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Carteira de Fundos de 
Investimento 
Imobiliário

Carteira composta por fundos

imobiliários negociados na B3, com o

objetivo de superar o desempenho do

Índice de Fundos de Investimento

Imobiliário (IFIX).

A seleção dos fundos é pautada nas

estratégias: ganho de capital e renda.
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Cenário Macroeconômico

Introdução

Em junho, ativos de risco deram sequência a dinâmica de recuperação iniciado em abril, fechando um trimestre forte para as principais 

bolsas globais. Ao fim do mês, o S&P 500 havia acumulado ganhos da ordem de 1,84% em NY enquanto, na zona do euro, o STOXX 600 

avançou 2,85% no mês. Aqui, o Ibovespa acompanhou o humor verificado no exterior, voltando a operar acima do patamar de 95 mil 

pontos (+8,76%). Na contramão, o real continuou se desvalorizando de forma acentuada contra o dólar, reflexo da piora de perspectiva 

com o fiscal e novo corte da taxa Selic pelo BCB, que fechou o mês cotado a R$ 5,46 (+2,42%). 

A forte injeção de liquidez por bancos centrais e anúncios de estímulos fiscais por governos ao redor do mundo adotados para lidar com 

a chegada do coronavírus impulsionaram uma retomada vigorosa de ativos no 2º trimestre de 2020. No entanto, o recente salto no 

número de casos globais que se consolidou com a 2ª onda de contaminação do coronavírus voltou a configurar uma forte ameaça para 

tal movimento. 

Na frente monetária, os principais bancos centrais do mundo continuaram sinalizando que irão fazer de tudo para sustentar o bom 

funcionamento dos mercados até o fim da crise. Enquanto o Bank of England (BC inglês), o Bank of Japan (BC japonês) e o ECB (BC 

europeu) deram um impulso nos seus respectivos programas de compras de ativos (QE), o Federal Reserve (Fed – BC americano) 

anunciou a compra de títulos de dívida individuais, movimentação que, anteriormente, só era feita através da compra de fundos (ETFs) 

de renda fixa – hoje o Fed é o 2º maior detentor de fundos deste tipo nos EUA. Em julho, o investidor buscará pistas sobre a 

possibilidade do Fed implementar o programa de controle da curva de juros (yield curve control) – mecanismo experimental em que o 

BC estabeleceria metas para vértices mais longos da curva e utilizaria da compra de títulos para manter as taxas dentro dos novos 

“limites”.

Enquanto isso, as expectativas com a revelação de novos pacotes de expansão fiscal anunciadas nas economias centrais também 

contribuíram para a melhora de sentimento. Na zona do euro, o fundo de recuperação econômica de EUR$ 750 bilhões continua sendo 

discutido pelos principais líderes do bloco. Nos mais recentes desenvolvimentos, Emanuelle Macro (FRA) e Angela Merkel (ALE) 

reforçaram seu apoio ao fundo em encontro no último final de semana do mês. No entanto, a aprovação do pacote – que visa ser 

financiado com a emissão de títulos europeus com vencimento de até 30 anos – encontra resistência dentre países como Holanda, 

Suécia, Áustria e Dinamarca. Estes países argumentam que a magnitude do financiamento deixará futuras gerações desnecessariamente 

sobrecarregadas com dívida, além de argumentarem que os termos de repartição dos recursos são injustos. Do outro lado do atlântico, a 

notícia de que o governo americano estaria avaliando um projeto de infraestrutura – medida que também está sendo estudada no Reino 

Unido - de valor próximo a US$ 1 trilhão também reforçou a esperança por uma recuperação econômica mais rápida na maior economia

do mundo. 

Contudo, apesar da melhora, o aumento de alguns riscos do cenário também não pode ser deixado de lado. Atualmente, a chegada da 

2ª onda de contaminações nos EUA já está, em 40% dos estados, atrasando o processo de reabertura das suas economias. Estados como 

o Texas e a California renovam recordes de novos casos diários sucessivamente. O especialista em doenças infecciosas que tem 

acompanhado de perto a situação nos EUA, Anthony Fauci, alertou que os casos diários no país poderão superar 100 mil caso não haja 

uma mudança de comportamento da população. Simultaneamente, o crescimento do número de novos casos na Austrália, China, Japão

e diversos países do leste europeu tem ficado no radar de investidores. Sobre estes novos surtos, não esperamos um impacto imediato 

nos mercados até porque não vemos a volta das medidas draconianas de isolamento verificadas em março, mas o atraso na reabertura

derivado da implementação de medidas focalizadas pode acabar resultando em decepções sobre a recuperação esperada no 2º 

semestre e, consequentemente, em um ajuste nos preços. 

