CARTEIRA DE FUNDOS DE INVESTIMENTO
IMOBILIÁRIO

METODOLOGIA
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
Fevereiro intensificou o movimento de piora do desempenho de ativos de risco que vinha sendo verificado desde a 2ª metade de janeiro,
em um ambiente caracterizado pela alta volatilidade. Em especial, a última semana do mês ficou marcada pela rápida correção das bolsas
americanas – o S&P 500 chegou a cair quase 11,50% no período. Ao fim do mês, o índice americano havia acumulado uma desvalorização
de 8,41%. Na zona do euro, o STOXX 600 foi mais prejudicado pelo movimento de maior aversão ao risco que predominou no mês,
registrando queda de 8,54% no mês. Aqui, o Ibovespa acompanhou a piora de sentimento verificada lá fora, caiu 8,43% e fechou o mês aos
114.171 pontos. No front cambial, o real continuou a se desvalorizar de forma acentuada contra o dólar, que encerrou o mês cotado aos R$
4,47 (+4,42%).
Assim como foi no fim de janeiro, a avaliação dos impactos derivados da disseminação do novo coronavírus continuou regendo o humor
dos mercados. Ao longo de grande parte do mês, o fluxo de notícias contraditório acabou se traduzindo em dias de altas e baixas nos
mercados. Em função disso, as principais bolsas só assumiram uma tendência mais clara no fim do mês, quando o receio do surto se
espalhar de forma relevante fora das fronteiras chinesas culminou em um das correções mais rápidas da história para os mercados. A
magnitude e velocidade do movimento foram tão expressivas que remeteram investidores ao ocorrido durante a crise de 2008, causando
pânico nos mercados.
Para março, o principal risco para o crescimento econômico e, consequentemente, para os mercados deverá seguir derivando dos
desenvolvimentos que tocam o novo coronavírus. Agora, as atenções devem se concentrar principalmente nos casos fora da China, uma
vez que o país conseguiu estabilizar o crescimento de novos casos – hoje já estão sendo registrados mais pacientes recuperados do que
novos casos de infecção. Segundo a última atualização, foram confirmados mais de 89 mil casos da doença e cerca de 3.000 mortes (9.754 e
150 fora da China, respectivamente). Em resposta, os principais bancos centrais do mundo já sinalizaram que estão prontos para agir de
maneira a amortecer os impactos da doença sobre o crescimento, com destaque para o declaração do presidente do Fed – fato que
promoveu alívio nos mercados no último dia útil do mês (28/02). Em suma, o mercado volta a depender dos estímulos dos BCs e governos
às economias centrais para voltar a se estabilizar.
No Brasil, o mercado acompanhou a dinâmica verificada no exterior na falta de novidades da mesma relevância no cenário doméstico.
Dentre os destaques do mês, vale a menção o novo embate institucional entre os poderes Executivo e Legislativo, que ganhou forma após a
divulgação da notícia de que o presidente Jair Bolsonaro compartilhou um vídeo com seus aliados que convoca a população para as
manifestações marcadas por seus apoiadores no dia 15 de março. O desentendimento tem gerado apreensão adicional uma vez que
ameaça atrasar o cronograma das reformas no Congresso.
