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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Fundos de Investimento Imobiliário
» Sobre os FII:
O Fundo de Investimento Imobiliário (FII) é uma comunhão de recursos destinados à aplicação em ativos relacionados ao
mercado imobiliário. Cabe ao administrador, uma instituição financeira específica, constituir o fundo e realizar o processo de
captação de recursos junto aos investidores através da venda de cotas.
É possível comprar fundos de segmentos como: shoppings/ varejo, agências bancárias, galpões logísticos, industrial,
educacional, hotéis, hospitais, corporativo, residencial, incorporação, fundo de fundos e recebíveis imobiliários (CRI, LCI).
Com a aquisição dos imóveis, o fundo obterá renda com sua locação, venda ou arrendamento. Caso aplique em títulos e
valores mobiliários, a renda se originará dos rendimentos distribuídos por esses ativos ou ainda pela diferença entre o seu
preço de compra e de venda (ganho de capital). Os rendimentos auferidos pelo FII são distribuídos periodicamente aos seus
cotistas.
O FII é constituído sob a forma de condomínio fechado, em que não é permitido ao investidor resgatar as cotas antes de
decorrido o prazo de duração do fundo. A maior parte dos FIIs tem prazo de duração indeterminado, ou seja, não é
estabelecida uma data para a sua liquidação. Nesse caso, se o investidor decidir sair do investimento, somente poderá fazêlo através da venda de suas cotas no mercado secundário.
Vantagens do Produto
•
•
•
•
•
•
•

Permite ao investidor aplicar em ativos relacionados ao mercado imobiliário sem, de fato, precisar comprar um imóvel.
Não há a necessidade de desembolsar todo o valor normalmente exigido para investimento em um imóvel.
Diversificação em diferentes tipos de ativos do mercado imobiliário (ex.: shopping centers, hotéis, lajes comerciais, etc.).
As receitas geradas pelos imóveis ou ativos detidos pelo fundo são periodicamente distribuídas para os cotistas.
Aumento nos preços dos imóveis do fundo gera aumento do patrimônio do fundo e, consequentemente, valorização do
valor das suas cotas.
Todo o conjunto de tarefas ligadas à administração de um imóvel fica a cargo dos profissionais responsáveis pelo fundo:
busca dos imóveis, trâmites de compra e venda, procura de inquilinos, manutenção, impostos etc.
As pessoas físicas estão isentas de imposto de renda distribuídos pelo FII, desde:
I - As cotas do Fundo de Investimento Imobiliário sejam admitidas à negociação exclusivamente em bolsas de
valores ou no mercado de balcão organizado;
II - O Fundo de Investimento Imobiliário possua, no mínimo, 50 quotistas; e
III - não será concedido ao quotista pessoa física titular de quotas que representem 10% ou mais da totalidade das
quotas emitidas pelo Fundo de Investimento Imobiliário ou cujas quotas lhe derem direito ao recebimento de
rendimento superior a 10% do total de rendimentos auferidos pelo fundo.
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Cenário Macroeconômico

Victor Candido
vcandido@guidelinvestimentos.co
m.br

» Introdução
Lá fora, o mês de novembro foi parcialmente negativo, com uma reversão da aversão ao risco
nos últimos dias do mês, dado o noticiário externo relativamente mais positivo. O acordo do
Brexit; possível redução na produção do petróleo por parte dos membros da OPEP; e a fala
mais amena de Jerome Powell, presidente do FED foram pontos que trouxeram alívio no final
de novembro e que devem continuar trazendo um cenário mais positivo em dezembro para os
ativos de risco. Além do acordo entre Trump e Xi na cúpula do G-20, que coloca, pelo menos
por hora, a guerra comercial em modo de espera.
Como dito acima, aparentemente, a tônica negativa de outubro e começo de novembro foi
parcialmente superada. Pontos como: (i) temor de que a economia chinesa está
desacelerando mais rápido que o esperado e que medidas tomadas pelo governo chinês para
estimular a economia não estão surtindo o efeito desejado; (ii) além do fato de que a economia
já começa a sofrer os efeitos da guerra comercial com os Estados Unidos; (iii) o Brexit, que
ainda não tem um acordo com a União Europeia; (iv) a preocupante situação fiscal italiana
(segunda pior relação dívida/PIB da Europa); e (v) a desaceleração no ritmo de crescimento
da economia europeia parecem estar sendo parcialmente superados.
No Brasil, o mês foi marginalmente positivo para os ativos de risco. O Ibovespa se valorizou
apenas 2,38% em novembro, contra valorização de 10,19% em outubro. O câmbio foi um dos
destaques negativos, fechou o mês cotado em R$ 3,86, chegando a operar acima dos R$3,90
durante alguns dias do último mês. Já no mercado de juros, o mês foi bastante positivo e as
taxas continuam fechando, em alguns casos eliminando completamente os prêmios de risco
de curto prazo.
O destaque econômico ficou com a rápida melhora dos balanços de risco para a inflação, com
a valorização cambial de outubro, a queda nos preços do petróleo e a mudança da bandeira
tarifária (de amarela para verde). O mercado prevê uma inflação abaixo de 4% em 2018, o que
deixará um carrego bastante positivo para o início de 2019, configurando um cenário onde a
taxa de juros possa permanecer baixa como está, ou subir menos do que se esperava. O
resultado do PIB do terceiro trimestre também trouxe boas notícias, com a economia voltando
a acelerar na margem.
No campo político, o novo governo deve anunciar os últimos nomes da equipe de Bolsonaro
nos ministérios. Além de ir costurando os apoios políticos e aprendendo, aparentemente, com
os próprios erros em como manejar o parlamento.
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Mercado Imobiliário
» Sobre o mercado imobiliário:
Cenário de juros baixos e perspectiva de aceleração do crescimento econômico geram um impacto positivo no setor
imobiliário.
Recuperação do PIB
• Aceleração do crescimento econômico
• Retomada do Investimento
• Suporte para o segmento corporativo
• Projeção PIB 2019: 3,00%*
Inflação, Taxa de Juros e Desemprego
•
Inflação controlada: projeção de 4,22%* para 2019 (Abaixo da meta do Banco Central)
•
Selic de um dígito: projeção 8,00% (o IFIX possui comportamento inverso ao da taxa Selic/forte correlação negativa)*
•
Redução do desemprego (2017: 12,7% x 2018 (projeção): 12,1% x 2019 (projeção): 11,1%)*