Victor Beyruti Guglielmi
vbeyruti@guidelinvestimentos.com.br
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Cenário Macroeconômico

No Brasil, o mercado brasileiro seguiu operando na esteira do exterior, enquanto a pandemia do coronavírus intensificava o contágio ao 

redor do país. Ao fim do mês, o país contabilizava mais de 1,4 milhão de casos confirmados e 59 mil óbitos relacionados à doença. Em 

Brasília, o destaque ficou com a prisão de Fabrício Queiroz, ex-assessor de Flavio Bolsonaro, que configura um novo risco para o governo 

apesar do mesmo não apresentar intenção de aceitar um acordo de delação premiada até o momento. A crise entre o Executivo e o

Legislativo apresentou um leve arrefecimento no fim do mês, com postura mais amistosa do presidente. Resta saber se esta mudança

vem em prol do enfrentamento mais efetivo da crise ou se ela só aconteceu pelo fato da situação ter se deteriorado a patamares 

insustentáveis.

Em relação ao fiscal, a saída de Mansueto Almeida da Secretaria do Tesouro e a prorrogação do auxílio emergencial marcaram o mês de 

junho. O primeiro evento veio como uma surpresa para o mercado, que não assimilou bem a saída de Mansueto, renomado em sua 

profissão e conhecido pelo seu apreço à responsabilidade fiscal. Já o 2º era esperado, mas seu custo de mais US$ 100 bilhões não

deixará de pressionar ainda mais a situação das contas públicas. Em maio, o déficit primário foi de R$ 131,4 bilhões e, junto do resultado 

de abril (R$ 94,3 bilhões) já acumula um rombo maior do que a soma do acumulado nos últimos dois anos. Junto da volatilidade na 

política e aumento dos casos da covid-19 no mundo, esta piora contribuiu para depreciar o real contra o dólar e, consequentemente, 

pressionar para cima as taxas na parte mais longa da curva de juros. 

No que se refere à atividade econômica, as pesquisas setoriais de abril trouxeram resultados fortemente negativos, refletindo a 

implementação das medidas de isolamento social e o consequente fechamento dos negócios. Resumindo: A contração foi generalizada 

entre os setores produtivos, com o Índice de Atividade do Banco Central (IBC-Br) apontando para uma contração da economia de 15,1% 

em relação ao mesmo período no ano passado. Os dados de emprego (PNAD-Contínua) referentes ao trimestre encerrado em maio 

confirmaram projeções de mercado ao levar a taxa de desemprego para 12,9%. No período, além do aumento de 368 mil no número de 

desempregados, o dado mostrou uma redução de 7,2 milhões de pessoas na força de trabalho no intervalo de 12 meses. Tendo estes 

números em vista, esperamos dados fracos das pesquisas setoriais de maio, quando as medidas de afastamento ainda vigoravam por 

grande parte do país, além da manutenção da piora no mercado de trabalho em junho; por mais que o Brasil esteja reabrindo, ainda não 

há confiança suficiente para que o nível de contratações se eleve muito. Com base nos indicadores divulgados até hoje, revisamos

nossas projeções do PIB/2020 para -7,3% e do PIB/2021 para 4,0%.

Fechando o 2T20, grande parte do mundo superou o que parece ter sido a pior fase da crise econômica derivada da covid-19. O cenário 

ainda guarda diversos desafios e esperamos algumas decepções no tocante à velocidade de recuperação no 2º semestre, mas estamos 

convictos que os lockdowns generalizados não deverão ser adotados novamente. No Brasil, o quadro de disseminação do coronavírus

ainda deve se agravar, e o governo será obrigado a atrasar a retomada dos negócios em regiões importantes do país. Simultaneamente, 

a instabilidade política deve continuar atuando como agravante da situação, assim como a deterioração do quadro fiscal. Assim, apesar 

dos juros baixos e a esperança externa com uma recuperação econômica em “V” servirem como base de sustentação para ativos de 

risco, os mercados precisarão de mais provas para continuar sustentando a alta das bolsas, que deverão se manter nas mesmas bandas 

de preços (Ex.: S&P 500 – 3.000 a 3.200 pts; IBOV – 89k a 96k) verificadas desde as primeiras semanas de junho.