No tocante à atividade econômica, as pesquisas setoriais de dezembro confirmaram que a economia brasileira fechou 2019 em um ritmo
aquém do que inicialmente esperado. O principal destaque do mês foi a divulgação do IBC-Br de dezembro. O indicador confirmou o
quadro ilustrado pelas pesquisas setoriais – que decepcionaram projeções de mercado em sua totalidade – de que dezembro foi mais um
mês fraco para a atividade econômica no Brasil. Ao todo, a atividade econômica cresceu 0,9% em 2019 segundo o dado, número que
continua apontando para a recuperação da economia brasileira, mas ainda em um ritmo muito lento, principalmente quando
considerando a perda de tração registrada nos últimos 2 meses do ano. Em seguida, os dados de emprego (PNAD-Contínua) referentes ao
trimestre encerrado em janeiro também confirmaram expectativas de alta da taxa de desemprego. A taxa passou de 11,0% no trimestre
findo em dezembro para 11,2% mas, na série com ajuste sazonal, foi observada uma queda de 11,6% para 11,5%. Como principal destaque,
observou-se, novamente, uma elevação na taxa de formalidade, empurrada por empregados no setor privado com carteira assinada e
conta própria com CNPJ. Em suma, apesar da piora no número cheio, o movimento é positivo, pois reforça a tendência de queda da
população desocupada, que passou a ser concentrada no setor formal.
Entrando em 2020, verificamos uma piora do quadro de incerteza no cenário mundial, principalmente no que tange ao crescimento da
economia global. Os impactos do novo coronavírus ainda são difíceis de mensurar, mas já derrubam projeções de crescimento ao redor de
todo o globo, inclusive no Brasil. Em função deste novo momento de incerteza, em conjunto com o quadro de inflação anêmica no país, o
BC tem espaço para dar sequência ao ciclo de cortes, apesar de ter “fechado as portas” pelo uso de uma linguagem mais agressiva no
comunicado pós-reunião de dezembro. Em relação à atividade, com base nos indicadores divulgados no período, reduzimos nossas
projeções do PIB/2019 para 1,18% (ante 1,34%) e mantivemos o PIB/2020 em 2,20%.
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Performance
» Sobre a carteira recomendada:
No mês de fevereiro de 2020, o mercado de Fundos Imobiliários atingiu a marca de R$ 4,62 bilhões em Ofertas Públicas registradas na CVM. O Patrimônio
Líquido, no fechamento do mês de novembro, atingiu o valor de R$ 107,9 bilhões. Já o número de investidores, aumentou 13% em relação ao mês
anterior, chegando ao número de 715.000 investidores.
No mês de Fevereiro, nossa carteira teve desempenho abaixo do IFIX em 0,6%, com desvalorização de 4,3% no mês.
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Para Março
Para o Março não iremos realizar mudanças em nossa carteira. O mês de fevereiro foi um mês de realização de lucro e vemos esta queda do IFIX sendo
saudável para a indústria. Dado o cenário macro, com todas as incertezas e o risco do novo coronavírus, temos mais uma evidência de que os fundos
imobiliários são menos voláteis e mais resilientes do que as ações.
Sendo assim, continuamos com a nossa estratégia principal de “upside” nos fundos com o Vinci Offices (VINO11). Nossa carteira seguirá com 9 ativos,
sendo 5 para Ganho de Capital e 4 para a estratégia de Renda.

