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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

Ativos de risco repetiram a dinâmica altista verificada em abril durante o mês de maio. Ao fim do mês, o índice Vix havia voltado a operar abaixo dos 30
pontos (-19,4%), reflexo da melhora de expectativas que levaram o S&P 500 a subir 4,5% e o STOXX 600, a avançar +3,0%. Aqui, o Ibovespa acompanhou o
humor verificado no exterior, voltando a operar no patamar dos 87.402 pontos (+8,6%), enquanto o real retomou fôlego contra o dólar, que fechou o mês
cotado a R$ 5,33 (-2,7%).

Os mercados globais continuaram operando em tom de recuperação em maio, revertendo parte dos tombos que acompanharam a chegada da Covid-19 no
ocidente em março. Como principais drivers da melhora, estiveram a consolidação do movimento de reabertura nas principais economias do mundo e a
apresentação de novos pacotes de incentivo fiscal por parte de governos. Ao mesmo tempo, os bancos centrais continuaram defendendo que não seriam
poupados esforços para sustentar empresas e a sociedade nestes tempos de crise; sinalização de que um reforço no impulso econômico advindo da política
monetária também deve acontecer em junho.

Enquanto diversos países na zona do euro davam sequência ao movimento de reabertura dos negócios, o Japão – 3ª maior economia do planeta – encerrou
o período de emergência nacional chamado em função da crise do coronvaírus, iniciando a sua própria jornada em direção à reabertura econômica. O
otimismo com que o mercado recebeu os planos de reabertura ainda foi impulsionado pela apresentação de um pacote de recuperação econômica de EUR$
750 bilhões na zona do euro e pela notícia de que o primeiro ministro japonês, Shinzo Abe, pretende dobrar a carga de estímulo fiscal na economia com um
pacote adicional de mais de US$ 1 trilhão. No pano de fundo, cresceu a expectativa com o anúncio de um impulso no programa de compra de ativos do
Banco Central Europeu, que realiza sua reunião de política monetária na 1ª semana de junho (04/06).

Atuando na ponta oposta, o acirramento das tensões entre China e Estados Unidos se consolidou como uma das principais ameaças para a recuperação dos
mercados. Mesmo após a realização de protestos pela população da região e ameaça de forte retaliação pelos EUA, legisladores chineses foram em frente e
aprovaram a proposta de uma nova legislação de segurança nacional para Hong Kong. A medida, que aumenta o controle de Pequim sobre a região sulista,
foi aprovada sob o pretexto de que o governo precisaria de medidas adicionais para banir as tentativas de subversão, secessão, terrorismo e interferência
externa. Como resposta, o EUA garantiu estar avaliando novas sanções sobre entidades chinesas envolvidas nos maus-tratos de minorias muçulmanas, além
de começar a ponderar a possibilidade de retirar o status especial de Hong Kong.

O novo cenário não só coloca o acordo comercial assinado em janeiro deste ano em risco, mas também a recuperação econômica mundial, que apenas
recentemente mostra sinais de tração após o baque sofrido com a pandemia do coronavírus. Os estímulos sem fim apresentado pelos formuladores de
política econômica ao redor do mundo levaram os mercados a se recuperar de forma acentuada nos últimos 2 meses, mas investidores passam a ter uma
nova variável relevante para inserir nesta equação. Vamos acompanhar...

No Brasil, o mercado brasileiro seguiu contaminado pela dinâmica do exterior, mesmo que em menor escala, enquanto a Covid-19 intensificava o contágio
ao redor do país. Ao fim do mês, o país contabilizava mais de 500 mil casos confirmados e 29 mil óbitos relacionados à doença. Na política, o presidente Jair
Bolsonaro continuou realizando sucessivas tentativas de sustar as medidas de isolamento social impostas por prefeitos e governadores, ações que não
rederam resultados. O terceiro ministro, Nelson Teich, deixou o governo em curta sucessão, e o Brasil continuou a sua escalada rumo ao topo do ranking de
países mais afetados pelo coronavírus, tanto em casos confirmados quanto em mortes.