Ciclo Imobiliário do Mercado
Recuperação

Em Queda

No Pico

No Vale

Shoppings Novos
Escritórios AB
Industrial
Logístico

FIIs
Escritórios AAA
Shoppings Maduros

Pró inquilino Pró proprietário

Inversão do Ciclo Imobiliário
•
Momento oportuno de se posicionar para aproveitar o ciclo imobiliário favorável aos proprietários

Vacância Histórica de Escritórios em SP (em %)
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0
Fonte: C&W e CBRE.

*Fonte: Banco Central, Boletim Focus e MCM. (Relatório 20 de Outubro)
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Mercado Imobiliário
» Dados do mercado imobiliário:
•

Escritório de Alto Padrão: SP - Relatório JLL: Escritórios Classe AA & A São Paulo, 3º trimestre 2018

Absorção líquida cresce pelo segundo trimestre consecutivo
•

Ocupação: 183 mil m² ocupados no trimestre. Além das regiões nobres da cidade, Marginal Central também
apresentou destaque nas ocupações, respondendo por 13% da área ocupada.

•

Entregas: 84 mil m² entregues no 3T18. Foi apurada a entrega de 4 edifícios no 3T18. Na região Berrini/Chucri,
o Parque da Cidade (Torre Jequitibá) foi entregue 100% vago e o Ed. Irmã Gabriela 100% locado para um
empresa de Coworking. O Edifício Augusta, na região do Jardins, foi entregue com 30% de sua área já
negociada e o Time Jardim das Perdizes (Torre Corporate), na Barra Funda, com 16% da área do edifício
negociada para uma empresa de Coworking.

•

Taxa de vacância: 22,6%. Apesar do volume de entregas relativamente alto, a absorção líquida¹ foi suficiente
para causar uma nova variação negativa na taxa. Das 15 regiões analisadas pela JLL, 9 já apresentam
vacância abaixo da média do mercado.

•

Preço pedido médio de locação: R$ 82/m²/mês. O preço apresentou aumento de 0,3% em relação ao 2T2018.
Esse crescimento persiste há quatro trimestres e já pode ser entendido como reflexo da melhora do cenário de
mercado.

•

Absorção líquida acumulada do ano: 233 mil m². Já é o dobro do número acumulado em 2017 e deverá superar
a máxima histórica anual de 2000 (222 mil m²). Esses são indícios da retomada do mercado, que está
crescendo lentamente, mas de forma mais estável e com maior equilíbrio entre a absorção líquida (crescimento
da demanda) e o novo estoque entregue (crescimento da oferta).

•

Absorção bruta de 2018 deverá ficar próxima ao recorde, registrado em 2015: O bom volume de novas
locações no segundo semestre de 2017 e no primeiro semestre de 2018 impulsionou o número de ocupações
do trimestre, que foi 64% maior do que no 1T18 e 55% maior do que o registrado no trimestre anterior. A
expectativa é que cerca de 170 mil m² sejam absorvidos no 4T18, totalizando 580 mil m² no ano, próximo ao
recorde do mercado.

O mercado de escritório de alto padrão em SP, é o maior mercado do país, e serve como um termômetro para o mercado
imobiliário de forma geral (para outros segmentos e regiões).
Importante destacar, a redução da taxa de vacância, o leve aumento do preço médio e a crescente absorção líquida são
indícios da retomada do mercado de escritórios de alto padrão em São Paulo.
Três empresas foram responsáveis por 36% da metragem negociada no trimestre. Com cerca de 100 negócios fechados e
mais de 150 mil m² negociados. A empresa que locou a maior área do trimestre foi da área da saúde, num edifício na
região Marginal Central que será entregue no próximo trimestre. A segunda empresa, uma indústria do ramo de bens de
consumo negociou uma área de quase 20 mil m² na Chácara Santo Antônio. Já a terceira empresa, também do ramo da
saúde, comprou para ocupação própria um edifício na Vila Olímpia.