Peso

Ticker

Fundo

Estratégia

A lterações

10%

ALZR11

Allianza Trust Renda

Renda

=

5%

BCFF11

FII BTG Pactual FoF

Renda

=

10%

BRCR11

BC Fund

Ganho de Capital

=

15%

BRCO11

Bresco Logística

Ganho de Capital

=

10%

QAGR11

Quasar Agro

Ganho de Capital

=

15%

HSML11

HSI Mall

Ganho de Capital

=

10%

VINO11

Vinci Offices

Ganho de Capital

=

10%

MGFF11

Mogno FoF

Renda

=

15%

VGIR11

Valora RE III

Renda

=

www.guide.com.br

Comentários e Recomendações
FUNDOS PARA RENDA
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 – Janeiro

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, com efeito integral já nos rendimentos deliberados nesta data, até
que a alocação dos recursos provenientes desta emissão seja feita no montante que a Gestora considera adequado.
Esta decisão tem como objetivo reforçar o alinhamento com os cotistas do Fundo e representa uma extensão do mecanismo
desenhado no âmbito da 2ª Emissão, através do qual a Gestora abriu mão da taxa de gestão sobre as Novas Cotas enquanto não fosse
alocado 70% dos recursos captados nesta Oferta. Apesar de este limite ter sido atingido com a conclusão da aquisição do
empreendimento Santillana São Paulo/SP em 16/12/2019, entendem que o fundo segue com patamar de caixa acima do desejável,
principalmente devido ao exercício do lote adicional na Oferta. Estão trabalhando ativamente para concluir aquisições de ativos
adicionais que, na visão do Gestor, incrementarão o portfólio em qualidade, bem como na geração de caixa e distribuição de
rendimentos aos cotistas, o que deve ocorrer em breve.
Liquidez: Em dezembro, o volume diário médio de negociação foi de R$ 1,3 milhões e representou um giro equivalente a 8,1% das cotas
do Fundo.
Rendimento: Em janeiro, o Fundo anunciou rendimentos relativos a dezembro, que foram distribuídos em 24/01/2020, no valor de R$
0,56 por cota, correspondente a uma rentabilidade de 4,95% anualizado.
*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 dezembro de 2019 com 95,7% de seu patrimônio líquido alocado em CRI, distribuídos em 37 diferentes
operações, num total investido de R$418,2 milhões. Os demais recursos estão investidos em instrumentos de caixa.
Durante o mês de janeiro o Fundo adquiriu no mercado primário R$7,5 milhões do CRI Ser Educacional, operação lastreada em contrato
de locação atípico “built to suit” com prazo de 10 anos, tendo como locatária Ser Educacional S.A. (B3: SEER3), empresa com rating
corporativo AA- pela Fitch. O CRI tem cupom de IGPM + 8,0% ao ano e conta com garantia real do imóvel (ver detalhes em Detalhamento
dos Ativos).
A Gestora permanece com foco na manutenção, no Fundo, de uma carteira diversificada, com operações que propiciem uma relação
risco-retorno positiva, buscando sempre entregar aos cotistas rentabilidades superiores comparativamente ao CDI. Em linha com esse
objetivo, no fim de janeiro de 2020, o Fundo tinha 91,3% de sua carteira em ativos indexados ao CDI (preferencialmente CDI + spread).
No início de fevereiro de 2020 o Fundo adquiriu posição adicional de R$5 milhões do CRI Tegra.
Alocação da Carteira:

Fonte: Relatório Gerencial VGIR11 – Janeiro

Liquidez: Em janeiro, o volume médio diário foi de R$ 3,0 milhões.
Rendimento: Em fevereiro, o Fundo anunciou rendimentos relativos à janeiro, que foram distribuídos em 19/02/2020, no valor de R$ 0,67
cota, correspondente a uma rentabilidade de CDI + 2,58% ao ano.
*Fonte: Último Relatório Gerencial divulgado no site da B3
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Comentários e Recomendações
FUNDOS PARA RENDA
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 – Janeiro

Destaques do mês de janeiro:
As maiores movimentações que fizeram ao longo do mês de janeiro foram a diminuição do caixa, de 20,3% para 1,6%, e aumento das
seguintes posições: JSRE11, que passou a representar 4,9% do fundo; HSML11, que também saiu de zero para próximo de 5% (4,8%);
aumentamos bem a posição em ALMI11, que foi de 1,2% para 3,4%; e aumentaram a posição em alguns fundos de CRI, como RBRY11,
CPTS11 e KNCR11, o que torna o portfólio um pouco mais defensivo. Diminuíram sensivelmente a posição de GGCR11, de 2,7% para
1,3%, com ganhos expressivos.
Do ponto de vista de variações de preço, a maior contribuição positiva para o fundo veio de TRXF11, que subiu 9,2% ao longo de janeiro.
Do outro lado, as maiores quedas ficaram por conta de IRDM11, VILG11 e RCRB11, que caíram, respectivamente, 8,3%, 8,6% e 22,2%. No
entanto, as três posições foram compradas através de ofertas e possuem ganhos pela marcação a mercado.
Visando sempre adequarem o fundo ao cenário no qual estamos inseridos, o administrador do MGFF11 divulgou uma carta consulta
visando fazer algumas alterações em seu regulamento. As propostas são basicamente três: 1 – permitir a compra de CRIs diretamente
pelo fundo; 2 – aprovar um total de R$ 5 bilhões de reais de capital aprovado; 3 – permitir que o gestor parcele a taxa de performance.
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 janeiro, o volume médio diário foi de R$ 215 mil.
Rendimento: Em fevereiro, o Fundo anunciou rendimentos relativos à janeiro, que foram distribuídos em 14/02/2020, no valor de R$ 0,70
cota, correspondente a uma rentabilidade de 7,5% ao ano.
*Fonte: Último Relatório Gerencial divulgado no site da B3
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Comentários e Recomendações
FUNDOS PARA RENDA