Victor Beyruti Guglielmi
vbeyruti@guidelinvestimentos.com.br
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Sobre a carteira recomendada:

No mês de Junho de 2020, o mercado de Fundos Imobiliários atingiu a marca de R$ 9,21 bilhões em Ofertas Públicas registradas na CVM.

O Patrimônio Líquido, no fechamento do mês de abril, atingiu o valor de R$ 99,1 bilhões. Já o número de investidores, aumentou 3,6% em

relação ao mês anterior, chegando ao número de 848.850 investidores.

No mês de Junho, nossa carteira teve desempenho acima do IFIX em 1,2%, com valorização de 6,8% no mês.

A carteira recomendada em Junho teve performance positiva,

principalmente devido a manutenção de nossa estratégia menos

defensiva, em linha com o mês de Maio.

Os fundos imobiliários continuam com volatilidade elevada, no

entanto, já começamos a enxergar um cenário mais claro para os

próximos meses. O comportamento observado durante o mês, na

nossa visão, foi bastante atípico para a indústria, principalmente

frente a maior aversão a risco dos investidores em um momento

de incertezas com relação às consequências da quarentena e aos

impactos da pandemia na economia.

Seguimos acreditamos que a indústria de FII terá volatilidade e

será impactada em termos de liquidez. Porém, a postura que

estamos adotando agora é menos defensiva, comparada a dos

meses anteriores, vislumbrando uma retomada do setor.

Em linha com o cenário descrito, fizemos algumas mudanças nas

recomendações da carteira para Julho, selecionando nomes de

peso dentro da indústria, visando especialmente qualidade de

portfólio e também considerando janelas de entrada atrativas.

Acreditamos que os nomes escolhidos estão melhor posicionados

para se beneficiar da melhora gradativa que temos visto no

mercado nas últimas semanas.

Vale ressaltar a inclusão de VISC, adicionando exposição ao setor

de Shoppings na carteira, porém com peso reduzido (5%).

Performance

Para Julho

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

*Taxa anualizada do último rendimento.

Peso Ticker Empresa Estratégia
Alteraçõe

s

15% BCFF11 FII BTG Pactual FoF Ganho de Capital (+)

15% BTLG11 BTG Pactual Logística Ganho de Capital (+)

5% IRDM11 Iridium Recebíveis Imobiliários Renda Entrou

15% JSRE11 JS Real Estate Multigestão Ganho de Capital Entrou

10% RBIV11 Rio Bravo Crédito Imobiliário IV Ganho de Capital Entrou

10% RBRP11 RBR Properties Renda Entrou

10% RBRR11 RBR Rendimentos High Grade Renda =

5% TRXF11 TRX Real Estate Ganho de Capital Entrou

10% VGIR11 Valora RE III Renda =

5% VISC11 Vinci Shopping Centers Ganho de Capital Entrou

Mês 2020 12M Início

Carteira 6,8% -10,8% 17,0% 155,4%

IFIX 5,6% -12,2% 6,9% 105,0%

Diferença 1,2% 1,4% 10,2% 50,4%
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Carteira de FII IFIX

Peso Ticker Empresa

Yield

(2020

E)

Variaçã

o
Contribuiçã

o

10% ALZR11 Allianza Trust Renda 7,02% 22,05% 2,20%

10% HGRU11 CSHG Renda Urbana 8,47% 11,02% 1,10%

10% MGFF11 Mogno FoF 7,44% 9,11% 0,91%

10% BCFF11 FII BTG Pactual FoF 4,91% 7,39% 0,74%

10% RBRR11
RBR Rendimentos High 

Grade
6,80% 5,93% 0,59%

10% BRCO11 Bresco Logística 6,93% 5,34% 0,53%

10% HFOF11 Hedge TOP FOFII 3 13,76% 5,01% 0,50%

10% BTLG11 BTG Pactual Logística 6,17% 1,36% 0,14%

10% VGIR11 Valora RE III 5,79% 0,32% 0,03%

10% KNCR11
Kinea Rendimentos 

Imobiliários
3,66% 0,00% 0,00%

Saiu Entrou

Alianza Trust Renda (ALZR11) Iridium Rec. Imob. (IRDM11)