Não obstante, um serie de derrotas foram registradas para o governo no mês, culminando na divulgação comprometedora de uma gravação de uma reunião
ministerial e uma operação da Policia Federal (PF) que aprendeu os celulares e computadores dos mais importantes apoiadores do presidente nas redes
sociais. A busca por provas de uma rede coordenada de disseminação de notícias falsas pode vir a fundamentar uma ação no Tribunal Superior Eleitoral que
busca caçar a chapa vitoriosa do presidente em 2018.

No que se refere à atividade econômica, o grande destaque do mês foi a divulgação do PIB do 1T20, que encolheu 1,5% no 1T20 com relação ao último
trimestre de 2019, já refletindo os efeitos recessivos da pandemia e da implementação de medidas de distanciamento social. Olhando pela ótica da
demanda, o Consumo das Famílias apresentou o pior resultado, com uma queda de 2,0% no período. A forte deterioração no consumo ocorreu como reflexo
das medidas de distanciamento social, aumento da taxa de desocupação e paralisação abrupta de grande parte dos serviços prestados às famílias. Na
contramão, a Formação Bruta de Capital Fixa (FBCF) e os Gastos do Governo avançaram 3,1% e 0,2% no trimestre – o resultado positivo para a FBCF se deu
principalmente através de um crescimento da importação líquida de bens de capital com forte participação do setor de óleo e gás superior à queda na
produção interna de bens de capital acompanhado do desempenho negativo do setor de construção. No setor externo, as Exportações de Bens e Serviços
tiveram contração de 0,9%, enquanto as Importações de Bens e Serviços cresceram 2,8% em relação ao último trimestre de 2019. Em suma, os efeitos foram
os esperados: forte queda do consumo das famílias puxado principalmente pela forte deterioração da demanda por serviços e piora do setor externo puxada
pela queda de demanda por exportações.

Para fechar o mês, os dados de emprego (PNAD-Contínua) referentes ao trimestre findo em abril apresentou uma taxa de desemprego de 12,6%, dado que
reflete a redução da população ocupada em 4,9 milhões em relação trimestre encerrado em janeiro. Junto do PIB, a piora no mercado de trabalho corrobora
com a sinalização do Bacen de um novo corte agressivo na taxa Selic, levando-a para mais próxima do patamar de 2,0% a.a.

Entrando no 2T20, continuamos verificando uma melhora no tocante à visibilidade do cenário econômico, onde o mundo parece estar passando pelo pior da
crise derivada da pandemia do coronavírus. No Brasil, o quadro de disseminação do coronavírus ainda deve se agravar em junho e, apesar da abertura em
alguns estados, o governo será obrigado a manter a quarentena em regiões importantes do país. A instabilidade política deve continuar agindo como
agravante, mesmo que o risco iminente ao presidente tenha sido eliminado após a divulgação do vídeo, com investidores de olho no quadro fiscal. Em
relação à atividade, com base nos dados divulgados até hoje, revisamos nossas projeções do PIB/2020 para -7,5% e do PIB/2021 para 3,0%.

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

No mês de maio de 2020, o mercado de Fundos Imobiliários atingiu a marca de R$ 8,44 bilhões de Ofertas Públicas registradas na CVM. O Patrimônio
Líquido, no fechamento do mês de abril, atingiu o valor de R$ 157,02 bilhões. Já o número de investidores, aumentou 3,36% em relação ao mês
anterior, chegando ao número de 818.840 investidores.

No mês de maio, nossa carteira teve desempenho acima do IFIX em 1,6%, com valorização de 3,7% no mês.

Nossa carteira em Maio teve uma performance positiva, vinda
principalmente da nossa estratégia menos defensiva para o mês de
maio do que abril. Ainda continuamos no campo negativo no ano.

Os fundos imobiliários ainda estão com uma volatilidade elevada, mas
que já está começando a se estabilizar. Este comportamento foi
observado durante o mês, que na nossa visão é muito atípico para a
indústria, principalmente à maior aversão a risco dos investidores em
um momento de incertezas em relação as consequências da
quarentena e seus impactos na economia.

Ainda acreditamos que a indústria de FII terá uma volatilidade e com
uma liquidez mais baixa. Porém, já estamos adotando uma postura
menos defensiva que os meses passados, apostando na retomada do
setor.

Neste sentido, estamos fazendo apenas uma troca na carteira. A troca
se dará na saída do Fundo Rio Bravo Crédito Imobiliário IV (RBIV11) e
entrada no RBR Rendimentos High Grade (RBRR11). Principalmente
pela carteira do RBRR11 estar totalmente em dia com as suas
obrigações e que não vislumbram nenhum default da carteira no
curto/médio/longo prazo.