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 – Janeiro

Algumas características atuais do BCFF11:
- A Gestão se mantém ativa, tendo em 2019 movimentado cerca de R$1.1 bilhão em diversos FIIs, tanto no mercado primário, por meio
de algumas Ofertas que estão sendo colocadas no mercado, como no secundário, por meio de block-trades e compra/venda de
cotas na B3;
-

Muitas das ofertas que o Fundo alocou os recursos da 8ª emissão distribuíram, como esperado, apenas parcialmente ou não
pagaram rendimentos ao longo do mês de dezembro. Essas alocações totalizaram, aproximadamente, 23% da carteira, como por
exemplo a do HGRU (~10% da carteira do BCFF). Além disso, estima-se que nos próximos meses os rendimentos estejam em
patamares de meses anteriores;

-

Adicionalmente, cabe ressaltar que, o BCFF possui, aproximadamente, R$0,25/cota de lucros acumulados. Este valor não contempla
os R$ 0,61/cota já recuperados pelo Fundo nos processos referentes às restituições de Imposto de Renda sobre o lucro auferido em
alienações de cotas de FIIs.

Liquidez: Em dezembro, o volume negociado foi de R$ 217,0 milhões.
Rendimento: Em fevereiro, o Fundo anunciou rendimentos relativos a janeiro, que foram distribuídos em 14/02/2020, no valor de R$ 0,57
por cota, correspondente a uma rentabilidade de 6,76% ao ano.
*Fonte: Último Relatório Gerencial divulgado no site da B3

.
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Comentários e Recomendações
FUNDOS PARA GANHO DE CAPITAL

HSI Mall (HSML11)
Objetivo do Fundo: O Fundo tem como objetivo a obtenção de renda e ganho de capital, mediante investimento em imóveis ou direitos
reais sobre imóveis prontos do segmento de Shopping Centers, através de aquisição para posterior locação, arrendamento, exploração
do direito de superfície ou alienação, inclusive de bens e direitos a eles relacionados.
Portfólio:

Fonte: Relatório Gerencial HSML11 – Janeiro

No dia 23 de Dezembro de 2019 foi aprovada em Assembleia Geral Extraordinária, a aquisição das empresas controladoras dos ativos
alvo da 2ª oferta, a aquisição do Via Verde Shopping (AC) ocorreu em 9 de janeiro de 2020 e a assinatura do instrumento de compra e
venda referente ao segundo ativo alvo da 2º emissão de cotas, o Shopping Metrô Tucuruvi (SP) foi assinado em 31 de janeiro de 2020. A
conclusão do negócio está condicionada a anuência da Companhia do Metropolitano de São Paulo – Metrô, para a transferência de
poderes referente à concessão do direito real de uso para exploração do Shopping Metrô Tucuruvi ao HSI MALLS FUNDO DE
INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO, sendo que as demais condicionantes foram sanadas.
Destaques para o mês de dezembro:
Resultado: Em 2019 o crescimento acumulado é de 6,3% e 4,5% acima do previsto no orçamento estabelecendo uma base de partida
maior na definição das expectativas de resultado para 2020 discutida entre a HSI e a Saphyr.
Comercial: A taxa de ocupação do portfólio é de 97,1% da ABL própria e posiciona os ativos para usufruírem mais deste ciclo de
recuperação, dando impulso para a melhora contínua dos produtos.
Vendas e fluxo: Dezembro apresentou crescimento de 7,7% nas vendas totais do portfolio comparado com o mesmo mês do ano
anterior, impactando positivamente o acumulado do ano que sobe para 7,4%. O resultado do Natal nos ativos foi menos positivo que o
da Black Friday, no entanto 20,3% maior que o ano anterior. É notado nos ativos uma melhora consistente da expectativa dos varejistas
refletida em investimentos nas suas operações.
Liquidez: Em janeiro, o volume médio diário foi de R$ 14,7 milhões, com giro de 17%.
Rendimento: Em janeiro, o Fundo anunciou rendimentos relativos à dezembro, que foram distribuídos em 07/02/2020, no valor de R$
0,60 cota, correspondente a uma rentabilidade de 5,90% ao ano.
*Fonte: Último Relatório Gerencial divulgado no site da B3
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Comentários e Recomendações
FUNDOS PARA GANHO DE CAPITAL

Quasar Agro (QAGR11)
Objetivo do Fundo: O QUASAR AGRO FII tem como política de investimento a aquisição de estruturas (imóveis) de armazenagem para a
cadeia do agronegócio Para compor seu portfólio, o fundo deverá adquirir e/ou construir ativos imobiliários em quatro segmentos
diferentes: Grãos; Açúcar/Álcool; Indústrias; Operadores logísticos.
Ativos Alvo: Unidades prontas ou em construção, relevantes para infraestrutura logística regional, em bom estado de conservação e
estrategicamente posicionadas.

Fonte: Relatório Gerencial QAGR11 – Janeiro

O Fundo QAGR11, começou as negociações em novembro de 2019 com um pipeline cujas aquisições imediatas contemplavam 11 ativos
de um mesmo cedente, totalizando cerca de R$ 400MM. Entretanto, durante o processo de diligência, que revelou-se mais longo que o
esperado inicialmente, verificou-se a possibilidade de aquisição de apenas parte desses ativos, o que acabou por atrasar os
desembolsos iniciais do fundo. Em paralelo, seguem com o processo de estruturação e diligência de outros ativos que já constavam do
nosso pipeline, assim como aceleraram a originação de novos ativos que podem ser adquiridos no contexto do mandato do Fundo.

O resultado desse trabalho traz, como contrapartida ao prazo mais longo para os investimentos em relação ao inicialmente planejado,
uma diversificação maior do fundo tanto em termos de cedentes, como de ativos e também geográficos. São 21 ativos, pertencentes a 6
cedentes e localizados em 3 diferentes regiões geográficas que estão atualmente em diferentes fases do processo de investimento. Esse
pipeline contempla um potencial total de 1.415 mil toneladas de grãos de capacidade estática de armazenagem, uma área total
superior a 420 ha e investimentos da ordem de R$ 660MM.
As estimativas estão baseadas na experiência da Gestão, pressupondo o extremo rigor no processo de diligência dos ativos e dos
cedentes, que segue um extenso roteiro de análise abrangendo questões de ordem ambiental, registral e de georreferenciamento das
áreas onde estão localizados os ativos, e também em grande parte documental tanto nos âmbitos federal, estadual e municipal. Ainda
assim, e dentro dos melhores esforços, estão sujeitos à aprovação das diligências, bem como aos prazos heterogêneos de cartórios e
órgãos públicos das regiões em questão.
Liquidez: Em janeiro, o volume médio diário foi de R$ 3,4 milhões.
Rendimento: Em fevereiro, o Fundo anunciou rendimentos relativos à janeiro, que foram distribuídos em 14/02/2020, no valor de R$ 0,16
cota, correspondente a uma rentabilidade de 1,80% ao ano.