Bresco Logística (BRCO11) JS Real Estate (JSRE11)

Hedge Top FOFII 3 (HFOF) Rio Bravo Cred. Imob. (RBIV11)

Kinea Rend. Imob. (KNCR11) RBR Rend. High Grade (RBRR11)

Mogno FoF (MGFF11) TRX Real Estate (TRXF11)

CSHG Renda Urbana (HGRU) Vinci Shopping Centers (VISC11)
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Iridium Recebíveis Imobiliários (IRDM11)

Objetivo do Fundo: Investimento em Certificados de Recebíveis Imobiliários (CRIs), desde que atendam aos critérios

definidos na política de investimento, e outros ativos imobiliários.

Portfólio:

Fonte: Relatório Gerencial IRDM11

Em maio, o fundo aproveitou para realizar o ganho em algumas posições em FIIs, que não víamos mais potencial de ganho,

e realocou esses recursos para novas alocações em CRIs e também FIIs. Contanto, é importante saber que a alocação em

caixa (fundo soberano) reduziu de 5,21% para 3,67% do PL e a alocação em FIIs também foi diminuída de 34,75% para

31,92% do PL. Ainda, a cota apresentou uma valorização de 2,66%, chegando ao patamar de R$ 104,69, e o fundo se

manteve com uma alta liquidez de R$ 66,2 milhões/mês (ou R$ 3,3 milhões/dia de média).

Os rendimentos foram superiores em relação ao último mês, mas o fundo ainda tem sofrido os impactos negativos gerados

pelos baixos/negativos índices de inflação e segue contrabalanceado esse impacto com a geração de valor da gestão ativa

na compra e venda de ativos, em especial FIIs, no mercado secundário.

Liquidez: Em Maio, o volume diário médio de negociação foi de R$ 2,02 milhões, quase dobrando o patamar de R$ 1,1

milhões visto no mês anterior.

Rendimento: O fundo realizou uma distribuição de rendimentos no dia 17/06 de R$ 0,76 por cota para os cotistas que

detinham cotas no dia 09/06 e essa distribuição equivale a um resultado de 373,70% do CDI no mês.

Comentários e Recomendações

FUNDOS PARA RENDA
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JS Real Estate Multigestão (JSRE11)

Objetivo do Fundo: fundo imobiliário do tipo híbrido. Seus investimentos podem ser compostos por todos os segmentos

de investimento do mercado imobiliário.

Portfólio:

Fonte: Relatório Gerencial JSRE11

A carteira do JS Real Estate reforçou sua resiliência através da qualidade de seus ativos e locatários. O fundo confirmou o

recebimento da maior parte das receitas contratadas, e seguimos sem inadimplência. Entretanto, adotamos para os

inquilinos que tiveram suas operações mais impactadas pelo COVID-19 a postergação de parte do aluguel como linha de

negociação.

Seguimos cautelosos e próximos aos inquilinos para avaliar possíveis demandas, mas acreditamos que a fase mais intensa de

negociações tenha passado. Estamos focados na alocação do caixa do fundo, seguimos monitorando e avaliando as

oportunidades de mercado, com foco em ativos reais que se encaixem dentro do perfil de qualidade do nosso portfólio.

Além disso, permanecemos com a estratégia de aquisição de cotas de Fundos Imobiliários tanto no mercado primário

quanto secundário.

Liquidez: Em maio, o volume médio negociado foi de aproximadamente R$ 49 milhões.

Rendimento: Em Maio, o JSRE distribuiu rendimentos de R$0,46 por cota, yield de 0,45% sobre a cota de fechamento do

mês anterior.

Comentários e Recomendações

FUNDOS PARA RENDA
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RBR Properties (RBRP11)

Objetivo do Fundo: Gerar renda recorrente de aluguel através da locação de um portfólio diversificado de ativos

imobiliários.

Portfólio:

Fonte: Relatório Gerencial RBRP11

Maio foi um mês de transição! Passamos os últimos dois meses atendendo as demandas dos inquilinos e renegociando

contratos, sem impacto relevante e pavimentando um futuro consistente para o fundo.