Vale ressaltar que estamos tirando o RBIV11 da Carteira pelo fato que o
RBRR11 está melhor posicionado neste momento. Não mudamos o
nosso viés para o fundo.

Performance

Para Junho

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

*Taxa anualizada do último rendimento.

Saiu Entrou

Rio Bravo Cred. IV (RBIV11) RBR Rend. High Grade (RBRR11)

Peso Ticker Empresa Estratégia Alterações

10% ALZR11 Allianza Trust Renda Renda =

10% BCFF11 FII BTG Pactual FoF Ganho de Capital =

10% BRCo11 Bresco Logística Renda =

10% BTLG11 BTG Pactual Logística Ganho de Capital =

10% HFOF11 Hedge TOP FOFII 3 Ganho de Capital =

10% HGRU11 CSHG Renda Urbana Renda =

10% KNCR11 Kinea Rendimentos Imobiliários Renda =

10% MGFF11 Mogno FoF Ganho de Capital =

10% RBRR11 RBR Rendimentos High Grade Ganho de Capital Entrou

10% VGIR11 Valora RE III Renda =

Mês 2020 12M Início

Carteira 3,7% -16,4% 11,4% 139,4%

IFIX 2,1% -16,9% 4,1% 94,1%

Diferença 1,6% 0,5% 7,3% 45,3%

Peso Ticker Empresa
Yield 

(2020E)
Variação Contribuição

10% BTLG11 BTG Pactua Logística 5,56% 14,49% 1,45%

10% HFOF11 Hedge TOP FOFII 3 9,10% 11,41% 1,14%

10% BRCO11 Bresco Logística 1,85% 5,32% 0,53%

10% ALZR11 Allianza Trust Renda 5,82% 4,57% 0,46%

10% HGRU11 CSHG Renda Urbana 6,90% 2,22% 0,22%

10% MGFF11 Mogno Fundo de Fundos 9,19% 1,52% 0,15%

10% VGIR11 Valora RE III 7,87% 1,52% 0,15%

10% BCFF11 FII BTG Pactual FoF 7,07% -0,76% -0,08%

10% RBIV11
Rio Bravo Crédito 

Imobiliário IV
5,67% -1,07% -0,11%

10% KNCR11
Kinea Rendimentos 

Imobiliários
6,59% -2,63% -0,26%
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240%
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Desempenho acumulado
Desde o início (30/05/2014)

Carteira de FII
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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

Como evento subsequente ao encerramento do mês de Abril, convocaram os cotistas a se manifestarem quanto a eventual realização
de uma terceira emissão de cotas. A proposta é de uma emissão de até 3,5 milhões de novas cotas para capitalizar o Fundo a fim de
capturarem eventuais oportunidades de investimento que estão sendo geradas neste momento, e acreditam, devem perdurar pelos
próximos meses. Acreditam que a capacidade de realizar essa eventual nova emissão dará maior poder de negociação, gerando a
possibilidade de excelentes aquisições na medida que o mercado ainda esteja se ajustando à atual crise causada pela pandemia.

O Fundo possui atualmente cerca de R$ 45 milhões em caixa, que serão primeiramente utilizados para novas aquisições. Destacam
também que mantem a decisão de renunciar à parcela de remuneração até que a alocação dos recursos derivados da segunda emissão
de cotas, seja concluída no montante que a Gestora considera adequado.

Por fim, atribuem o resultado recente do fundo novamente aos contratos fortes, à qualidade dos inquilinos e à importância dos imóveis
para estes inquilinos.

Liquidez: Em abril, o volume diário médio de negociação foi de R$ 837,1 mil e representou um giro equivalente a 5,0% das cotas do
Fundo.
Rendimento: Em maio, o Fundo anunciou rendimentos relativos a abril, que foram distribuídos em 25/06/2020, no valor de R$ 0,59 por
cota, correspondente a uma rentabilidade de 7,50% anualizado. No fechamento deste relatório, a rentabilidade anualizada está em
5,90% a.a.

Comentários e Recomendações

FUNDOS PARA RENDA

*Fonte: Último Relatório Gerencial divulgado no site da B3.
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Bresco Logística (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).

