencial VINO11 – Fevereiro

O portfólio possuía prazo médio remanescente dos contratos vigentes (WAULT)² de 8,4 anos. Cerca de 5,5% da receita de

aluguel do Fundo corresponde a contratos com vencimento até 2025, e os 94,5% remanescentes apresentam vencimento

após o ano de 2025.

Em termos de ABL própria, 51% do portfólio são ativos com idade inferior a 3 anos, 32% entre 3 a 5 anos e 17% a ativos

com mais de 10 anos.

O portfólio consolidado apresentava ao fim de fevereiro uma taxa de ocupação média de 99,2% e 0% de inadimplência,

também performando melhor que o mercado.

Liquidez: Em fevereiro, o volume médio diário foi de R$ 4,8 milhões.

Rendimento: Em fevereiro, o Fundo anunciou rendimentos relativos à janeiro, que foram distribuídos em 13/03/2020, no

valor de R$ 0,37 cota, correspondente a uma rentabilidade de 6,65% ao ano. No fechamento deste relatório, a rentabilidade

anualizada está em 11,88% a.a.

*Fonte: Último Relatório Gerencial divulgado no site da B3.



www.guide.com.br

» Dados do mercado imobiliário:

• Escritório de Alto Padrão: SP - Relatório JLL: Escritórios de Alto Padrão São Paulo, 4º trimestre 2019

Queda da disponibilidade em São Paulo resulta em um mercado favorável ao proprietário nas regiões primárias:

• Ocupação: 165 mil m² ocupados no trimestre, da metragem contabilizada, mais de 1/3 está concentrada na

Berrini/Chucri, com a relevante ocupação de quase 10mil m² no Parque da Cidade -Torre Sucupira pela Serasa

Experian, seguida pelas mudanças da AIG seguros, da BV Financeira e do Banco Itaú para a região.

• Entregas: 200mil m² previstos para serem entregues ainda em 2020. Apesar de representar um número alto,

esse estoque entrará no mercado a fim de suprir a demanda por espaços, cada vez mais escassos,

principalmente na região da Faria Lima, onde já há conhecimento de pré-locações nos edifícios a serem

entregues.

• Taxa de vacância: 20,8%. O ano fechou com redução de 2 p.p. em relação ao 3T2019 e de 2,4 p.p. quando

comparado com o 4T2018. É a quarta queda consecutiva da vacância.

• Preço pedido médio de locação: R$ 84/m²/mês. O preço pedido médio caiu no decorrer do ano, tal queda deve-

se a falta de disponibilidade nos edifícios mais caros e consequente diminuição no número de amostras.

Contudo, quando comparadas apenas as propriedades presentes no trimestre passado e no atual é possível

verificar uma variação positiva de 0,56%.

Queda significativa da disponibilidade¹ no mercado de São Paulo. Com o término do ano a uma taxa de disponibilidade de

15,1%, o mercado de escritórios corporativos de São Paulo está próximo do equilíbrio entre proprietários e inquilinos. O

cenário que, no quarto trimestre de 2018 era favorável ao ocupante (taxa de disponibilidade de 21%), no mesmo período

2019 se aproximou do patamar de neutralidade², fechando o trimestre sem espaços disponíveis nas regiões do Jardins e

Itaim. Até o início do ano passado as empresas buscavam a consolidação dos seus espaços, a fim de uma ocupação mais

eficiente em prédios de alto padrão, favorecidas pelos incentivos que a crise no mercado imobiliário proporcionou (preços

mais baixos, descontos e allowances). Já no último trimestre o panorama mudou, a oferta de espaços reduzida,

principalmente nas regiões primárias, impulsionou um movimento de dispersão e ocupações em coworking. O grande

destaque do ano foi a queda da disponibilidade para 9,5% nas regiões primárias, indicando um quadro favorável ao

proprietário.

Os setores financeiro e de serviços digitais foram responsáveis por 50% dos novos negócios do trimestre. Dos 150 mil m²

locados no trimestre, 33% são representados por empresas do setor financeiro e 17% por empresas de serviços digitais .

Bancos, fundos de investimento, fintechs, start ups, aplicativos, desenvolvedores de software e internet, já consolidados no

mercado, buscam espaços para expansão ou até movimentações de flight to quality4 . Os dois segmentos junto ao setor

de saúde e coworking foram responsáveis pelas maiores transações no ano de 2019.

Mercado Imobiliário

Fonte: JLL - Relatórios de Mercado 4º trimestre 2019
*Relatório mais atual divulgado pela JLL



www.guide.com.br

» Dados do mercado imobiliário:

• Escritório de Alto Padrão: RJ - Relatório JLL: Escritórios de Alto Padrão Rio de Janeiro, 4º trimestre 2019

O Porto Maravilha continua em crescente e impacta o cenário do mercado de escritórios carioca:

• Ocupação: 75 mil m² ocupados no trimestre. O 4º tri de 2019 marcou o recorde do ano na absorção bruta. As

ocupações tiveram volume significativo, que elevou o valor do índice em 66,5% comparado ao tri passado.