Fonte: JLL - Relatórios de Mercado 3º trimestre
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Mercado Imobiliário
» Dados do mercado imobiliário:
 Escritório de Alto Padrão: RJ - Relatório JLL: Escritórios Classe AA & A São Paulo, 3º trimestre 2018
Novos negócios dão fôlego ao mercado carioca
•

Ocupação: 29 mil m² ocupados no trimestre. O setor da Educação foi o destaque do trimestre, com ocupação
de duas instituições, uma no Centro Empresarial Barra Shopping e outra no edifício Mário Henrique Simonsen,
somando 4,5 mil m². No ano foram registrados 91 mil m² ocupados.

•

Entregas: 17,8 mil m² entregues no 3T18. O edifício entregue nesse trimestre foi o Barão de Mauá, no Centro.
Para o próximo trimestre espera-se mais 8 mil m² em dois edifícios, na Barra da Tijuca e no Porto Maravilha.

•

Taxa de vacância: 36,5%. Apesar do aumento do volume ocupado em relação ao trimestre passado, a taxa de
vacância apresentou aumento de 0,1 ponto percentual. Esse leve aumento está muito ligado ao novo estoque
do trimestre, que foi entregue 100% vago.

•

Preço pedido médio de locação: R$ 84/m²/mês. O preço apresentou aumento de 0,3% em relação ao 2T18.
Esse crescimento persiste há quatro trimestres e já pode ser entendido como reflexo da melhora do cenário de
mercado.

A metragem negociada até o 3T18 é três vezes maior que as devoluções esperadas no ano. Mesmo com cerca de 55 mil
m² que deverão ser devolvidos no 4T18, a metragem de novas locações acumulada nesse ano já é 50% maior do que o
número de 2017 e é três vezes maior do que a expectativa de devoluções para o ano. Ao contrário do encolhimento de 73
mil m² registrado em 2017, o mercado voltará a crescer em 2018 e já iniciará o ano de 2019 com um número razoável de
ocupações.
Três negócios são responsáveis por 60% da metragem negociada no trimestre. A maior negociação do trimestre foi a
locação pela Caixa Econômica Federal de mais de 30 mil m² no Passeio Corporate, na região da Cinelândia (Centro do
Rio de Janeiro). Essa locação representou 45% de toda metragem negociada no trimestre. A segunda maior locação foi a
da Shell, também no Centro, e representa 10% da metragem negociada no mesmo período. Já o terceiro maior negócio foi
fechado por um banco, que mudará sua operação do Centro para a região do Porto Maravilha.
Preço pedido continua com leve tendência de queda, mas ainda está longe do preço efetivo praticado no mercado. O preço
pedido médio da cidade apresentou variação inversamente proporcional à vacância. Ambos indicadores apresentaram
variações pequenas em relação ao trimestre passado, mas enquanto a vacância subiu, o preço caiu. Apesar do preço
pedido médio estar caindo lentamente trimestre a trimestre, ele ainda está longe da realidade do mercado, já que
proprietários continuam flexíveis para viabilizarem novos negócios, que sejam atrativos para os inquilinos e seguros a
longo prazo para os proprietários. Essa flexibilidade é o grande indutor da melhora do cenário do mercado carioca.

Fonte: JLL - Relatórios de Mercado 3º trimestre

www.guide.com.br

Mercado Imobiliário
» Dados do mercado imobiliário:
 Condomínios Logísticos de Alto Padrão: Brasil - Relatório JLL: Industrial Brasil, 3º trimestre 2018
Com baixo volume de devoluções, mercado se mantém crescendo em 2018
• Estoque entregue: 124 mil m². Com aproximadamente 80% das entregas, o estado de São Paulo foi o que recebeu
maior parte do novo estoque neste trimestre. O restante foi entregue em Pernambuco.
• Taxa de vacância: 22,7 %. A vacância segue em queda, acumulando uma diminuição de 3,2 p.p. desde o 2T17.
• Preço pedido médio de locação: R$ 18,31. Quebrando o ciclo de quedas consecutivas nos últimos 7 trimestres,
quando caiu 7,5%, o preço de locação subiu 0,6% neste trimestre.
• Absorção líquida: 307 mil m². Um baixo volume de devoluções registradas no trimestre fez com que a absorção
líquida tivesse seu número mais alto em 2018, impulsionado pelos estados de São Paulo e Paraná, que somados
são responsáveis por 210 mil m² absorvidos.
O volume de absorções nos três trimestres de 2018 foi 42% maior que o mesmo período em 2017. Desde o início do ano
já foram contabilizados 1,5 milhão de m² em novas locações, superando em 440 mil m² o valor em mesmo período do ano
anterior. Este fator, aliado ao baixo volume de novas entregas e de devoluções resultou em uma queda acumulada da
vacância em 2,28 p.p. no ano.
O ritmo de entregas permanece tímido e a maior parte prevista para o ano deve ser entregue no 4T. Somados os três
primeiros trimestres de 2018, o volume de entregas foi de 396 mil m². São previstos ainda 347 mil m² para o próximo
trimestre, entretanto, alguns destes empreendimentos devem ter suas entregas postergadas para o ano de 2019.
Em 2018, Paraná se destaca como um dos principais estados no cenário de movimentações. Com 89 mil m² de locações
no trimestre e 179 mil m² acumulados no ano, o estado foi o terceiro com mais absorções, somente atrás de SP (747mil
m²) e RJ (186 mil m²). Os segmentos de Transporte e logística com 73 mil m² (3T) e de Insumos para indústria com 36 mil
m² (2T) foram os responsáveis pelas maiores transações.

