
www.guide.com.br 1 

  

  

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. 

METODOLOGIA 

CARTEIRA DE FUNDOS DE INVESTIMENTO 

IMOBILIÁRIO 

Julho 2019 



www.guide.com.br 

» Introdução 
 
O mês de junho consolidou o movimento de forte recuperação para os ativos de risco globais. Lá 
fora, grande parte dos mercados fecharam o mês com ganhos relevantes. A Bolsa americana 
(S&P500) saltou 6,89%; enquanto, na Zona do Euro, o STOXX 600 avançou 4,28%. Aqui, o Ibovespa 
avançou 4,06%, também se beneficiando da melhor dinâmica no exterior, encerrando o mês acima 
dos 100 mil pontos. O real se valorizou contra o dólar (1,87%), fazendo a divisa brasileira fechar o 
mês cotada a R$ 3,84/US$. 
 
No exterior, as atenções se voltaram para a possibilidade de um acordo comercial entre China e 
Estados Unidos, além do tom mais dovish adotado pelos dirigentes do Fed, após o último encontro 
do BC americano. Tais fatores contribuíram para o bom desempenho dos mercados. No tocante à 
atividade, os indicadores das economias americana e europeia ainda trouxeram sinais conflitantes, 
abrindo espaço para os BCs desenvolvidos adotarem políticas monetárias mais acomodatícias nos 
próximos meses.  
  
No Brasil, o mercado doméstico se beneficiou da dinâmica favorável do exterior e discussões em 
torno da reforma da Previdência na comissão especial da Câmara. A expectativa é que a votação do 
texto no plenário da Câmara dos deputados ocorra antes do recesso parlamentear de julho, como 
tem sido prometido pelo presidente da Casa, Rodrigo Maia (DEM-RJ). Por enquanto, a determinação 
de Maia esbarra na incredulidade de líderes de partidos de centro e centro-direita de que o governo 
consiga honrar a liberação de verbas que prometeu aos deputados. 
 
Vale notar: as primeiras semanas de julho serão decisivas, uma vez que deverá ser votado o parecer 
do relator, Samuel Moreira (PSDB-SP), na comissão especial. Nele serão apresentados eventuais 
destaques (propostas de mudança) dos partidos. Rodrigo Maia tem buscado garantir o acordo para 
que os partidos não apresentem destaques na votação da comissão, mas a pressão aumentou nos 
últimos dias. O afrouxamento de regras para algumas categorias, devolução de destinação de 
recursos para o BNDES e alteração no cálculo das aposentadorias são alguns dos principais pontos 
de discordância. 
 
Na seara da atividade econômica, os números continuam sinalizando uma economia enfraquecida 
no 2T19. A divulgação do IBC-Br de abril mostrou que a economia contraiu no mês (-0,5%), embora 
pesquisas setoriais registrassem pequenos avanços. Mais: os últimos dados do Caged e da PNAD 
para maio também expuseram a fraqueza da economia no tocante ao mercado de trabalho. Em 
suma, economia local segue debilitada e, caso não ocorra uma recuperação em maio e junho, há 
chances de que o crescimento econômico local seja próximo de zero, ou até mesmo negativo, nesse 
1º semestre de 2019.  
  
Por fim, no decorrer do 2T19, observamos uma mudança no cenário econômico e revimos algumas 
projeções. Acreditamos que existe espaço mais que suficiente para que hajam cortes na SELIC ao 
longo de 2019, que poderá fechar o ano em 5,75%. Em relação à atividade, com base no crescimento 
de 1,1% no fechamento de 2018, reduzimos nossa projeção do PIB para 2019 de 1,2% para 0,8%, 
com viés negativo. 

Cenário Macroeconômico 
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BRASIL: 1º mês acima dos 100 mil 
 
No Brasil, o Ibovespa registrou uma valorização de 4,06% em 
junho, encerrando o mês pela primeira vez acima dos 100 mil 
pontos. Os juros futuros continuaram fechando a níveis 
recordes, eliminando os prêmios de risco na parte curta, e 
inclusive sinalizando que o mercado já começa a precificar 
como certos cortes na taxa de juros em 2019.  
 
Na seara cambial, o real fechou o mês cotado em R$3,84, o que 
representa uma valorização de 1,87% contra o dólar. O 
movimento de recuperação em junho se deu principalmente 
pelo maior otimismo do mercado em relação à aprovação da 
reforma da Previdência, além das sinalizações mais claras do 
Fed em relação a um corte na taxa de juros americana. 
Fazendo a decomposição do movimento do real, usando nosso 
modelo, observamos que grande parte da valorização foi 
impulsionada pela melhora de humor no mercado doméstico. 
O fator externo continuou com uma dinâmica negativa, 
limitando os maiores ganhos da divisa local contra o dólar. 
  
No campo dos juros, os movimentos continuam sendo 
bastante positivos. O contrato futuro de juros DI com 
vencimento em janeiro de 2021 continuou o movimento de 
fechamento, e terminou o mês cotado aos 6,49%. Impossível 
não fazer a inferência rápida que a taxa de juros para daqui 2 
anos está relativamente próxima da atual, além de estar em 
linha com as expectativas do mercado financeiro, extraídas do 
relatório FOCUS.  
 
No tocante à atividade econômica, os números continuam 
mostrando uma economia enfraquecida no 2T19. A divulgação 
do IBC-Br de abril mostrou que a economia contraiu no mês (-
0,5%) embora a maioria das pesquisas setoriais terem 
registrado pequenos avanços. Mais: os últimos dados do Caged 
e da PNAD para maio também expuseram a fraqueza da 
economia no tocante ao mercado de trabalho. Em suma, 
economia local segue debilitada e, caso não ocorra uma 
recuperação em maio e junho, há chances de que o 
crescimento econômico local seja próximo de zero, ou até 
mesmo negativo, nesse 1º semestre de 2019.  
 
Agora, as expectativas do mercado, para o IPCA de 2019, 
continuam recuando, o último dado indica que a mediana das 
expectativas está próxima de 3,82%, mostrando um certo 
conforto em relação a meta de inflação que é de 4,25% para 
2019. A preocupação é a projeção de crescimento que vem 
sendo sistematicamente para baixo e agora se encontra em 
0,87%.  

CENÁRIO ECONÔMICO 

» Comentários... 
 