Completando sua ocupação no Port Corporate, o Bradesco dá destaque para a região do Porto Maravilha, que

foi responsável por 43% das ocupações do trimestre.

• Entregas: 49 mil m² novos negócios. No 4º trimestre há um expressivo volume de novos negócios. As áreas

locadas mostram que há interesse em realizar grandes movimentações na cidade. Enquanto o Centro se

destacada por quantidade de novos negócios, o Porto Maravilha é o que possui maior volume de m².

• Taxa de vacância: 40,9%. O indicativo da vacância sofreu uma queda relevante de 2,4 p.p., resultado de um

ano em que a cidade recebeu grandes ocupações. As regiões que registraram maior queda foi a do Porto

Maravilha e da Orla.

• Preço pedido médio de locação: R$ 95/m²/mês. A média do preço se manteve estável durante o período, com

uma leve queda de 0,3 p.p. Sem expressivas variações durante o durante o ano, os preços pedidos se

mantiveram distantes dos valores transacionados.

O ano de 2019 do mercado carioca é marcado por ter gradual melhora nos índices do mercado. Ainda em um período de

recuperação, o Rio de Janeiro passou por um ano onde foi percebido bom desempenho. Do primeiro trimestre para o

último as ocupações nos edifícios de alto padrão cresceram 59.682 mil m², impulsando a queda da taxa de vacância em

3,9 p.p. A absorção líquida* também terminou positiva, chegando a 41.894 mil m². Resultado de um cenário competitivo, os

proprietários se mostraram flexíveis em negociações, provendo um volume de 159 mil m² de novos negócios para o

mercado. As áreas pré locadas impactaram o índice de disponibilidade, indo para 36,3%.

A região do Porto Maravilha e o segmento Financeiro foram os destaques do ano. Iniciado como um projeto de

revitalização do mercado imobiliário carioca, em 2019 o Porto Maravilha correspondeu às expectativas. A ida de empresas

de grande porte, como Bradesco, Amil, Enel, Icatu e outras elevou sua ocupação em 32.514 m². Ainda com 49% disponível

para locação, a expectativa é que a região cresça cada vez mais. Os segmentos que mais se destacaram durante o ano

foram: Financeiro, Petróleo e Energia e Química e Petroquímica, que representaram mais de 55% do volume das

negociações feitas durante esse ano.

Mercado Imobiliário

Fonte: JLL - Relatórios de Mercado 4º trimestre 2019
*Relatório mais atual divulgado pela JLL
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» Dados do mercado imobiliário:

• Condomínios Logísticos de Alto Padrão: Brasil - Relatório JLL, 4º trimestre 2019

Pela primeira vez em quatro anos a taxa de vacância atinge um valor inferior a 20%:

• Ocupação: 339 mil m² de absorção líquida. O volume do indicador foi 18% maior do que no trimestre anterior.

As baixas devoluções (43% do total absorvido) somadas com representativas movimentações fora do estado de

SP contribuíram para o crescimento do mercado em mais da metade dos estados analisados.

• Entregas: 312 mil m² novo estoque entregue. Cinco estados receberam novos estoques durante o trimestre,

sendo o LOG Extrema, em Minas Gerais, o maior empreendimento representando 25% do total entregue. SP

concentrou 54% das novas áreas distribuídas em três empreendimentos especulativos.

• Taxa de vacância: 18,5%. O bom desempenho de SP somado às entregas de grandes áreas, já com

ocupações, proporcionou para o mercado do país uma diminuição de 0,58 p.p em relação ao trimestre passado

e 3,72 p.p quando comparado ao mesmo período do ano anterior.

• Preço pedido médio de locação: R$ 19/m²/mês. O preço pedido fechou o ano com valor similar ao final de 2017,

se aproximando dos R$ 19/m²/mês. Em relação ao fechamento do ano anterior, o indicador aumentou 3,5%.

O mercado brasileiro registra crescimento em 16 estados em 2019. Foram 595 mil m² absorvidos no 4T, totalizando 2,4

milhões de m² negociados no ano. O estado de SP permaneceu como principal mercado, com 385 mil m² locados em

média por trimestre. Contudo, estados como MG e RS também tiveram números relevantes, estes apresentaram um

volume de 150 mil m² e 90 mil m², respectivamente em 2019 . A região Nordeste também foi outro destaque positivo,

apresentando 201 mil m² movimentados, valor 25% maior do que o acumulado no ano anterior.