Fonte: JLL - Relatórios de Mercado 3º trimestre
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Fundos de Investimento Imobiliário
» A indústria em números (set/18):
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Fonte: Boletim do Mercado Imobiliário B3 - Setembro de 2018
*Dados até Setembro de 2018.
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Fundos de Investimento Imobiliário
» A indústria em números (set/18):

Volume Anual de Negociações – R$ Bi
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Fonte: Boletim do Mercado Imobiliário B3 - Setembro de 2018
*Dados até Setembro de 2018.
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Performance
» Sobre a carteira recomendada:
Após cinco meses de maior volatilidade e rentabilidades negativas do IFIX, o índice registrou seu segundo mês de maior
recuperação e, conta com perspectiva mais animadora. Para indústria o viés também é mais positivo. O número de
investidores e volume de negociação seguem crescendo, além da retomada das Oferta Públicas de Fundos Imobiliários, que
passou por uma janela recente fechada.
No mês de Novembro, nossa Carteira teve um desempenho em linha com o IFIX, no entanto, deve fechar o ano com ganhos
consideravelmente superiores ao índice de referência.

Peso Ticker

Fundo

Yield*

Mês

Contr.

BC Fund

4,30%

2,40%

0,60%

VISC11 Vinci Shoppings Centers

7,40%

3,87%

0,58%

Desempenho acumulado
Desde o inicio (02/06/14)

10%

HGLG11

7,13%

5,01%

0,50%

120%

10%

KNIP11 Kinea Índices de Preços

9,91%

2,50%

0,25%

5%

FVBI11

FII VBI FL 4440

4,43%

4,57%

0,23%

25%

BRCR11

15%

CSHG Logística

5%

ALZR11

Allianza Trust Renda

8,86%

4,18%

0,21%

15%

RBRF11

RBR Alpha FoF

8,26%

1,08%

0,16%

10%

HGCR11 CSHG Recebíveis Imob.

8,72%

0,91%

0,09%

5%

RBRR11

9,95%

0,30%

0,02%

RBR High Grade

*Taxa anualizada do último rendimento.

Carteira
IFIX
Diferença

Mês
2,6%
2,6%
0,0%

Carteira de FII
100%
IFIX
80%
60%
40%
20%

2018
8,3%
3,3%
5,0%

12M
12,7%
3,9%
8,7%

Início
99,9%
68,0%
31,9%

0%
-20%
mai/14

mai/15

mai/16

mai/17

mai/18

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

Para Dezembro
Para o mês de Dezembro, seguiremos em linha com a estratégia adotada no mês passado, aumentando a exposição da
Carteira em FII’s que acreditamos ter alto potencial de ganho de capital no médio/longo prazo e reduzindo a proteção que
adotamos nos meses anteriores.
Desta forma, iremos liquidar nossa exposição no KNIP11, que foi muito importante na defesa de nossa Carteira nos
momentos de maior instabilidade e aumentar o peso de dois ativos: 5% no HGCR11, ainda com viés de proteção e
rentabilidade estável e 5% no FVBI11, fundo incluído no mês passado, com o objetivo de ganho de capital.

Peso

Ticker

15%

RBRF11

15%

VISC11

5%

RBRR11

10%
5%

Fundo

Estratégia

Alterações

RBR Alpha FoF

Renda

=

Vinci Shoppings Centers

Ganho de Capital

=

RBR Rendimentos

Renda

=

HGLG11

CSHG Logística

Renda

=

ALZR11

Allianza Trust Renda

Renda

=

25%

BRCR11

BC Fund

Ganho de Capital

=

15%

HGCR11

CSHG Recebíveis Imobiliários

Renda

(+)

10%

FVBI11

VBI FL 4440

Ganho de Capital

(+)
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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). A tese de investimento se baseia em: (i) modalidade de locação atípica em 100% dos contratos do Fundo –
com multa integral no caso de rescisão antecipada e não sujeita à ação revisional. Desta forma, os alugueis tendem a seguir
a correção da inflação pelo IPCA, sem renegociações ; (ii) locações de longo prazo – com média de 9,7 anos
remanescentes até o vencimento. Isso propicia ao investidor uma renda mensal com horizonte de longo prazo, evitando o
sobe-e-desce de investimentos de horizonte de tempo mais curto ; e (iii) elevado perfil de crédito dos inquilinos – sendo
todos multinacionais de capital aberto, líderes em seus mercados e com níveis de endividamento adequados. Estes são
importantes indicadores da capacidade de pagamento dos locatários no longo prazo. O Fundo enxerga a estabilidade dos
rendimentos recentes como forte evidência da efetividade desta tese.
Portfólio: O Fundo é proprietário de um Contac Center locado 100% para a empresa Atento. O ativo está localizado no
Bairro Del Castilho – RJ, com área bruta locável de 8.178 m² e 7,8 anos de contrato atípico até o vencimento. O contrato é
reajustado pelo IPCA todo mês de Abril. O valor do aluguel vigente é de R$ 408.182,00.
O Fundo possui também, um galpão logístico 100% locado para a empresa Air Liquide. O ativo está localizado no Bairro Vila
Carioca – SP, com área bruta locável de 5.008 m² com 11,3 anos de contrato atípico até o vencimento. O contrato é
reajustado pelo IPCA todo mês de Fevereiro. O valor do aluguel vigente é de R$ 323.885,00.
Liquidez: Em Outubro, o volume médio diário de negociação foi de R$ 205 mil e representou um giro equivalente a 5,0%
das cotas do Fundo.
Rendimento: Em Novembro, o Fundo anunciou rendimentos relativos a Outubro, que foram distribuídos em 23/11/2018, no
valor de R$ 0,64 por cota, correspondente a uma rentabilidade de 8,5% ao ano.