CENÁRIO EXTERNO: Mês de recuperação 
 
O mês de junho consolidou o movimento de forte recuperação 
para os ativos de risco globais. Nos EUA, o S&P avançou 6,89%, 
configurando a 2º maior alta mensal do índice no ano, e 
voltando a operar próximo a alta histórica registrada em abril. 
Na Europa, os mercados também esboçaram uma recuperação 
das perdas acumuladas em maio: o Stoxx 600, índice que 
abrange papéis de diversas regiões do bloco, avançou 4,28%. 
Acompanhando o maior otimismo dos investidores, o índice 
VIX, de volatilidade, recuou 19,40% no mês.  
 
Na última semana do mês, o encontro entre os presidentes dos 
Estados Unidos e da China confirmou as expectativas do 
mercado por um novo “cessar fogo” e a retomada de 
negociações comerciais entre as duas maiores economias 
mundiais. Trump confirmou que seu governo não vai impor 
novas tarifas sobre as importações da China e afirmou que as 
negociações entre Washington e Pequim continuarão para 
fechar um acordo comercial. De forma geral, a trégua sugere 
que os dois lados não aplicarão novas medidas que possam 
piorar a situação, mas resta saber se as partes estão realmente 
dispostas a fazer concessões para chegar a um acordo final. 
 
Por enquanto, ainda não há acordo sobre questões como as 
dificuldades para as empresas americanas entrarem no 
mercado chinês ou que, uma vez lá, começam em 
desvantagem em relação às empresas estatais chinesas, 
subsidiadas por Pequim. Também não há uma posição comum 
sobre propriedade intelectual, transferência forçada de 
tecnologia ou segurança cibernética, questões que os dois 
lados devem discutir nos próximos meses.  
 
Paralelamente, o mercado acompanhou a divulgação das 
novas projeções do Federal Reserve. O principal destaque foi a 
atualização do chamado “gráfico dos pontos” – gráfico 
divulgado a cada 3 meses, composto pelas opiniões de 17 
dirigentes do Fed, sobre o patamar mais apropriado para os 
juros nos próximos anos, segundo as análises de cada um. 
Dentre os 17 membros, 8 mostraram que acreditam em uma 
redução, 8 que a taxa seguirá estável e 1 prevê uma alta na 
taxa até o fim do ano.  
 
Com base neste resultado, foi possível verificar que o Fed 
tende para um afrouxamento da política monetária, mas ainda 
segue com uma visão mais “hawkish” do que a do mercado, 
que já trabalha com a possibilidade de até 3 cortes nos 
próximos meses.  
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» Sobre a carteira recomendada: 
 
Permanecemos otimistas com o mercado de Fundos Imobiliários. Dado esse cenário, o ano de 2019 já alcançou mais de R$ 4,9 bilhões 
de Oferta Públicas registradas na CVM e mais de R$ 1,5 bilhão de Ofertas Públicas em análise. Vale ressaltar, que os recentes follow ons 
vêm proporcionando aos investidores uma boa oportunidade de entrada nos ativos da indústria. 
 
No mês de Junho, nossa carteira teve desempenho inferior ao IFIX, porém ambos no campo positivo. Contudo, desde o início, a Carteira 
registra uma rentabilidade de 118,1% frente 91,8% do IFIX. Destaque para o benchmark da indústria, que fechou todos os meses de 2019 
com ganhos. 
 
 

Para o mês de Julho, liquidaremos a posição em Malls Brasil Plural (MALL11) e diminuiremos a nossa posição no RBR Rendimentos 
(RBRR11) para 10% e incluiremos, três Fundos para a nossa carteira: CSHG Real Estate (HGRE11), Valora RE III (VGIR11) e XP Malls 
(XPML11). Dado o momento bastante aquecido da indústria de Fundos Imobiliários, seguiremos com cinco Ativos com o objetivo de 
Ganho de Capital. Isto porque vislumbramos uma possível valorização das cotas frente ao atual momento desses Fundos, de alocação 
dos recursos captados nos recentes follow-ons.  

Performance 

  Mês 2019 12M Início 

Carteira  1,6% 6,7% 22,8% 118,1% 

IFIX 2,9% 11,7% 24,4% 91,8% 

Diferença -1,3% -5,0% -1,6% 26,3% 

Peso Ticker Fundo Yield* Mês Contri. 

15% BRCR11 BC Fund 6,17% 7,25% 1,09% 

15% RBRR11 RBR Rendimentos 6,44% 2,38% 0,36% 

5% BCFF11 FII BTG Pactual FoF 7,71% 4,74% 0,24% 

10% HGLG11 CSHG Logística 6,00% 1,14% 0,11% 

10% VILG11 
Vinci Shopping 

Centers 
9,10% 1,08% 0,11% 

15% MALL11 Malls Brasil Plural 7,26% 0,51% 0,08% 

10% ALZR11 Allianza Trust Renda 7,99% 0,58% 0,06% 

5% HGBS11 Hedge Brasil 6,69% -0,27% -0,01% 

15% RBRF11 RBR Alpha FoF 12,00% -2,85% -0,43% 

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

*Taxa anualizada do último rendimento. 

Para Julho 

Peso Ticker Fundo Estratégia Alterações 

10% ALZR11 Allianza Trust Renda Renda = 

5% BCFF11 FII BTG Pactual FoF Ganho de Capital = 

15% BRCR11 BC Fund Ganho de Capital = 

5% HGBS11 Hedge Brasil Ganho de Capital = 

10% HGLG11 CSHG Logística Renda = 

5% HGRE11 CSHG Real Estate Ganho de Capital Entrou 

15% RBRF11 RBR Alpha FoF Renda = 

10% RBRR11 RBR Rendimentos Renda - 

10% VILG11 Vinci Logística FII Ganho de Capital = 

10% VGIR11 Valora RE III Renda Entrou 

5% XPML11 XP Malls Renda Entrou 
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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). 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 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 7,3 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$ 424.061,00.  
 
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 10,8 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$ 336.017,00. No dia 23 de Maio, via Fato Relevante, o Fundo anunciou o encerramento da 
2ª Emissão de Cotas, perfazendo um montante total de captação de R$ 169.799.650,20. 
 