Volume de novo estoque no último trimestre corresponde a 38% do total entregue no ano. Foram entregues 312 mil m²,

distribuídos em cinco estados, sendo que 43% desta área já se encontra locada. O imóvel LOG Extrema, em MG, foi a

maior entrega do trimestre, com um BTS** de 77 mil m² para o Grupo Dafiti. Em SP, as regiões de Jundiaí (58 mil m²) e

Guarulhos (71 mil m²) receberam novos estoques.

Mercado demonstra sua recuperação e fecha 2019 com menor taxa de vacância dos últimos 7 anos. Com queda da

vacância de 3,8 p.p. em relação a 2018 e um aumento sequencial do preço pedido médio do país (3,5% comparado ao

mesmo período do ano anterior), o sentimento é de otimismo para 2020. São previstos 1,5 milhões m² para serem

entregues neste ano, sendo 412 mil² fora do eixo Rio-São Paulo.

Mercado Imobiliário

Fonte: JLL - Relatórios de Mercado 4º trimestre 2019
*Relatório mais atual divulgado pela JLL
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» Sobre os FII:

Os fundos de investimento imobiliário, ou FIIs, sigla pela qual são popularmente conhecidos, são fundos que investem em

ativos e projetos imobiliários – como shoppings, escritórios, residenciais, hotéis e galpões industriais e logísticos – ou então

em títulos de dívida privada com lastro em imóveis ou em operações imobiliárias – caso de Certificados de Recebíveis

Imobiliários (CRI), Letras de Crédito Imobiliário (LCI), Letras Hipotecárias (LH) e Letras Imobiliárias Garantidas (LIG).

Basicamente, os fundos imobiliários funcionam da seguinte forma: um grupo de investidores, os cotistas, reúne capital para

aplicar em empreendimentos imobiliários existentes, com o objetivo ou de obter renda constante através de aluguel

(formato conhecido como fundo imobiliário para renda); ou em projetos a ser desenvolvidos, com vistas a auferir retornos

em um prazo mais longo (fundo imobiliário para desenvolvimento); ou ainda em títulos com garantia imobiliária que gerem

remuneração conforme critérios preestabelecidos (fundo imobiliário ‘de papel’). O documento essencial para a constituição

de um fundo imobiliário é o regulamento. Ele define, entre outras coisas, a política de investimento a ser adotada e as

regras que serão seguidas. O prospecto, por sua vez, apresenta as principais informações do regulamento ao investidor,

com vistas a facilitar sua tomada de decisão – direitos e deveres dos cotistas e do administrador, políticas e estratégias de

investimento do fundo, taxas etc. Ambos os documentos são analisados pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM),

autarquia vinculada ao Ministério da Economia responsável por regulamentar e fiscalizar esse mercado.

Ao comprar cotas de um fundo imobiliário, o cotista adquire automaticamente uma participação no patrimônio total e o

direito de receber rendimentos correspondentes à fatia que detém. O FII é constituído na forma de condomínio fechado, e

não é permitido ao investidor resgatar as cotas antes do encerramento do prazo de duração do fundo. É importante notar

que, na maioria das vezes, esse prazo é indeterminado; consequentemente, a forma de o investidor se retirar do fundo se

dá por meio da venda de suas cotas a outro(s) interessado(s).

Vantagens do Produto

• Diversidade e qualidade dos ativos: Ao adquirir cotas de um FII, os investidores têm acesso a uma diversidade de ativos

mobiliários, usualmente de alta qualidade, que dificilmente poderiam comprar individualmente. O investidor de um FII

pode se tornar oproprietário, por exemplo, de shoppings, torres de escritórios, complexos residenciais e galpões

logísticos, mesmo a partir de aportes pequenos de recursos;

• Isenção fiscal de rendimentos: Os rendimentos dos investimentos de pessoas físicas em FIIs são hoje isentos de

imposto de renda, desde que cumpridas algumas condições: o investidor deve ter menos de 10% do total das cotas do

fundo; o fundo precisa somar pelo menos 50 cotistas; e o FII deve ser negociado exclusivamente em bolsa de valores ou

mercado de balcão organizado;

• Liquidez comparativa: Ao adquirir cotas de um fundo imobiliário, o investidor não compra diretamente um imóvel

específico, e sim a participação em uma carteira de ativos. A qualquer momento, ele tem a possibilidade de se desfazer

dessa sua fatia no FII por meio da venda de suas cotas –, condição que lhe oferece potencial de liquidez superior na

comparação com o processo de venda de um imóvel, que eventualmente pode ser demorado;

• Gestão Profissional: Ao aderir a um FII, o investidor passa a contar com os serviços de especialistas, fator que

potencializa as oportunidades de bons investimentos e maiores retornos.

Fundos de Investimento Imobiliário

Fonte: GRI Club – E-book Fundos Imobiliários
(Um guia completo para quem quer conhecer e investir neste mercado).
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