Superada tal fase, nesse mês, retomamos negociações para novas aquisições. Isso não quer dizer que a crise é passado –

muito pelo contrário - porém já é possível navegar com um pouco mais de visibilidade. Nosso portfólio se mostrou bastante

resiliente: em maio, recebemos 81,3% da receita originalmente prevista nos contratos (100% dos montantes esperados pós

negociações ocorridas em março e abril). Temos apenas um caso de inadimplência no Fundo e que representa 2,1% na

nossa receita imobiliária (Paquetá).

Em Maio e Junho, será possível notar um incremento substancial na receita imobiliária do Fundo, uma vez que as carências

concedidas em contratos fechados no início do ano se encerram. Ainda no âmbito dos contratos já firmados pelo Fundo, é

esperado um aumento adicional durante o segundo semestre, com a devolução de descontos concedidos nos últimos

meses.

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

Rendimento: O Fundo distribuiu rendimentos no valor de R$ 3,6 milhões, equivalente a R$ 0,42/cota. Esse valor equivale a

229,11% da Taxa DI e a um dividend yield de 6,68% a.a.

Comentários e Recomendações

FUNDOS PARA RENDA
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TRX Real Estate (TRXF11)

Objetivo do Fundo: Fundo de Investimento Imobiliário com foco na distribuição de renda e dividendos aos seus cotistas 

através de uma gestão ativa que busca maximizar seu retorno por meio da aquisição, do desenvolvimento e da venda de 

imóveis locados preferencialmente para grandes empresas com contratos de longo prazo.

Resumo da Carteira:

Fonte: Relatório Gerencial TRXF11

Mais uma vez, no mês de maio, não houve nenhuma inadimplência dos locatários dos imóveis do Fundo, o que reforça

nossa visão de que o TRXF11 possui uma carteira bastante defensiva para o momento atual, com contratos de locação com

vencimentos longos, com características de atipicidade e inquilinos que são empresas grandes/multinacionais e de setores

considerados como essenciais.

Reforçamos que a operação de aquisição das 42 lojas do GPA vem sendo elaborada e estruturada com o objetivo de

viabilizar a aquisição de um portfólio de imóveis que fará com que o TRXF11 cresça em tamanho e porte, diversificando a

carteira do Fundo em várias regiões do Brasil, com grande predominância de capitais e/ou grandes cidades, preservando os

interesses dos atuais cotistas do TRXF11 e mantendo o atual nível de rentabilidade das distribuições mensais.

Liquidez: Em Maio, o volume médio total negociado atingiu R$ 5,37 milhões.

Rendimento: A distribuição de R$ 0,67 por cota no dia 12/06 representa um Dividend Yield anualizado de 8,45%.

Comentários e Recomendações

FUNDOS PARA GANHO DE CAPITAL
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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 maio de 2020 com 98,8% de seu patrimônio líquido alocado em CRI, distribuídos em 38

diferentes operações, num total investido de R$431,4 milhões. Os demais recursos estão investidos em instrumentos de

caixa.

Durante o mês de maio, o Fundo adquiriu dois novos CRI no mercado primário e um CRI no mercado secundário no valor

total de R$15 milhões. Foram investidos no primário (i) R$9 milhões no CRI Alfa Realty, com cupom de CDI + 5,0% ao ano e

taxa mínima de 9,5% ao ano, além de um prêmio adicional de 112bps e (ii) R$4,5 milhões do CRI Nova Barueri, com cupom

de CDI + 5,0% ao ano e taxa mínima de 9,0% ao ano, além de um prêmio adicional de 197bps; e no secundário R$1,5

milhões no CRI You 1S com cupom de CDI + 4,0% (ver mais detalhes das operações em Detalhamento dos Ativos). Além

disso, foram adquiridos R$12 milhões referentes à segunda tranche do CRI You 11S que tem cupom de CDI + 3,75% ao ano

e taxa mínima de 7,5% ao ano. Nesse mês, o Fundo ainda vendeu sua posição do CRI Ser Educacional 284S.

Conforme comentado no relatório anterior, apesar do cenário atual ser desafiador, a Gestão entende que a atual crise tem

gerado oportunidades de investimento em operações com condições (prêmios e/ou garantias) mais favoráveis do que

aquelas existentes pré-crise, inclusive oportunidades pontuais no mercado secundário. Os novos CRI adquiridos no mês de

maio, que contam com piso de remuneração fixa, demonstram esse entendimento. A rentabilidade apresentada no mês de

maio, equivalente a CDI + 3,0% ao ano, corrobora a busca contínua da Gestão em melhorar a relação risco-retorno da

carteira, tendo como base comparativa o CDI.