Em Maio/19 o Fundo realizou a Oferta Pública de distribuição primária das cotas da segunda emissão, perfazendo o montante total de 
R$ 169.799.650,20. Com isso o Fundo tem 5 ativos no Pipeline, com contratos atípicos de locação de longo prazo, sendo um fundo para 
renda. 
 
Liquidez: Até 14/06/2019, em apenas 10 dias, foram negociadas 16% das cotas do Fundo, com média de R$ 1,8 milhão por dia.  
 
Rendimento: Em Junho, o Fundo anunciou rendimentos relativos a Maio, que foram distribuídos em 25/06/2019, no valor de R$ 0,66 por 
cota, correspondente a uma rentabilidade de 7,4% ao ano.  

Comentários e Recomendações 

FUNDOS PARA RENDA 

*Fonte: Último Relatório Gerencial divulgado no site da B3. 
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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 11 empreendimentos, nos estados de SP, RJ, SC e MG totalizando mais de 270 mil m² de ABL próprio. 
Atualmente o Fundo possui 23 locatários, de setores de atuação diversos, cerca de 80% dos contratos atípicos, vacância financeira de 
9,7% e física de 6,5%. 
 
No mês de maio, conforme informado no Fato Relevante publicado no dia 14 de maio de 2019, o time de gestão concluiu a compra 
imóvel denominado FedEx Guarulhos, localizado em Guarulhos. A aquisição foi negociada com o vendedor pelo valor original de R$ 
47.500.000,00, corrigido pro rate die pelo IPCA, a partir de 21 de dezembro de 2018. Foi concedido um desconto no valor de R$ 
2.456.918,50, em razão de investimentos no Imóvel que passaram a ser responsabilidade do Fundo e poderão ser feitos em momento 
oportuno. Dessa forma, o preço de aquisição final corresponde ao valor total de R$ 45.922.454,60, já considerado o desconto e também 
a atualização pelo IPCA. Ainda, no mês maio o aluguel foi reajustado pelo IPCA, devido ao aniversário do contrato de locação vigente 
com o inquilino, elevando o valor de aluguel para R$ 486.498,26. 
 
Dado a mudança de cenário do País, o time de gestão do Fundo está olhando mais para imóveis bem localizados com capacidade de 
melhora de preço de locação no médio prazo e de maior resiliência em momentos ruins de mercado. 
 
Em maio, informaram que foi desocupada toda a área locada pela Bosch no Centro Empresarial Atibaia (“CEA”). Essa desocupação 
elevou a vacância física do Fundo para 6,5% e do CEA para 82%, tornando-o o principal foco do time comercial da gestora na 
prospecção de novas demandas para tal espaço. Após longa negociação com o locatário, o módulo foi entregue em ótimo estado, com 
restauração de toda estrutura elétrica, pintura e piso. 
 
No dia 23 de Maio, o Fundo divulgou o Aviso ao Mercado da Oferta Pública de distribuição de cotas da 5ª emissão, no valor de R$ 
572.004.669,84. 
 
Liquidez: Em Maio, o volume médio de negociação foi de R$ 59,7 milhões e representou um giro equivalente a 5,0% das cotas do Fundo. 
 
Rendimento: Em Junho, o Fundo anunciou rendimentos relativos a Maio, no que foram distribuídos em 14/06/2019, no valor de R$ 0,75 
por cota, correspondente a uma rentabilidade de 5,8% ao ano.  

Comentários e Recomendações 

FUNDOS PARA RENDA 

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

FUNDOS PARA RENDA 

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. 
 
Estratégia de Investimento: 
 
• Ativos “Alpha” - Principal estratégia do Fundo, 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. 
 
• Ativos “Beta” - Posições táticas, focando em fundos imobiliários com ativos estabilizados e com dividendos constantes. Estes fundos 

são mais sensíveis às oscilações de curto prazo do quadro macroeconômico como redução ou aumento da taxa de juros. Em um 
momento mais otimista do mercado, a gestão alocará um percentual maior nesta estratégia. 

 
• CRI - Geração de retornos acima do benchmark através de investimentos em dívida imobiliária, com garantias e recebíveis 

imobiliários. A gestão mira um retorno esperado maior do que NTNB + 2% com foco na qualidade das garantias imobiliárias.  
 
• Liquidez - Recursos aguardando alocação futura. São momentaneamente investidos em ativos de alta liquidez (Tesouro, Fundos de 

Renda Fixa, FIIs e/ou CRIs High Grade (Retorno esperado menor do que NTNB + 2% com foco no crédito corporativo) 
 
Em Maio, a movimentação do fundo foi:  
 
• Conclusão da captação de R$ 191.910.253,05; 
• Até o dia 18/Jun, foi alocado 72% dos recursos captados após 20 dias do encerramento da 3ª emissão e continuamos com o pipeline 

de novas Ofertas crescente; 
• O IFIX apresentou valorização de +1,79% no mês, o CDI de +0,54% e o Alpha de -2,19% (PL+Dividendos) com impacto pontual das 

despesas da 3ª emissão de cotas. 
  
Liquidez: Em Maio, foram transacionadas 208.117 cotas, totalizando um volume de R$ 24 milhões. 
 
Rendimentos: Em Junho, o Fundo anunciou rendimentos relativos a Maio, que foram distribuídos em 18/06/2019, no valor de R$ 1,00 
por cota (reserva de lucros realizados e não distribuídos), correspondente a uma rentabilidade de 11,9% ao ano. 

*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”). 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. 
 
O Fundo possui três principais estratégias de investimento: 
 
• Antecipação de locação: Operações lastreadas no aluguel de ativos imobiliários como lajes corporativas, shopping, galpões logístico. 

O CRI antecipa o fluxo de locação para o proprietário do imóvel e a quitação se dá com o pagamento dos alugueis pelo locatário 
para os crisistas.  
 

• Unidades residenciais prontas: Nesses CRIs a incorporadora como devedora adiciona unidades residenciais prontas (performadas) 
como garantia e amortiza a operação conforme a venda delas, não dependendo do balanço da empresa.  
 

• Carteiras pulverizadas: Operações lastreadas em carteiras de compra e venda e de financiamento de imóveis como apartamentos 
residenciais, loteamento e salas comerciais. 