CSHG Logística (HGLG11)
Objetivo do Fundo: Exploração de empreendimentos imobiliários voltados primordialmente para operações logísticas e
industriais, por meio de aquisição de terrenos para sua construção ou aquisição de imóveis em construção ou prontos, para
posterior alienação, locação ou arrendamento.
Portfólio: Composto por 12 empreendimentos, nos estados de SP, RJ, SC e MG totalizando mais de 286 mil m² de ABL
próprio. Atualmente o Fundo possui 72 locatários, de setores de atuação diversos, aluguel médio contratado de R$ 19,6/m²
e cerca de 77% dos contratos atípicos.
O Fundo finalizou o mês de outubro com uma vacância financeira de 7,2% e uma vacância física de 4,3%. No mês de
outubro de 2018, a equipe de gestão do CSHG Logística FII concluiu a aquisição do Galpão em Uberlândia – MG ocupado
pela Lojas Americanas (maiores informações do ativo na Carteira Recomendada de Outubro). A equipe informou estar
tomando diversas medidas para administrar as vacâncias existentes e programadas nos Ed. Onix e Ed. Safira (Centro
Empresarial Atibaia), no Master Offices e também no Tech Town. Paralelamente à aquisição do ativo em Uberlândia, a
equipe divulgou ter tido importantes avanços nas negociações em curso para alocação dos recursos da última emissão.
Por fim, a Administradora informa, conforme Fato Relevante divulgado ao mercado no dia 22 de outubro de 2018 a
substituição do Sr. Bruno Laskowsky pelo Sr. Augusto Martins, como diretor responsável pela área de Fundos Imobiliários
da CSHG. Ainda, o Sr. Daniel Cunha, membro da equipe de gestão do Fundo, se desligou da Administradora neste mês. O
Sr. Augusto Martins é diretor estatutário do CSHG e administrador de carteira de valores mobiliários autorizado pela CVM,
sendo o responsável pela gestão do portfólio de escritórios e pelo time de operações da área. Possui, ainda, 17 anos de
experiência profissional, sendo 10 anos dedicados aos fundos de investimento imobiliário.
Liquidez: Em Outubro, o volume médio de negociação foi de R$ 47,9 milhões e representou um giro equivalente a 4,8%
das cotas do Fundo.
Rendimento: Em Novembro, o Fundo anunciou rendimentos relativos a Outubro, que foram distribuídos em 16/11/2018, no
valor de R$ 0,75 por cota, correspondente a uma rentabilidade de 6,9% ao ano.
Fonte: Último Relatório Gerencial divulgado no site da B3.
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CSHG Recebíveis Imobiliários FII (HGCR11)
Objetivo do Fundo: Investimento em empreendimentos imobiliários por meio da aquisição, preponderantemente, de
Certificados de Recebíveis Imobiliários (“CRI”). O Fundo deve alocar no mínimo 51% de seus recursos em Certificados de
Recebíveis Imobiliários que se enquadrem nos requisitos de concentração, alavancagem e risco de crédito previstos no
regulamento. Os recursos não alocados em CRIs são investidos em cotas de Fundos Imobiliários e de Renda Fixa, assim
como em Letras de Crédito Imobiliário.
Durante o mês de outubro, foram realizadas aquisições de R$ 22,8 milhões em dois CRIs, a saber: (i) aumento de posição,
via mercado secundário, do CRI Rede D’Or no volume de R$ 6,3 milhões à taxa de IPCA+5,85% a.a. e (ii) aquisição, no
mercado primário, de R$ 16,4 milhões do CRI Laureate à taxa de IGP-M+7,61% a.a. O Fundo permanece majoritariamente
exposto a índices de inflação, com 75,5% dos CRIs em carteira indexados ao IPCA, IGP-M ou IGP-DI, sendo o restante
indexado ao CDI. Ao final do mês, o Fundo possuía 79,79% de seu patrimônio investido em CRIs, 16,97% em Renda Fixa,
que serão reduzidos à medida em que ocorram novas alocações em CRIs e o restante em LCI e cotas de outros FII.
Por fim, a Administradora informa, conforme Fato Relevante divulgado ao mercado no dia 22 de outubro de 2018 a
substituição do Sr. Bruno Laskowsky pelo Sr. Augusto Martins, como diretor responsável pela área de Fundos Imobiliários
da CSHG. O Sr. Augusto Martins é diretor estatutário da CSHG e administrador de carteira de valores mobiliários autorizado
pela CVM, sendo o responsável pela gestão do portfólio de escritórios e pelo time de operações da área. Possui, ainda, 17
anos de experiência profissional, sendo 10 anos dedicados aos fundos de investimento imobiliário.
Foi aprovado em AGE, realizada em 27 de Novembro, a aprovação da distribuição da 4ª emissão de cotas do Fundo.
Liquidez: Em Outubro, o volume médio de negociação foi de R$ 18,7 milhões e representou um giro equivalente a 6,6%
das cotas do Fundo.
Rendimento: Em Novembro, o Fundo anunciou rendimentos relativos a Outubro, que foram distribuídos em 16/11/2018, no
valor de R$ 0,77 por cota, correspondente a uma rentabilidade de 8,3% ao ano.