Por último, o Fundo encerrou o mês de maio com 27.406 cotistas, se mantendo relativamente estável nos últimos meses. O

volume médio de negociação diária no mês de maio foi de R$680 mil, o que representa pouco mais de um terço do volume

médio diário de negociação do Fundo no primeiro trimestre de 2020. Entretanto, importante salientar que a liquidez média

nos primeiros 8 dias úteis de junho ultrapassou o valor de R$1 milhão, em linha com a recuperação da liquidez observada no

mercado de fundos imobiliários como um todo.

Liquidez: Em abril, o volume médio diário foi de R$ 680 mil.

Rendimento: Em maio, o Fundo anunciou rendimentos relativos à abril, que foram distribuídos em 20/05/2020, no valor de

R$ 0,47 cota, correspondente a uma rentabilidade de CDI + 3% ao ano. No fechamento deste relatório, a rentabilidade

anualizada está em 8,57% a.a.

Comentários e Recomendações

FUNDOS PARA RENDA
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BTG Pactual Fundo de Fundos (BCFF11)

Objetivo do Fundo: O FII BTG Pactual Fundo de Fundos Imobiliários tem como objetivo principal a aquisição de cotas de

outros Fundos de Investimento Imobiliário, bem como Certificados de Recebíveis Imobiliários (“CRI”), Letras Hipotecárias

(“LH”) e Letras de Crédito Imobiliário (“LCI”).

Portfólio:

Fonte: Relatório Gerencial BCFF11

O Fundo, que se manteve de forma consistente entre os mais negociados na bolsa, atingiu, no início de junho/20, a marca

história de 200 mil cotistas, cerca de 25%2 de toda a base de cotistas da indústria de FII’s no Brasil.

O desempenho dos rendimentos do BCFF ainda permanece abaixo de seu potencial devido a uma posição atual do portfólio

em fundos de Shoppings, que embora demonstraram uma valorização no preço de mercado de suas cotas, até o momento

seguem não estão distribuindo rendimentos em meio à crise da COVID-19. Apesar no impacto no curto prazo, acreditamos

que o investimento nessa classe de ativos é de grande importância para a estratégia do fundo no longo prazo, visando

carregar ativos de excelente qualidade e com oportunidade de ganho de capital. Destacamos também um menor resultado

das aplicações financeiras deste mês devido a incidência do come-cotas sobre o fundo utilizado para zeragem de caixa do

BCFF.

O Fundo ainda possui R$5,9mm de resultados acumulados a serem distribuídos, o que representa R$ 0.29/cota.

Liquidez: Em abril, o volume negociado foi de R$ 80,8 milhões.

Rendimento: Em Junho, o Fundo anunciou rendimentos relativos a Maio, que foram distribuídos em 15/06/2020, no valor

de R$ 0,40 por cota, correspondente a uma rentabilidade de 5,7% ao ano. No fechamento deste relatório, a rentabilidade

anualizada está em 6,97% a.a.

Comentários e Recomendações

FUNDOS PARA GANHO DE CAPITAL
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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.

Portfólio:

Fonte: Relatório Gerencial BTLG11

Destacamos nesse mês a assinatura do CCV de um galpão refrigerado locado para a BRF em Fortaleza/CE, em contrato

atípico com vencimento para 2032, mais informações seguem ao final do relatório.

Com esta aquisição, o Fundo deve observar um aumento da sua receita recorrente nos próximos meses. Com esse ativo no

portfólio, o fundo passa a concentrar ainda mais sua receita em inquilinos com atividades relacionadas ao setor alimentício,

que tem se demonstrado ainda mais seguro e resiliente.

Neste contexto, a Gestão mantém-se, ainda mais, próxima de todos seus inquilinos, prezando não apenas pela rentabilidade

atual dos ativos, mas por uma relação de longo prazo, de forma a que todas eventuais demandas serão analisadas caso a

caso.

Liquidez: Em abril, o volume mensal foi de R$ 13,0 milhões.