 
Destaques do mês de Maio: 
 
• O fundo fez dois novos investimentos em Maio, atingindo 57% do PL alocado. Com as alocações já realizadas em junho baterão 70% 

do PL alocado; 
• Maio: CRI SDI remunerando IPCA +6,45% ao ano e o CRI CCP com vencimento em 08/2019 remunerando 100% do CDI (alocação 

tática de caixa e de curtíssimo prazo); 
• Junho: Um novo CRI e um FII de CRI no montante de R$ 54,5 milhões; 
• Esperam encerrar o mês de julho (90 dias após oferta) com todo o recurso do fundo alocado, essencialmente, em operações restritas 

(ICVM 476) e originadas pela RBR, mantendo o foco e compromisso de somente captar novos recursos quando temos um bom 
pipeline;. 
 

Liquidez: Em Maio, o Fundo teve um volume de R$ 1,6 milhão por dia. 
 
Rendimento: Em Junho, o Fundo anunciou rendimentos relativos a Maio, que foram distribuídos em 18/06/2019, no valor de R$ 0,55 por 
cota, correspondente a uma rentabilidade de 7,34% ao ano. 

Comentários e Recomendações 

FUNDOS PARA RENDA 

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

FUNDOS PARA RENDA 

Valora RE III (VGIR11) 
 
Objetivo do Fundo: O Fundo tem como objetivo o investimento preponderante em CRIs (Ativo-Alvo) e complementarmente em (Ativos 
de Liquidez): (i) cotas de outros FII; (ii) letras hipotecárias emitidas por Instituições Financeiras Autorizadas; (iii) letras de crédito 
imobiliário emitidas por Instituições Financeiras Autorizadas; (iv) letras imobiliárias garantidas que possuam classificação de risco 
(rating), em escala nacional, igual ou superior a “A-” ou equivalente, atribuída pela Standard&Poors, Fitch ou Moody’s; (v) cotas de 
fundos de investimento classificados como “renda fixa”; (vi) títulos de emissão do BACEN; (vii) certificados e recibos de depósito a prazo 
e outros títulos de emissão de Instituições Financeiras Autorizadas, incluindo, sem limitação, CDBs; e (viii) operações compromissadas 
lastreadas em títulos públicos federais. 
 
Destaques do fundo: 
 
O Fundo encerrou o mês de maio de 2019 com 87,8% de seu patrimônio líquido alocado em CRI, distribuídos em 18 diferentes 
operações, num total investido de R$95,1 milhões. Os demais recursos estão investidos em instrumentos de caixa. 
 
Fundo adquiriu no início do mês de maio R$2 milhões do CRI GTR, com cupom de IPCA + 16% ao ano, com lastro em recebíveis 
pulverizados de aquisição de multipropriedade em empreendimento pronto localizado na cidade de Gramado/RS. 
 
O Fundo também adquiriu no mês de maio R$15 milhões do CRI São. Esse CRI que conta com garantia de recebíveis de loteamento e 
alienação fiduciária de terreno, tem cupom de CDI + 6% ao ano, além de um prêmio adicional de 100 bps no primeiro mês, já que a 
operação foi estruturada pela Gestora. 
 
Apesar da taxa de performance do Fundo ser paga semestralmente, a Gestora tem como política fazer a distribuição mensal de 
rendimentos já líquida da taxa de performance. Isso evita grandes distorções no valor dos rendimentos a serem distribuídos em julho e 
janeiro, meses em que essa taxa é paga. Ao final do mês de maio, o Fundo tinha uma reserva de R$0,31 por cota para fazer frente a 
eventuais despesas, incluindo a taxa de performance. 
 
O Fundo passou a integrar o IFIX – Índice de Fundos de Investimentos Imobiliários da B3, para a carteira válida no quadrimestre entre 
maio e agosto de 2019. Entendemos que esse movimento deve contribuir ainda mais com a liquidez das cotas. 
 
No início do mês de junho, o Fundo adquiriu posições adicionais do CRI Aliansce e CRI Helbor IV, e vendeu sua posição no CRI Ditolvo II. 
Além disso, o Fundo adquiriu R$10,5 milhões do CRI Setin, com cupom de CDI + 3,5% ao ano, com garantia de imóveis prontos, 
residenciais, comerciais e hotéis, todos localizados na cidade de São Paulo. Com isso, o Fundo passou a ter aproximadamente 96% de 
seu PL alocado em CRI, distribuídos em 18 operações distintas. 
 
Liquidez: Em Maio, o volume negociado foi de R$ 10,33 milhões. 
 
Rendimento: Em Junho, o Fundo anunciou rendimentos relativos à Maio, que foram distribuídos em 19/06/2019, no valor de R$ 0,80 por 
cota, correspondente a uma rentabilidade de CDI + 3,44 % ao ano. 
 
 
 

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

FUNDOS PARA RENDA 

XP Malls (XPML11) 
 
Objetivo do Fundo: O XP Malls FII tem como objetivo a obtenção de renda por meio da exploração imobiliária de shopping centers, bem 
como o ganho de capital, mediante a compra e venda de shopping centers. O fundo enxerga que o setor de shopping centers possui 
uma correlação grande com a confiança do consumidor e dos serviços em geral. Ainda assim, os principais shoppings do país 
continuam mostrando aumento de vendas em suas lojas, fruto da melhoria de mix que foi feita ao longo dos últimos anos. 
 
Portfólio: Atualmente a carteira imobiliária do Fundo é composta por 8 shopping centers os quais possuem, em conjunto, Área Bruta 
Locável (ABL) de aproximadamente 256.611 m² e aproximadamente 1.150 lojas. A ABL Própria do Fundo, por sua vez, totaliza 70.681 m², 
já considerando a aquisição do Santana Parque Shopping realizada em mai/19. 
 
No dia 23/05/19 o XP Malls anunciou a aquisição de 15,0% do Santana Parque Shopping, mais uma sociedade com a Aliansce Shopping 
Centers que também administra e comercializa o empreendimento. 
 
Liquidez: Em Maio, ocorreram 776.004 negociações, movimentando um volume de R$82,6 milhões e representou um giro de 8,2% das 
cotas do Fundo. 
 
Rendimento: Em Junho, o Fundo anunciou rendimentos relativos a Maio, no que foram distribuídos em 25/06/2019, no valor de R$ 0,54 
por cota, correspondente a uma rentabilidade de 6,85% ao ano. 