RBR Alpha Fundo de Fundos (RBRF11)
Objetivo do Fundo: Auferir rendimentos e ganhos de capital na aquisição de Fundos Imobiliários (“FII”), Certificados de
Recebíveis Imobiliários (“CRI”), e outros ativos líquidos ligados ao mercado imobiliário. A principal estratégia do Fundo
(alpha), com foco em fundos imobiliários que investem diretamente em imóveis prontos, majoritariamente abaixo do custo
de reposição, com objetivo de capturar a valorização dos ativos independentemente do nível de dividendos pagos. Outro
importante foco são posições táticas, focando em fundos imobiliários com ativos estabilizados e que pagam dividendos
constantes.
Investimentos:
FIIs: Em outubro, o Fundo zerou algumas posições em fundos de CRI que compunham a carteira: KNCR (4,71% para 0%),
IRDM (0,55% para 0%) e KNIP (0,03% para 0%). Realocou os recursos basicamente em HGRE11 (aumento de 0,6% do PL
para 9,8%).
CRI: o Fundo investiu em um nova operação “CRI Longitude”, operação pulverizada, com boas garantias imobiliárias e com
remuneração de IPCA + 9,5% a.a.
Em 29 de novembro Fundo divulgou o Anuncio de Encerramento da 2ª Emissão de Cotas perfazendo o montante base da
Oferta (R$ 80 milhões).
Liquidez: Em Outubro, foram transacionadas 33.092 cotas, totalizando um volume de R$ 3,17 milhões, correspondendo
uma média de aproximadamente R$ 144,4 mil por dia.
Rendimentos: Em Novembro, o Fundo anunciou rendimentos relativos a Outubro, que foram distribuídos em 21/11/2018,
no valor de R$ 0,65 por cota, correspondente a uma rentabilidade de 7,9% ao ano.
*Fonte: Último Relatório Gerencial divulgado no site da B3
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RBRR11 Rendimento High Grade (RBRR11)
Objetivo do Fundo: Auferir rendimentos e ganhos de capital na aquisição de Certificados de Recebíveis Imobiliários
(“CRI”). O Fundo iniciou suas atividades no dia 02 de maio de 2018. Foram captados R$ 148 milhões. Montante 23%
superior a oferta base de R$ 120 milhões. A estratégia de gestão do RBRR11 é baseada nos pilares: i) alta capacidade de
originação e estruturação ; ii) diligência e acompanhamento próximo aos players (administrador, securitizadoras, servicers) ;
iii) total transparência com os investidores ; e iv) atenção a oportunidades de gerar ganho de capital com operações no
secundário.
Investimentos: CRI Longitude - ticket de R$ 4,5 milhões neste CRI pulverizado performado com subordinação de 30% que
remunera IPCA +9,5%a.a.
Desinvestimentos: CRI JSL – o Fundo zerou a posição de R$ 3 milhões com ganho de capital de 3,3%. Em 6 meses, a
rentabilidade efetiva aproximada no ativo foi de 23% a.a., equivalente a Inflação+17% a.a.
Rentabilidade média da carteira de investimentos:
• Nominal prevista de 11,8% ao ano no curto prazo
• Equivalente a inflação + 8,2% ao ano no prazo médio da carteira
O Fundo está realizando Oferta Pública da 2ª Emissão de Cotas com volume de R$ 103 milhões. A Oferta está em Período
de Exercício do Direito de Preferência e em 10 de Dezembro se inicia Período de Reserva a Mercado.
Liquidez: Em Outubro, foram transacionadas 221.340 cotas, totalizando um volume de R$ 22,0 milhões, correspondendo
uma média de, aproximadamente, R$ 1.015,4 mil por dia.
Rendimento: Em Novembro, o Fundo anunciou rendimentos relativos a Outubro, que foram distribuídos em 21/11/2018, no
valor de R$ 0,79 por cota, correspondente a uma rentabilidade de 9,5% ao ano.