Portfólio:

Fonte: Relatório Gerencial BRCO11

O Bresco Logística FII possui 10 propriedades com 375 mil m² de área bruta locável (“ABL”) e potencial para expansão da ABL em 10%.
O portfólio do fundo encontra-se com 100% de sua área logística locada e com uma receita anual estabilizada de mais de R$100
milhões, sendo 40% provenientes de propriedades localizadas na cidade de São Paulo. Os contratos de locação possuem prazo médio
remanescente de 4,7 anos e 79% são considerados atípicos. Mais de 80% dos inquilinos são classificados como grau de investimento
(escala global), AAA (br) ou AA (br) pelas agências de rating. O fundo possui gestão ativa com foco exclusivamente no segmento
logístico.

Liquidez: Em abril, o volume médio diário foi de R$ 1,2 milhões.

Rendimento: Em maio, o Fundo anunciou rendimentos relativos à abril, que foram distribuídos em 08/05/2020, no valor de R$ 0,57
cota, correspondente a uma rentabilidade de 6,8% ao ano. No fechamento deste relatório, a rentabilidade anualizada está em 4,68%
a.a.

Comentários e Recomendações

FUNDOS PARA RENDA

*Fonte: Último Relatório Gerencial divulgado no site da B3.
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CSHG Renda Urbana (HGRU11)

Objetivo do Fundo: O Fundo tem por objeto a exploração de empreendimentos imobiliários urbanos de uso institucional e comercial,
que potencialmente gerem renda por meio de alienação, locação ou arrendamento.

Portfólio:

Devido ao isolamento social, o setor educacional continua atuando sem aulas presenciais e utilizando, como alternativa, principalmente
os recursos de ensino à distância para manter as aulas e demais atividades. Por outro lado, o setor varejista ainda mostra-se resiliente
diante da pandemia, dado que o fornecimento de alimentos e outros insumos para a população é considerado atividade essencial
nesse momento de crise.

Durante o mês de abril, os inquilinos dos imóveis educacionais (que, em conjunto, representam 39% da receita contratada do Fundo)
solicitaram a revisão de seus vencimentos de aluguel de curto prazo, a fim de fazerem frente aos efeitos adversos decorrentes da
pandemia em suas atividades, que envolvem não só as restrições de uso dos imóveis locados pelo Fundo, como o aumento do custo
para implantação de novos sistemas para o ensino à distância, bem como eventuais inadimplências de alunos e queda da demanda
para novas matrículas.

Assim, com foco permanente na preservação da renda do Fundo no médio e longo prazo, bem como na saúde financeira dos locatários
e no estreitamento das relações de cooperação e parceria com os mesmos, a Administradora negociou o diferimento parcial dos
pagamentos de todos os contratos com as companhias de educação locatárias do Fundo.

No dia 20/05/2020 o Fundo comunicou via Fato Relevante que firmou o Instrumento Particular de Compromisso de Compra e Venda
de Imóvel de um imóvel com destinação educacional localizado na cidade de São Paulo, na Avenida Imperatriz Leopoldina, 550, Vila
Leopoldina, São Paulo - SP, CEP 05305-000, com 8.000 m² de área de terreno e 23.298,34 m² de área locável total e que gerará um
rendimento aproximado de R$ 0,07/cota, considerando o número total de cotas do Fundo.

Liquidez: Em abril, o volume mensal foi de R$ 60,2 milhões.

Rendimento: Em maio, o Fundo anunciou rendimentos relativos à abril, que foram distribuídos em 15/05/2020, no valor de R$ 0,68
cota, correspondente a uma rentabilidade de 7,1% ao ano. No fechamento deste relatório, a rentabilidade anualizada está em 6,41%
a.a.

Comentários e Recomendações

FUNDOS PARA RENDA

*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

- Momento do Fundo:

Considerando o atual cenário de incertezas, acreditam ser importante lembrar que, desde a sua concepção, o Fundo se dedica a
operações de baixo risco, baseada em devedores e garantias de primeira linha. As operações possuem alto grau de segurança, para que
possam atravessar momentos de maior risco, como o atual. Portanto, destacam que a carteira permanece saudável e adimplente em
suas obrigadções.