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

FUNDOS PARA GANHO DE CAPITAL 

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 11 ativos, totalizando 177.585 m² (base Março 2019), com 57 contratos de locação.  
 
A vacância financeira do portfólio, em abril de 2019, representa 18,6%, em termos de receita de locação potencial e 26,8% sobre o total 
de ABL em m², sendo impactada negativamente em relação ao mês anterior dado a saída antecipada de um ocupante do Cenesp e a 
diminuição de área com a venda parcial do espaço locado ao Santander no BFC. Lembramos ainda que em fevereiro foi concluída a 
operação de troca de portfólio, na qual foi vendido 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, com a 
compra de 20% do Ed Senado, 50% do ed. Cidade Jardim e a totalidade do edifício MV9. A vacância ao final de abril de 2019 
correspondia a 40.097 m² no CENESP, 4.557 m² no BFC, 1.753 m² no Montreal, 525 m² no Transatlântico e 499 m² no Eldorado. Nos três 
meses seguintes, 7,8% da carteira de contratos será reajustada pela inflação, enquanto que, neste período, teremos 1,9% dos contratos 
em processos de renovação. 
 
Conforme o Comunicado ao Mercado do dia 17 de maio, a liquidação referente à operação de venda de parte do ativo Brazilian 
Financial Center, que se encontrava locada para a agência do Santander, foi realizada com sucesso, sendo o ganho de capital da parcela 
apurado. 
 
Liquidez: Em Maio, o volume médio diário de negociação foi de R$ 2,7 milhões. 
 
Rendimento: Em Junho, o Fundo anunciou rendimentos relativos a Maio, que foram distribuídos em 14/06/2019, no valor de R$ 0,45 por 
cota, correspondente a uma rentabilidade de 8,9% ao ano. 
 
Oportunidade: Com o deal com a Brookfield, o Fundo se desfez de ativos com vacância e comprou um portfólio com ativos locados, o 
que irá melhorar seu rendimento. 

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

FUNDOS PARA GANHO DE CAPITAL 

BTG Pactual Fundo de Fundos (BCFF11) 
 
Objetivo do Fundo: O Fundo foi constituído em janeiro de 2010 e tem como objetivo o investimento (a) Cotas de outros FII - 
preferencialmente; (b) Imóveis, com a finalidade de venda, locação, arrendamento ou exploração do direito de superfície das unidades 
comerciais, podendo, ainda, ceder a terceiros os direitos e créditos decorrentes da venda, locação, arrendamento e direito de superfície 
dessas unidades; (c) LH; (d) LCI; (e) CRI; e (f) ações ou Cotas de sociedades cujo único propósito se enquadre entre as atividades 
permitidas aos FII.  
 
Portfólio: O Fundo está posicionado em, aproximadamente, 20 FII, totalizando 79% de sua carteira. Isso porque, o Fundo acabou de 
encerrar a Oferta Pública da 7ª Emissão de Cotas e, portanto, conta com parte dos recursos captados em caixa.  
O BCFF encontra-se em fase de investimento, pretendendo alocar o capital com eficiência por meio das seguintes alternativas:  
• Mercado secundário  
• Ofertas primárias  
• Block-trades  
• Ofertas restritas 
 
Algumas características atuais do BCFF11: 

: 
-  FIIs que fazem parte do portfólio do BCFF11 estão com a cota descontada em relação ao seu valor patrimonial: Alguns dos FIIs em que 
o BCFF11 está com posição relativamente grande, estão com suas cotas descontadas em relação aos seus respectivos valores 
patrimoniais, podendo assim destravar valor (NSLU11, TBOF11, BRCR11, FPAB11). 
-No mês de Abril/19 o rendimento do BCFF foi de R$ 0,53/cota tendo o resultado do Fundo registrado o valor de R$ 0,42/cota. O 
rendimento foi influenciado negativamente pela ineficiência do caixa ainda não investido da 7 a emissão de cotas, que ocorreu no fim 
do mês de janeiro/19, e a gestão vem trabalhando na alocação dos recursos de maneira eficiente. Com o intuito de criar menos 
volatilidade no rendimento do BCFF, o recurso referente ao dividendo extraordinário distribuído pelo BC Fund, a título de lucro na 
operação de compra e venda com a Brookfield, deverá ser suavizado ao longo do semestre. 
- Adicionalmente, vale destacar que no final de Abril/19, o BCFF contava com uma reserva de lucros de R$ 0,19/cota, o qual será 
distribuido ao longo do 1 o semestre de 2019. 
 
Liquidez: Em Abril, o volume negociado foi de R$ 34,1 milhões. 
 
Rendimento: Em Junho, o Fundo anunciou rendimentos relativos a Maio, que foram distribuídos em 14/06/2019, no valor de R$ 0,53 por 
cota, correspondente a uma rentabilidade de 7,5% ao ano. 
 
Oportunidade: Com a futura conclusão das alocações do Fundo referentes à 7ª emissão de cotas, o rendimento mensal do fundo terá, 
possivelmente, um incremento, o que pode gerar um potencial ganho de capital com a cota. 

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

FUNDOS PARA GANHO DE CAPITAL 

Hedge Brasil Shopping (HGBS11) 
 
Objetivo do Fundo: O Fundo tem como objetivo auferir rendimentos pela aquisição e exploração comercial de participações em 
shoppings centers, atuando de forma ativa na gestão da carteira de investimentos.  
 
Portfólio: O Fundo encerrou o mês de maio com investimentos em dez Shoppings Centers, distribuídos em oito cidades e quatro 
estados, que juntos totalizam aproximadamente 399 mil m² de Área Bruta Locável (ABL). Atualmente, a ABL própria da carteira 
contempla investimentos diretos e via FII somando 115,5 mil m². Da carteira do Fundo, 80,6% estão alocados em ativos imobiliários e 
19,4% em FII, CRI e ativos de Renda Fixa. O portfolio do Fundo apresenta concentração de 84% em São Paulo, 9% no Mato Grosso, 4% 
Rio Grande do Sul e 3% no Rio de Janeiro. 

 
A Hedge Investments assumiu a Gestão do Fundo em out/18, e vem adotando determinadas estratégias para maximizar os rendimentos 
distribuídos. São elas: (i) substituição de administradores em shoppings que o Fundo detêm controle (ii) Reciclagem do portfólio ; (iii) 
Redução do custo condominial em shoppings que o Fundo detêm o controle ; (iv) Projeto para redução de inadimplência e custo de 
auditoria em todos os ativos. 