*Fonte: Último Relatório Gerencial divulgado no site da B3
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Vinci Shopping Centers (VISC11)
Objetivo do Fundo: Adquirir parcelas de shopping centers.
Portfólio: Atualmente o fundo já adquiriu participações em 9 shoppings, o que o posiciona como o maior fundo imobiliário da
B3 em número de shoppings, localizados em regiões metropolitanas de capitais com mais de 1 milhão de habitantes em 7
diferentes estados e totalizando mais de 49 mil m² de ABL próprio:
•
•
•
•
•

Ilha Plaza (RJ) – participação 49%
Shopping Paralela (BA) – participação 11%
Pátio Belém (PA) – participação 13,6%
Shopping Granja Vianna (SP) – participação 12,5%
Shopping Iguatemi Fortaleza (CE) – participação – 15%

•
•
•
•

West Shopping (RJ) – participação 7,5%
Center Shopping Rio (RJ) – participação 7,5%
Shopping Crystal (PR) – participação 17,5%
Shopping Tacaruna (PE) – participação – 16,7%

O patrimônio líquido do Fundo ao final de outubro era R$ 798,0 milhões e as participações em shoppings totalizavam R$
612,7 milhões, o equivalente a 77% do patrimônio líquido do Fundo. As aplicações financeiras atualmente totalizam R$
273,5 milhões, equivalente a 34% do patrimônio líquido e incluem LCI, títulos públicos e fundos referenciados DI com
liquidez imediata.
Com as aquisições recentes e com o pré-pagamento parcial dos CRIs, foram utilizados aproximadamente 64% dos recursos
da oferta da 4ª emissão de cotas do Fundo. O Fundo dispõe atualmente de aproximadamente R$ 200 milhões para
aquisição de ativos. O time de gestão segue trabalhando para finalizar a alocação dos recursos nos próximos meses.
Principais destaques operacionais dos ativos do Fundo (set/18)*:
•
•
•
•
•

As vendas das mesmas lojas (SSS) apresentaram uma queda de 0,4% em relação ao mesmo mês do ano anterior. No
acumulado do ano, o indicador apresenta um crescimento acumulado de 1,3%.
O aluguel das mesmas lojas (SSR) apresentou crescimento de 3,8% em comparação ao mesmo mês do ano anterior.
As vendas/m² dos shoppings apresentaram crescimento de 3,6% no comparativo com o ano anterior. No acumulado do
ano, o portfólio acumula crescimento de 1,0%.
A taxa de ocupação encerrou o mês em 95,0%, 0,8 ponto percentual abaixo do mês anterior e 1,2 ponto percentual
superior ao mesmo mês do ano anterior
Após dois meses consecutivos de recuperação líquida (inadimplência líquida negativa), a inadimplência liquida do mês
foi de 6,0% fechando o trimestre ainda com uma recuperação liquida de 0,1%.

Liquidez: Em Outubro, o volume médio diário de negociação foi de R$ 2.678 mil e representou um giro equivalente a 7%
das cotas do Fundo.
Rendimento: Em Novembro, o Fundo anunciou rendimentos relativos a Outubro, que foram distribuídos em 16/11/2018, no
valor de R$ 0,61 por cota, correspondente a uma rentabilidade de 7,2% ao ano.
Oportunidade: Com a futura conclusão das alocações do Fundo referentes à 4ª emissão de cotas, o rendimento mensal do
fundo terá, possivelmente, um incremento, o que pode gerar um potencial ganho de capital com a cota.

* O relatório mensal mais atualizado divulgado pelo Fundo apresenta as informações financeiras do Fundo e de negociação das cotas na B3 referentes
ao mês de Outubro de 2018 enquanto as informações operacionais dos shoppings são referentes a Setembro de 2018.