A absoluta maioria das operações do Fundo (87% do PL) conta com garantias reais na forma da Alienação Fiduciária de Imóveis, Cessão
Fiduciária e/ou Fundos de Reserva. Os demais ativos (13%) tem devedores de alta qualidade de crédito (Petrobrás, Cyrela MRV). Os
CRIs baseados em Edifícios Corporativos possuem LTV adequados (entre 50 e 70%) e garantias de recebíveis locatícios destas lajes. Os
imóveis que baseiam essas operações estão localizados nos estados de SP e RJ e possuem, em geral, baixo níveis de vacância. Já os CRIs
de Shoppings Centers são baseados em ativos maduros e possuem níveis de LTV adequados (em geral entra 40% e 60%), além da
garantia de recebíveis locatícios dos ativos. Adicionalmente, todas as operações contam com Fundos de Reserva visando mitigar
situações transitórias que impactem os fluxos dos shoppings.

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

Liquidez: Em abril, o volume médio diário de negociação foi de R$ 3,89 milhões.

Rendimento: Em abril, o Fundo anunciou rendimentos relativos a março, que foram distribuídos em 14/05/2020, no valor de R$ 0,35
por cota, correspondente a uma rentabilidade de 4,4% ao ano. No fechamento deste relatório, a rentabilidade anualizada está em 4,8%
a.a.

Comentários e Recomendações

FUNDOS PARA RENDA

*Fonte: Último Relatório Gerencial divulgado no site da B3.
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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 abril de 2020 com 95,3% de seu patrimônio líquido alocado em CRI, distribuídos em 36 diferentes
operações, num total investido de R$416,0 milhões. Os demais recursos estão investidos em instrumentos de caixa.

Durante o mês de abril, o Fundo adquiriu três novos CRIs no mercado primário no valor total de R$28,3 milhões. Foram investidos (i)
R$12 milhões no CRI You – primeira tranche do total de R$24 milhões – com cupom de CDI + 3,75% ao ano e juros mínimos de 7,5% ao
ano, além de um prêmio adicional de 119 bps recebidos em abril; (ii) R$11,3 milhões no CRI Helbor 255S com cupom de CDI + 2,45% ao
ano; e (iii) R$5 milhões no CRI Dona Carolina, com cupom de CDI + 6,0% ao ano e juros mínimos de 10,5% ao ano, além de um prêmio
adicional de 165bps recebidos em abril (ver mais detalhes das operações em Detalhamento dos Ativos).

Conforme mencionado no relatório anterior, à luz da crise relativa a Covid-19, a Gestão intensificou o acompanhamento e
monitoramento de todos os ativos do Fundo, o que é feito no nível das garantias, aumentando a frequência dos controles e análises,
buscando antecipar eventuais impactos no fluxo de caixa dos CRI. Durante esse mês, foram feitas readequações pontuais no fluxo de
pagamentos de 2 CRI que representam aproximadamente 4% do PL do Fundo. As renegociações feitas tiveram como base a
preservação da adimplência da carteira e, eventualmente, a melhoria de determinados aspectos da operação como por exemplo
aumento das taxas de juros e reforço de garantias. Todos os CRIs continuam adimplentes frente às suas obrigações financeiras.

A atuação da Gestão tem se pautado no foco na preservação de geração de caixa do Fundo – e consequente distribuição de
rendimentos – e na proteção de capital dos cotistas.

Apesar do cenário atual ser desafiador, a Gestão entende que deve manter sua política de investimentos buscando minimizar a posição
de caixa do Fundo. A atual crise tem gerado oportunidades de investimento em operações que possuem condições (prêmios e/ou
garantias) mais favoráveis do que aquelas existentes pré-crise. Na visão da Gestão, isso permite melhorar a relação risco-retorno da
carte

Liquidez: Em abril, o volume médio diário foi de R$ 1,02 milhões.

Rendimento: Em maio, o Fundo anunciou rendimentos relativos à abril, que foram distribuídos em 20/05/2020, no valor de R$ 0,50
cota, correspondente a uma rentabilidade de CDI + 2,74% ao ano. No fechamento deste relatório, a rentabilidade anualizada está em
8,04% a.a.

Comentários e Recomendações

FUNDOS PARA RENDA

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

Maior parte do resultado distribuído veio do rendimento recebido dos FIIs que compõe o portfólio do Fundo. Entendem que, dada a
atual crise econômica e a estratégia de preservação do capital, esse não é o momento ideal para realização de lucro na venda de cotas
de fundos.