Rendimento: Em maio, o Fundo anunciou rendimentos relativos à abril, que foram distribuídos em 25/06/2020, no valor de

R$ 0,50 cota, correspondente a uma rentabilidade de 5,9% ao ano. No fechamento deste relatório, a rentabilidade

anualizada está em 5,6% a.a.

Comentários e Recomendações

FUNDOS PARA RENDA
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Vinci Shopping Centers (VISC11)

Objetivo do Fundo: Fundo de tijolo com investimentos majoritariamente focados no setor de Shoppings.

Portfólio: O portfólio do Fundo é composto por participação em 13 shoppings em 9 diferentes estados, administrados por

7 administradoras distintas, totalizando mais de 106 mil m² de ABL própria.

Fonte: Relatório Gerencial VISC11

O mês de maio foi caracterizado pela continuidade da pandemia do COVID-19. Alguns países do mundo começaram a

relaxar as medidas de restrição com planejamentos faseados e atrelados à evolução da curva de contaminação. Em relação

ao Brasil, e especificamente ao setor de shoppings, já tivemos a reabertura de centros comerciais em cidades que

apresentam situações melhores em relação à pandemia. Atualmente, 248 shoppings localizados em 15 estados e 111

municípios encontram-se em operação, o que corresponde a 43% dos shoppings no país. Os shoppings abertos têm

adotado medidas sanitárias e de segurança atendendo aos requisitos do Poder Público, bem como orientações dos órgãos

de saúde e da ABRASCE.

Liquidez: Em Maio, o volume diário médio negociado foi de R$ 2,5 milhões.

Rendimento: A distribuição de rendimentos do Fundo para o mês de maio seguiu a mesma política adotada no mês

anterior, equivalente à aplicação da cota patrimonial pelo CDI no período, líquido de impostos, que foi equivalente a R$

0,23/cota.

Comentários e Recomendações

FUNDOS PARA GANHO RENDA
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FII Rio Bravo Crédito Imobiliário IV (RBIV11)

Objetivo do Fundo: Fundo de papel que tem como objetivo auferir ganhos através de ativos de títulos e valores mobiliários.

Portfólio:

Fonte: Relatório Gerencial RBIV11

No fechamento de maio/20, o fundo apresentava 96,5% do patrimônio alocado no ativo alvo da estratégia de gestão,

totalizando 12 CRIs e cotas de 3 FIIs. A taxa média ponderada de remuneração, na aquisição, é de Inflação+ 6,57% e CDI+

1,31%. Quando consideramos os índices do Relatório Focus 2023 do dia 29/05, CDI de 6,00% a.a. e Inflação de 3,50% a.a.,

chegamos em um retorno total pré-custos de 9,23% ao ano no longo prazo. Vale ressaltar que a Rio Bravo utiliza como

métrica o ano de 2023 do Relatório Focus pois as operações são de maturidade longa.

O mercado secundário está aquecido para operações com elevada qualidade de crédito. Houve boa oportunidade para

venda pontual do CRI 4 e a Rio Bravo continua procurando ativos para compras, além de analisar novas emissões.

Liquidez: Em Maio, o volume total mensal negociado atingiu aproximadamente R$ 1,8 milhões.

Rendimento: O DY do fundo equivaleu a 0,49% no mês de Maio, e 6,08% anualizado.

Comentários e Recomendações

FUNDOS PARA RENDA
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RBR Rendimento High Grade (RBRR11)

Objetivo do Fundo: Auferir rendimentos e ganhos de capital na aquisição de Certificados de Recebíveis Imobiliários (“CRI”).

Principais características do portfólio:

A carteira de CRIs do Fundo atualmente encontra-se alocada em 36 operações, com concentração máxima por CRI inferior a

10% do PL. Além disso, os 10 maiores investimentos do portfólio representam cerca de 59% do PL, reforçando a

diversificação de risco da carteira.

Localização das Garantias:

A RBR é extremamente criteriosa na avaliação das garantias imobiliárias das operações. O processo de análise envolve visita

aos ativos, know-how de equipe especializada, coleta de referências sobre os imóveis e diligência técnica, ambiental e

jurídica.

Fonte: Relatório Gerencial HGCR11

Até a data da divulgação deste relatório (25/06/2020), todos os CRIs (36 CRIs na carteira) estão em dia com suas obrigações.