*Fonte: Último Relatório Gerencial divulgado no site da B3
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BTG Pactual Corporate Office Fund (BRCR11)
Objetivo do Fundo: Investir em escritórios comerciais de laje corporativa com renda no Brasil, estrategicamente
localizados em grandes centros comerciais, por meio da aquisição de imóveis comerciais de escritórios ou direitos relativos
a imóveis, prontos ou em fase final de construção.
Portfólio: O BC Fund foi lançado em 2007, e desde então, realiza uma gestão ativa em sua carteira de ativos imobiliários.
Atualmente, a carteira do fundo é composta por 10 ativos, totalizando 229.426 m² (base Setembro 2018), com 59 contratos
de locação. No final de Setembro, a receita contratada de locação era de R$14,3 milhões e se manteve em linha com o mês
anterior, variando somente o ajuste de inflação de alguns contratos. A vacância financeira do portfolio representava 29,4%
em termos de receita de locação potencial e 33,2% sobre o total de ABL em m², em grande parte explicadas pelo Cenesp e
Torre Almirante.
Nos três meses seguintes, 28% da carteira de contratos será reajustada pela inflação, enquanto que, neste período 0,8%
dos contratos estarão em processos de renovação.
No mês de Novembro, o Fundo recebeu uma notificação do inquilino, Banco Pine, solicitando o término antecipado do
contrato de locação de um andar e meio, ou 3.012 m², do edifício Eldorado. Caso a rescisão se concretize, o Fundo fará jus
à multa por término antecipado. A data da desocupação do Banco Pine não foi informada.
Ainda em Novembro o Fundo celebrou Contrato de Compra e Venda de Cotas, com condições precedentes a serem
satisfeitas, visando a aquisição de 3 andares (5º ao 7º) no imóvel CEO Offices (Torre Sul), passando a deter participação de
27,3% do imóvel. A área está locada para a Tim Celular S/A. O preço da negociação é de R$ 61,7M (R$ 12,9 mil/m²) – cap
rate de 8,63%.
Foi também publicado um fato relevante, indicando que o Banco Santander moveu uma ação judicial, em caráter liminar,
determinando a suspensão da venda de um ativo que faz parte da negociação com a Brookfield – o imóvel não foi citado
explicitamente no comunicado. O BTG Pactual apresentou pedido de reconsideração ao juízo, que, em atendimento,
suspendeu a liminar e intimou o Banco Santander a se manifestar sobre a argumentação, sendo que os pedidos serão
submetidos a nova deliberação.
Vale Lembrar: No dia 14 do mês de Setembro, foi divulgado novo Fato Relevante, comunicando que o Fundo, em conjunto
com a Brookfield celebrou instrumentos contratuais vinculantes em relação a operação de compra e venda de ativos,
estando o fechamento da mesma ainda sujeitos a algumas condições precedentes e a aprovação de autoridades
competentes, que são usuais em operações desta natureza. A operação envolve a venda parcial do portfólio do fundo pelo
valor equivalente a R$ 1.328.510.000,00, referente à totalidade da participação do Ed. Torre Almirante, totalidade da
participação do Ed. Flamengo, totalidade da participação do Ed. Morumbi, 75% da participação do Ed. BFC e 51% da
participação no ed. EBT. Envolve também, a compra por R$ 671.800.000,00 de 20% do Ed Senado, 50% do ed. Cidade
Jardim e totalidade do edifício MV9. Confirmadas as estimativas da gestora na concretização da operação, estima-se a
distribuição de aproximadamente R$ 14,37 por cota a ser paga conforme recebimento dos valores.
Liquidez: Em Outubro, o volume médio diário de negociação foi de R$ 3,2 milhões.
Rendimento: Em Novembro, o Fundo anunciou rendimentos relativos a Outubro, que foram distribuídos em 16/11/2018, no
valor de R$ 0,35 por cota, correspondente a uma rentabilidade de 4,2% ao ano.
Oportunidade: O Fundo está com a cota 19,4% descontada em relação ao seu valor patrimonial. Além disso, com a
concretização das tratativas com a Brookfield, o Fundo irá se desfazer de ativos com vacância e comprará um portfólio com
ativos locados, o que irá melhorar seu rendimento.
(Valor da cota no fechamento de 30/11/2018)

*Fonte: Último Relatório Gerencial divulgado no site da B3
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FII VBI FL 4440 (FVBI11)
Objetivo do Fundo: Investimento em empreendimentos imobiliários, por meio da aquisição de imóveis comerciais, prontos
ou em construção, ou outros tipos de imóveis onde poderão ser desenvolvidos empreendimentos comerciais, localizados em
grandes centros comerciais, shopping centers, avenidas ou ruas de grande movimento com a finalidade de venda, locação,
arrendamento ou exploração do direito de superfície das unidades comerciais.
Portfólio: O Fundo é proprietário de 50% do Edifício Faria Lima 4.440, localizado na Avenida Brigadeiro Faria Lima, nº
4.440, São Paulo/SP. A outra proprietária, Maps Faria Lima One Investimentos Imobiliários Ltda, é detentora dos 50%
restantes do imóvel. O imóvel atende a padrões internacionais de sustentabilidade LEED do Green Building Council Brasil e
foi certificado com a classificação Triple A (POLI/USP). O Edifício Faria Lima FL 4.440 é composto por 3 subsolos de
garagem, com 576 vagas de carros (mais 98 vagas de moto e 17 PNE), térreo, mezanino técnico e 15 pavimentos tipo.
No mês de Setembro a vacância física se manteve em 22,4%, após a desocupação recente do 3º andar. Na região, as taxas
de ocupação de edifícios similares tem atingido níveis mais saudáveis, o que, aliado a um menor nível de entrega que o
observado nos últimos anos, gera boas perspectivas para o médio prazo. Está em elaboração um website dedicado à
comercialização dos andares vagos, além de atualização de folder comercial para envio a público-alvo direcionado. Na parte
operacional, foi negociada redução da taxa de administração predial que gerou redução de 4,3% no valor mensal do
condomínio, beneficiando locatários e o Fundo.
Em relação ao vencimento dos contratos (em percentual de área), 64% ocorrerão em 2021 e 29% a partir de 2022. Quanto
às revisionais dos contratos (em percentual de área), 36% ocorrerão em 2019 e 50% em 2020.
Liquidez: Em Agosto, o volume médio diário de negociação foi de R$ 3,64 milhões.
Rendimento: Em Novembro, o Fundo anunciou rendimentos relativos a Outubro, que foram distribuídos em 08/11/2018, no
valor de R$ 0,37 por cota, correspondente a uma rentabilidade de 4,2% ao ano.
Oportunidade: Dada a atual fase (recuperação) do ciclo imobiliário, em que se encontra o segmento de lajes corporativas
AAA localizada em região nobre de São Paulo, acreditamos em um possível incremento no rendimento e ganho de capital
com a cota proveniente dos reajustes dos alugueis (revisionais) e redução da vacância resultante do aquecimento desse
segmento.

*Fonte: Último Relatório Gerencial divulgado no site da B3
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