O desempenho dos rendimentos do BCFF permanece abaixo de seu potencial por conta da posição atual do portfolio em fundos de
Shoppings, que não estão distribuindo rendimentos em meio a crise da COVID-19 e representam 6.5% do PL do Fundo, porém que
fazem parte da alocação de longo prazo com oportunidade de ganho de capital. Destacam ainda que diversas das posições alocadas
foram após a data de corte de sua distribuição de rendimentos, o que será contabilizado para a divulgação de resultados do próximo
mês.

Seguem confortáveis com atual nível de caixa do Fundo perante as incertezas sobre o mercado nos próximos meses, bem como a
estratégia de diversificação dos investimentos com potencial de ganho de capital no médio e longo prazo.

Liquidez: Em abril, o volume negociado foi de R$ 97,5 milhões.

Rendimento: Em maio, o Fundo anunciou rendimentos relativos a abril, que foram distribuídos em 15/05/2020, no valor de R$ 0,40 por
cota, correspondente a uma rentabilidade de 5,6% ao ano. No fechamento deste relatório, a rentabilidade anualizada está em 6,84%
a.a.

Comentários e Recomendações

FUNDOS PARA GANHO DE CAPITAL

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

O Fundo se manteve em linha com os rendimentos distribuidos no mês anterior, ainda abaixo de seu potencial devido a parte do valor
captado na 7 a emissão de cotas se encontrar aplicado em renda fixa. Ressaltamos que a Gestão se encontra empenhada na finalização
da aquisição do ativo alvo da oferta e que qualquer update será prontamente comunicado ao mercado.

Destacamos que grande parte da receita se encontra atrelada a contratos atípicos (85% da receita) e concentrada em setores básicos
da economia. Apesar desta resiliência, destacamos que os efeitos da pandemia ainda são incertos e demandam muita atenção sob
todos os aspectos.

No dia 25/05/2020 o Fundo divulgou via Fato Relevante um Compromisso de Compra e venda envolvendo a aquisição de um imóvel
localizado na BR 116, nº 2.271, Bairro Verife, Município de Itaitinga, Estado do Ceará, no qual se encontra um galpão locado para a BRF
S.A., nos termos de um contrato de locação na modalidade built to suit com vencimento em maio de 2032.

Com esta aquisição, a Gestora estima que a resultado mensal do Fundo será impactado positivamente em aproximadamente R$
0,17/cota. O cap rate envolvido na aquisição é de 8,73% (oito inteiros e setenta e três por cento), sendo certo que, em razão do
pagamento a prazo, o rendimento inicial esperado será de 10.0% a.a. sobre o capital desembolsado.

Liquidez: Em abril, o volume mensal foi de R$ 11,5 milhões.

Rendimento: Em maio, o Fundo anunciou rendimentos relativos à abril, que foram distribuídos em 25/05/2020, no valor de R$ 0,50
cota, correspondente a uma rentabilidade de 6,60% ao ano. No fechamento deste relatório, a rentabilidade anualizada está em 5,8%
a.a.

Comentários e Recomendações

FUNDOS PARA GANHO DE CAPITAL

*Fonte: Último Relatório Gerencial divulgado no site da B3.
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Hedge TOP FOFII 3 (HFOF11)

Objetivo do Fundo: O Hedge TOP FOFII 3 FII tem como objetivo auferir valorização e rentabilidade de suas cotas no longo prazo por
meio do investimento preponderantemente em cotas de outros FII, com foco tanto dos rendimentos quanto ganhos de capital no
processo de desinvestimento.

Portfólio:

Fonte: Relatório Gerencial HFOF11

Ao longo do mês de abril deram continuidade ao processo de alocação dos recursos provenientes da última emissão de cotas recém
finalizada, como também dos recursos da amortização parcial do TBOF, recebidos em 8 de abril. Assim, foram realizados R$ 73,3
milhões em aquisições de cotas de fundos imobiliários ao longo do mês.