 
Destaques do mês Maio: 
 
• Shopping Penha: melhora operacional, com destaque para as receitas de aluguel mínimo e complementar, com melhor taxa de 

adimplência no mês. 
 

• São Bernardo Plaza Shopping e Mooca Plaza Shopping: estes ativos apresentaram significativa melhora no faturamento de alguel 
mínimo e resultado de estacionamento, e também bons resultados em termos de recuperação de créditos. 
 

• Tivoli Shopping: a redução da vacância somada ao crescimento de vendas vem refletindo o resultado operacional. A gestão tem 
expectativa de crescimento bem acima da inflação para este ativo.  
 

• Goiabeiras Shopping: o resultado desse ativo está sendo impactado pela inauguração do concorrente. Nesse mês especificamente, 
houve desembolso do Fundo na ordem R$ 120 mil. 
 

• Via Parque: desde Novembro de 2018, o Fundo vem reduzindo a participação no shopping, que era de 16,5% e com a venda das 
cotas passou a ser de 6,5%. 

 
Liquidez: Em Abril, o volume negociado foi de R$ 50,9 milhões com giro de 3,0%. 
 
Rendimento: Em Maio, o Fundo anunciou rendimentos relativos à Abril, que serão distribuídos em 14/06/2019, no valor de R$ 1,40 por 
cota, correspondente a uma rentabilidade de 6,5% ao ano. 
 
Oportunidade: Com a futura conclusão das alocações do Fundo referentes à 7ª emissão de cotas, o rendimento mensal do fundo terá, 
possivelmente, um incremento, o que pode gerar um potencial ganho de capital com a cota. 
 

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

FUNDOS PARA GANHO DE CAPITAL 

Vinci Logística (VILG11) 
 
Objetivo do Fundo: Obtenção de renda, mediante a aplicação de recursos correspondentes, a, no mínimo, 2/3 de seu Patrimônio 
Líquido em Imóveis, prontos ou em construção, para obtenção de renda, bem como em quaisquer direitos reais sobre os Imóveis, ou, 
ainda, pelo investimento indireto em Imóveis, mediante a aquisição de Ativos Imobiliários, bem como o ganho de capital obtido com a 
compra e venda dos Imóveis ou dos Ativos Imobiliários. A aquisição dos Imóveis pelo Fundo visa a proporcionar aos seus Cotistas a 
rentabilidade decorrente da exploração comercial dos Imóveis, bem como pela eventual comercialização dos Imóveis. O Fundo poderá 
realizar reformas ou benfeitorias nos Imóveis com o objetivo de potencializar os retornos decorrentes de sua exploração comercial ou 
eventual comercialização .  
 
Portfólio: O portfólio do Fundo é atualmente composto por participação em 3 imóveis totalizando mais de 93,7 mil m² de ABL próprio, 
que são: 
Fernão Dias Bussines Park 
• Localização: Extrema, MG  
• % Participação VILG11: 100%  
• Área Bruta Locável: 54.632 m2 
• Taxa de Ocupação: 100% 
 
Centro de Distribuição Privalia 
• Localização: Extrema, MG  
• % Participação VILG11: 100%  
• Área Bruta Locável 26.774 m2  
• Taxa de Ocupação: 100% 
 
Jundiaí Business Park: 
• Rodovia dos Bandeirantes, km 61,5 – Jundiaí, SP 
• Participação VILG11: 43% (3 de 7 módulos) 
• Área Bruta Locável: 28.830 m2 
• Taxa de Ocupação: 100% 

 
Em Maio, a movimentação do Fundo foi: 
 
O Fundo concluiu sua 2ª emissão de cotas no dia 20/05/2019, de acordo com comunicado ao mercado da mesma data. Essa oferta 
contou com a captação de R$ 156.753.497,70 por meio da emissão de 1.460.203 novas cotas. O início das negociações das novas cotas 
emitidas ocorreu no dia 03/06/2019. Ainda no mês de Maio, o Fundo concluiu a aquisição de 2 ativos: 1. 61% do condomínio logístico 
Fernão Dias Business Park localizado em Extrema, MG e 2. 100% de 3 módulos do condomínio logístico Jundiaí Business Park localizado 
em Jundiaí. 
 
O portfólio atualmente possui prazo médio remanescente dos contratos vigentes de 2,8 anos, sendo que 10% da receita de aluguel do 
portfólio possui contratos com vencimento em 2019 e 34% em 2020. 
 
Liquidez: Em Junho, o Fundo anunciou rendimentos relativos à Maio, que foram distribuídos em 14/06/2019, no valor de R$ 0,80 por 
cota, correspondente a uma rentabilidade de 8,3% ao ano. 
 
Rendimento: Em Maio, o Fundo anunciou rendimentos relativos à Abril, que serão distribuídos em 15/05/2019, no valor de R$ 0,80 por 
cota, correspondente a uma rentabilidade de 8,4% ao ano. 
 
Oportunidade: Com a futura conclusão das alocações do Fundo referentes à 2ª emissão de cotas, o rendimento mensal do fundo terá, 
possivelmente, um incremento, o que pode gerar um potencial ganho de capital com a cota. 
 

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

CHSG Real Estate (HGRE11) 
 
Objetivo do Fundo: O CSHG Real Estate FII tem como objetivo a aquisição, para exploração comercial, de empreendimento imobilários, 
prontos ou em construção, que potencialmente gerem renda, através de aquisição de parcelas e/ou da totalidade de empreendimentos 
imobiliários, para posterior alienação, locação ou arrendamento. 
 