Fundamental, neste momento, reafirmar que não vislumbramos nenhum default em nossa carteira de crédito imobiliário seja

no curto/médio/longo prazo por conta das características das operações (fluxo, fundo de reserva, garantia e devedores) e

por conta do mapeamento de risco reforçado desde o início da pandemia.

A crise trouxe muitas incertezas quanto ao futuro da economia e negócios. Por outro lado, como especialistas, analisamos

que o setor imobiliário, em determinados segmentos e localizações, permanecerá sólido e, nesse sentido, continuamos com

as nossas alocações em Crédito Imobiliário buscando nos desfazer, aos poucos, de operações Táticas reforçando o caixa e

direcionando para operações com altos spreads (> 400bps) e sólidas garantias, majoritariamente, localizadas em São Paulo.

Liquidez: Em abril, o volume médio diário foi de R$ 1,1 milhões;

Rendimento: Em maio o Fundo anunciou rendimentos relativos à abril, que foram distribuídos em 12/05/2020, no valor de

R$ 0,55 cota, correspondente a uma rentabilidade de 7,3% ao ano. No fechamento deste relatório, a rentabilidade

anualizada está em 7,3% a.a.

Comentários e Recomendações

FUNDOS PARA RENDA

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

Apesar da atual conjuntura, os resultados do 1T20 apresentaram dois indicadores excepcionais. O Novo Estoque do

trimestre representou 50% do total entregue em 2019, somando 416 mil m², significando um incremento de 3,6% no

Estoque Nacional. Cajamar, Duque de Caxias e Extrema foram responsáveis por 89% do Novo Estoque, com quatro

empreendimentos. Apesar do elevado Novo Estoque, a vacância apresentou queda de apenas 0,1%, aumentando

significativamente somente em Viana-ES e Cajamar-SP, região com maior estoque do estado.

Explica-se a estabilidade da Taxa de Vacância pela alta Absorção Líquida, 357mil m², valor 120% maior do que no 1T19. Três

do seis empreendimentos entregues no 1T20 foram 100% locados, destacando-se a locação de 100 mil m² em Duque de

Caxias e 66 mil m² em Extrema, as duas do setor do Varejo.

O Preço Médio Pedido sofreu alta de 1,8% no trimestre. Apesar da redução da Taxa de Vacância, entendemos que o maior

responsável por essa alteração foi o Novo Estoque vago em regiões valorizadas do país, como Cajamar.

Preview 1T20

Fonte: Biswanger Brazil – 1º Trimestre 2020
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Escritórios Corporativos – São Paulo:

Assim como no trimestre anterior, não houve Novo Estoque no 1T20. A previsão para entrega em 2020 é de 165 mil m² em

8 empreendimentos, volume que pode ser impactado pelos efeitos da pandemia. A Absorção Líquida foi de 14mil m², o

dobro da Absorção Líquida do 1T19, porém representa apenas 6% do Absorção Líquida do ano de 2019. Assim como a

tendência em trimestres anteriores, empresas dos segmentos financeiro, T.I. e internet lideraram as locações no 1T20, sendo

responsáveis por 35% do volume locado no início do ano.

Apesar do baixo volume de Absorção Líquida, a taxa de Vacância reduziu 0,3 p.p. e chegou a 14,9%, o que é depreendido

pela ausência de Novo Estoque. Zonas Descentralizadas apresantam a maior quantidade de estoque vago, enquanto a Zona

Centralizada apresenta Taxa de Vacância média de apenas 5,4% e somente um empreendimento com mais de 10mil m².

A queda de 1,1% na Média de Preços Pedidos da cidade, hoje em R$87,44/ m², é dada pela maior disponibilidade de

imóveis na Zona Descentralizada, onde os valores praticados são menores. Seis das doze regiões consideradas no mercado

apresentam Preço Médio Pedido acima dos R$100,00/m².

Sabemos que os impactos da atual pandemia serão proporcionais ao tempo de duração da quarentena e, por isso, ainda é

difícil afi rmar as consequências para o mercado. Imaginamos que os números do 2T irão melhor representar o momento

do que os do 1T, onde a pandemia no Brasil estava em sua fase inicial. Além do impacto no momento atual, imaginamos

que a experiência da quarentena impulsione mudanças comportamentais a longo prazo e que essas serão um fator

determinante para desenhar os espaços de escritórios dos próximos anos.

Preview 1T20

Fonte: Biswanger Brazil – 1º Trimestre 2020
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