Considerando o agregado dos meses de março e abril foram realizados R$ 326,6 milhões em investimentos, por meio do aumento da
participação em ativos do portfólio e pelo início de novas posições. O foco se deu em fundos de tijolos nos segmentos de shopping-
centers (37% do volume total) e de lajes corporativas (28% do volume total), buscando alocar em ativos resilientes, por serem
considerados de difícil replicação, muitos deles com importante desconto em relação ao valor patrimonial e ao valor de reposição
destes empreendimentos.

Acreditamos que apesar de parte dos ativos alocados sofrerem um impacto negativo imediato nos dividendos distribuídos, o HFOF terá
condições de suportar um FFO forte que junto com lucros acumulados será importante para compor um dividendo competitivo nos
próximos meses quando comparado com seus pares, e ao mesmo tempo posicionar o patrimônio do Fundo em posições de ganho de
capital, que devem destravar valor no médio prazo, impulsionando positivamente a cota do HFOF.

Liquidez: Em abril, o volume mensal foi de R$ 79,3 milhões.

Rendimento: Em maio, o Fundo anunciou rendimentos relativos à abril, que foram distribuídos em 15/05/2020, no valor de R$ 0,76
cota, correspondente a uma rentabilidade de 9,12% ao ano. No fechamento deste relatório, a rentabilidade anualizada está em 8,4%
a.a.

Comentários e Recomendações

FUNDOS PARA GANHO DE CAPITAL

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

Estratégias de investimentos e desinvestimento:

Estão confortáveis com a carteira. A grande maioria das posições são de imóveis de alta qualidade e/ou em localização premium. Isto os
deixam tranquilos com relação ao seu potencial de geração de renda no médio e longo prazos. Mas não quer dizer que não possam ter
sua geração de renda comprometida no curto prazo.

Possuem uma reserva de lucros acumulada que permite navegar os próximos meses compensando a queda de dividendos que
receberão da carteira, especialmente dos fundos de shopping.

Fizeram menos movimentações na carteira ao longo do mês de abril, buscando as melhores relações de risco retorno que tem visto no
mercado. Diminuiram sensivelmente a posição em IRDM11 e usaram os recursos provenientes da venda, assim como aqueles recebidos
com a primeira amortização de TBOF11, para aumentarem a alocação em XPIN11 e começaram a comprar outros fundos de CRI que
hoje negociam com descontos em relação à sua quota patrimonial maiores do que Iridium.

As alterações que estão fazendo no portfólio visam a um aumento do dividendo recorrente da carteira ao longo dos próximos meses,
aproveitando a chance de comprar ativos com descontos e, muitas vezes, com yields interessantes, especialmente com a SELIC em 3%
ao ano e potencialmente caindo.

Liquidez: Em abril, o volume médio diário foi de R$ 1,92 milhões.

Rendimento: Em maio, o Fundo anunciou rendimentos relativos à abril, que foram distribuídos em 19/05/2020, no valor de R$ 0,60
cota, correspondente a uma rentabilidade de 8,1% ao ano. No fechamento deste relatório, a rentabilidade anualizada está em 9,25%
a.a.

Comentários e Recomendações

FUNDOS PARA GANHO DE CAPITAL

*Fonte: Último Relatório Gerencial divulgado no site da B3.
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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 37 operações, com concentração máxima por CRI inferior a 10% do PL.
Além disso, os 10 maiores investimentos do portfólio representam cerca de 60% 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 RBRR11

Até a data da divulgação do relatório gerencial (25/05/2020), todos os CRIs (37 CRIs na carteira) estão em dia com suas obrigações. Em
apenas uma operação concederam uma pequena carência de amortização de principal, mantendo o pagamento normal dos juros.
Fundamental, neste momento, reafirmar que não vislumbram nenhum default na 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 nas últimas semanas.

A crise trouxe muitas incertezas quanto ao futuro da economia e negócios. Por outro lado, como especialistas, analisam que o setor
imobiliário, em determinados segmentos e localizações, permanecerá sólido e, nesse sentido, continuamos com as alocações em
Crédito Imobiliário buscando 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$ 1,7 milhões;

Rendimento: Em maio o Fundo anunciou rendimentos relativos à abril, que foram distribuídos em 12/05/2020, no valor de R$ 0,055
cota, correspondente a uma rentabilidade de 7,6% ao ano. No fechamento deste relatório, a rentabilidade anualizada está em 7,57%
a.a.

Comentários e Recomendações

FUNDOS PARA GANHO DE CAPITAL

*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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