Portfólio:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Destaques do Fundo: 
 
-A carteira de imóveis do Fundo encerrou o mês de maio com 18,48% de vacância financeira e 18,28% de vacância física, variação 
causada por uma devolução de espaço no Ed. Delta Plaza. 
-No Berrini One, celebramos mais dois contratos com reajuste de valores de locação, sendo uma revisional e outra renovação 
antecipada, novamente com aumento de aproximadamente 20% no aluguel, outros acordos, quando concretizados, serão informados 
nos relatórios gerenciais. Adicionalmente, uma negociação de locação para um dos conjuntos disponíveis evoluiu para um acordo 
comercial, restando superar as discussões contratuais para concretizar a locação, que deve reduzir a vacância do imóvel para menos de 
11% e a vacância física do fundo para 17,6%. 
-As obras do andar modelo do Ed. Verbo Divino estão em estágio final, com conclusão prevista para meados de junho. Comercialmente, 
seguimos confiantes na concretização de locações no edifício nos próximos meses dado o aumento na procura e visitas de interessados. 
- Por fim, protocolaram na CVM os documentos para a distribuição primária das cotas da 8ª emissão de cotas do Fundo, a qual foi 
aprovada em AGE realizada em 03 de julho de 2018. A oferta tem volume de R$ 399.999.988,98. 
 
Liquidez: Em Maio, o volume negociado foi de R$ 38,84 milhões com giro mensal de 3,4%. 
 
Rendimento: Em Junho, o Fundo anunciou rendimentos relativos à Maio, que foram distribuídos em 14/06/2019, no valor de R$ 0,71 por 
cota, correspondente a uma rentabilidade de 8,0% ao ano. 
 
Oportunidade: Com o início do ciclo de recuperação do mercado após dois anos de fortes queda, o mercado de lajes corporativas tende 
a ser o segmento mais promissor no curto e médio prazo. O que pode gerar um potencial ganho de capital com a cota. 
 
 

*Fonte: Último Relatório Gerencial divulgado no site da B3. 
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» 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 do crescimento do PIB 2019: 1,70%* 

 
Inflação, Taxa de Juros e Desemprego 
• Inflação ancorada: projeção de 4,00% para 2019 (Abaixo da meta do Banco Central)* 
•    Selic de um dígito: projeção 6,5% (o IFIX possui comportamento inverso ao da taxa Selic/forte correlação negativa)* 
• Redução do desemprego (2017: 12,7% x 2018: 12,1% x 2019 (projeção): 11,2%)* 

 
Inversão do Ciclo Imobiliário  
• Momento oportuno de se posicionar para aproveitar o ciclo imobiliário favorável aos proprietários 
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Inversão de Ciclo 
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Fonte: C&W e CBRE. 

Vacância Histórica de Escritórios em SP (em %) 

Ciclo Imobiliário do Mercado 

*Fonte: Banco Central, Boletim Focus e MCM. 



www.guide.com.br 

» Dados do mercado imobiliário:  
 
• Escritório de Alto Padrão: SP - Relatório JLL: Escritórios de Alto Padrão São Paulo, 1º trimestre 2019 

 
 

Apesar da grande quantidade de movimentações, mercado cresce pouco no início do ano 
 

• Ocupação: 136 mil m² ocupados no trimestre. A área ocupada é muito similar ao patamar do 3T2018, com um aumento de 
143% em relação ao trimestre passado. Além da Faria Lima, que respondeu por 19% das ocupações, Alphaville e Chácara 
Santo Antônio foram destaques, com 16% e 13% do total ocupado respectivamente. 
 

• Entregas: 0 mil m² entregues no 1T19. Para o ano, é esperada a entrega de 5 edifícios que contabilizam uma área de 68 mil 
m². Esses edifícios encontram-se na região da Berrini/Chucri, Paulista, Barra Funda e de Alphaville. 
 

• Taxa de vacância: 23,1%. Diminuição de 0,2 p.p. em relação ao 4T2018. A pesar da baixa absorção líquida no trimestre, o 
fato de não haver novo estoque contribuiu para a queda do indicador. 
 

• Preço pedido médio de locação: R$ 90/m²/mês. Seguindo tendência de retomada, preço apresentou nova variação 
positiva neste trimestre. 
 

• Absorção líquida acumulada do ano: 8 mil m². Só no primeiro trimestre de 2019, a quantidade de devoluções (128 mil m²) 
foi maior do que todo o ano de 2018 (121 mil m²), com apenas 5 empresas sendo responsáveis pela devolução de 42% 
dessa área. Do total devolvido, 19% foram absorvidos e 12% estão vagos, mas já negociados. Em relação a absorção bruta, 
o cenário foi positivo, com 136 mil m², entretanto, a devolução impactou significativamente o mercado e, 
consequentemente, a absorção líquida no período. 

 
Grande área a ser absorvida nas regiões primárias e secundárias poderá contribuir para a queda da vacância. A área correspondente às 
futuras ocupações é de aproximadamente 140 mil m², mais do que o absorvido no trimestre. Essa área está concentrada sobretudo 
nas regiões primárias e secundárias. O destaque foi na região do Jardins com a locação do Park Tower para uma empresa ligada ao 
setor de saúde. Tendo em vista que a área a ser ocupada é muito expressiva, houve uma diferença significativa entre a taxa de vacância 
e a disponibilidade. 
 
Movimentações de flight-to-quality, expansão e nova operação foram destaques no trimestre. As principais responsáveis pelas 
absorções foram as empresas que já ocupavam escritórios de alto padrão, ou seja, que realizaram movimentos de expansão, abertura 
de novas operações ou mudança de localização. Dentre os deslocamentos extramercado, a maior parcela se deu por empresas que 
mudaram de edifícios B para A ou AA. 

Mercado Imobiliário 

 Fonte: JLL - Relatórios de Mercado 1º trimestre 2019 
*Relatório mais atual divulgado pela JLL 
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» Dados do mercado imobiliário:  
 
 Escritório de Alto Padrão: RJ - Relatório JLL: Escritórios de Alto Padrão Rio de Janeiro, 1º trimestre 2019 

 
 

Mesmo com pequeno crescimento no trimestre, expectativa é de melhora para o mercado em 2019 
 

• Ocupação: 17 mil m² ocupados no trimestre. O primeiro trimestre foi marcado por um ritmo menos intenso quando 
comparado ao final do ano anterior, com queda de 40% no volume ocupado. A região Centro voltou a ser destaque com 
12 mil m² de novas ocupações..  
 

• Entregas: 0 m² entregues no 1T19. A ausência de novos edifícios entregues no Rio de Janeiro deverá ser constante em 
2019, sem nenhuma entrega prevista nos próximos trimestres.  
 

• Taxa de vacância: 42,5%. O indicador começou o ano de 2019 com leve queda de -0,1 p.p. Mesmo com um número mais 
elevado de movimentações com até 500 m², as absorções acima de 1.000 m² foram determinantes para a queda no 
indicador. 
 