*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).
O Fundo tem por objeto a obtenção de renda, mediante locação ou arrendamento, com a exploração comercial de empreendimentos
imobiliários nos segmentos logístico e/ou industrial, com gestão ativa dos Ativos Imobiliários pelo Gestor.
Destaques Operacionais:

Portfólio Inicial:

Oportunidade: Vemos com bons olhos a estratégia do fundo e principalmente pelos ativos em que o Fundo investiu a partir da sua 1º
emissão de cotas. Estamos vislumbrando uma possível valorização da cota em um médio/longo prazo.

*Fonte: Último Relatório Gerencial divulgado no site da B3
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Comentários e Recomendações
FUNDOS PARA GANHO DE CAPITAL

Vino 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 6 imóveis totalizando 32 m² de área BOMA.

Fonte: Relatório Gerencial VINO11 – Janeiro

O Fundo apresenta uma estratégia de investimento diferenciada no segmento de escritórios, buscando investir, preferencialmente, em
participações majoritárias de ativos que possuam um ou mais dos 6 pilares que, na visão do Gestor, são vertentes de geração de valor
para os imóveis e norteiam a alocação de capital. São eles: novas tendências (coworking, space as a service); projetos sustentáveis
(certificação); foco em renda com potencial apreciação de preço; locatários de primeira linha, projetos diferenciados e de porte médio
(“Boutique Office”) e localização em grandes centros.
Liquidez: Em janeiro, o volume médio diário foi de R$ 3,7 milhões.
Rendimento: Em fevereiro, o Fundo anunciou rendimentos relativos à janeiro, que foram distribuídos em 14/02/2020, no valor de R$ 0,37
cota, correspondente a uma rentabilidade de 6,7% ao ano.

*Fonte: Último Relatório Gerencial divulgado no site da B3

www.guide.com.br

.

Mercado Imobiliário

» 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.

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

» 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.

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 RioSão Paulo.

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

» 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.

Fonte: GRI Club – E-book Fundos Imobiliários

(Um guia completo para quem quer conhecer e investir neste mercado).

www.guide.com.br

Fundos de Investimento Imobiliário

» A indústria em números (jan/20):
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Fonte: Boletim do Mercado Imobiliário B3 – Janeiro 2020
Relatório mais atual divulgado pela B3.
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» A indústria em números (jan/20):
Volume Anual de Negociações – R$ Bi
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Fonte: Boletim do Mercado Imobiliário B3 – Janeiro 2020
Relatório mais atual divulgado pela B3.
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compra ou venda ou solicitação de compra ou venda de qualquer ativo. Investir em ações envolve riscos. Este relatório não contêm todas as informações relevantes sobre a Companhias citadas.
Sendo assim, o relatório não consiste e não deve ser visto como, uma representação ou garantia quanto à integridade, precisão e credibilidade da informação nele contida. Os destinatários devem,
portanto, desenvolver suas próprias análises e estratégias de investimentos. Os investimentos em ações ou em estratégias de derivativos de ações guardam volatilidade intrinsecamente alta,
podendo acarretar fortes prejuízos e devem ser utilizados apenas por investidores experientes e cientes de seus riscos. Os ativos e instrumentos financeiros referidos neste relatório podem não ser
adequados a todos os investidores. Este relatório não leva em consideração os objetivos de investimento, a situação financeira ou as necessidades específicas de cada investidor. Investimentos em
ações representam riscos elevados e sua rentabilidade passada não assegura rentabilidade futura. Informações sobre quaisquer sociedades, valores mobiliários ou outros instrumentos financeiros
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de tal informação. A Guide Investimentos S.A. Corretora de Valores ou seus analistas não aceitam qualquer responsabilidade por qualquer perda decorrente do uso deste documento ou de seu
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