• Preço pedido médio de locação: R$ 97/m²/mês. O preço se manteve praticamente estável, com uma pequena diminuição 
de 0,2%. A média de preços do mercado do Rio de Janeiro é muito influenciado pela região Central, que representa cerca 
de 63% do estoque e começou o ano com um valor de R$ 95/m²/mês. 

 
Com número baixo de ocupações, o mercado do Rio de Janeiro apresentou um crescimento de apenas 2,3 mil m². Ainda longe do 
bom ritmo do final do ano passado, ocorreram no primeiro trimestre movimentações em prédios específicos, garantindo um saldo 
positivo de absorção no período. O volume de ocupação foi 92% menor do que a média trimestral de 2018 (29 mil m²) e foi 
concentrado no Centro e na Barra da Tijuca. 
 
A ausência de novo estoque e a assinatura de novos contratos de locação contribuem para perspectiva de redução na taxa de 
vacância. Os 24 mil m² de novos contratos de locação elevaram para 115 mil m² o volume de espaço já negociado e que deve ser 
ocupado ao longo de 2019. Além disso, não há novos projetos em desenvolvimento na cidade, que não recebe entregas relevantes 
desde 2017, quando a taxa de vacância atingiu recorde de 44%. 
 
Futuras ocupações no Porto Maravilha explicam diferença entre vacância e disponibilidade. Com a ocupação dos 54 mil m² que se 
encontram locados na região, a taxa de vacância deve atingir o menor patamar histórico da região, em torno de 52%, quando a 
mudança dessas empresas for finalizada. Em números gerais, a área ocupada no Porto Maravilha poderá reduzir em até 2,8 p.p. a taxa 
de vacância na cidade. 

Mercado Imobiliário 

 Fonte: JLL - Relatórios de Mercado 1º trimestre 2019 
*Relatório mais atual divulgado pela JLL 
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» Dados do mercado imobiliário:  
 
 Condomínios Logísticos de Alto Padrão: Brasil - Relatório JLL: Industrial Brasil, 1º trimestre 2019 

 
 

Expansões e novos estoques indicam mercado aquecido, mesmo com alto volume de devoluções 
 

• Estoque entregue: 97 mil m². O volume de novos estoques foi abaixo do projetado pelo mercado. Cerca de 70% da 
metragem prevista para o 1T19 foi postergada para o 2T19. A expectativa é que no próximo trimestre sejam entregues 368 
mil m² e mais 485 mil m² até o final do ano. 
 

• Taxa de vacância: 21,1%. A vacância permanece em queda, estando 3,9 p.p. menor que em relação ao mesmo período em 
2018. 

 
• Preço pedido médio de locação: R$ 18,34. Com uma  leve subida, o preço peido médio mantém a tendência observada 

nos últimos trimestres. A expectativa é que essa flutuação se sustente, mantendo os preços estáveis ao longo do ano. 
 

• Absorção líquida: 248 mil m². Apesar da absorção bruta ter crescido 3% em relação ao trimestre passado, o volume de 
devoluções também foi maior, fazendo com que absorção líquida caísse. Entretanto, o valor apresentado é maior do que 
do registrado no 1T18. 

 
Proprietários anunciam novas obras e expetativa de novos estoques para 2019 cresce. Em resposta a recuperação do mercado 
em 2018, alguns proprietários, principalmente no mercado de São Paulo, já iniciaram obras de novos projetos, além de 
expansões de condomínios já existentes. No 1T19 foram entregues 97 mil m² e a previsão de entrega para os próximos trimestres 
do ano é de 853 mil m², volume 61% superior ao entregue em 2018. 
 
Expansões são responsáveis por uma parte significativa das absorções no 1T19. As expansões foram responsáveis por 
aproximadamente 21% das transações neste primeiro trimestre, sendo que no total foram 120 mil m² em expansões. Locações 
como a da Kuehne + Nagel (22 mil m²) no GLP Louveira I e da DSM (17 mil m²) no Centro Logístico Castelo 57, figuraram entre os 
maiores negócios do 1T19. 
 
Regioes de Jundiaí (SP) e da Pavuna (RJ) são responsáveis por 30% das devoluções do trimestre. Foram devolvidos na região de 
Jundiaí um total de 57 mil m², sendo que uma das principais devoluções na região ocorreu no GR Louveira, com 11 mil m² 
devolvidos pela Ambev. Já na região da Pavuna, foram 37 mil m² em devoluções, sendo a mais relevante os 18 mil m² devolvidos 
pela Ricardo Eletro no Distribuition Park Rio de Janeiro 
 
 

Mercado Imobiliário 

 Fonte: JLL - Relatórios de Mercado 1º trimestre 2019 
*Relatório mais atual divulgado pela JLL 
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» Dados do mercado imobiliário:  
 
 Shopping Center: Brasil – ABRASCE, 2018 

 
 

O mercado de shopping centers no país cresceu 6,5% em 2018 e a estimativa é uma alta de 7% em 2019 (em termos nominais), 
informou a Abrasce, associação do setor. Com essa expansão, o setor faturou R$ 178,7 bilhões no ano passado. Foram 14 aberturas de 
empreendimentos - abaixo da projeção de 23 – num total de 355 mil metros quadrados de nova área bruta locável. Em 2017 foram 15 
aberturas. A previsão para 2019 são 15 inaugurações, sendo que parte desse número refere-se a adiamentos de shoppings que seriam 
abertos em 2018. 
  
A Abrasce acredita que há um ambiente econômico mais positivo para a expansão das empresas neste ano. A expectativa de queda na 
taxa de desemprego e estabilidade inflacionária ajudam a sustentar projeções melhores, mas a entidade não espera, por parte do 
mercado, a volta do ciclo de investimentos em “greenfields”, os projetos construídos a partir do zero, que só deve retornar a partir de 
2020. O último grande ciclo de investimentos do setor terminou em 2013, no início da maior crise econômica que já afetou essa 
indústria. Portanto, serão pelo menos sete anos de intervalo entre a fase anterior e uma possível nova fase de anúncio de novos 
projetos em volume maior. 

 
Desde então, o setor concluiu projetos já iniciados e preferiu acelerar a expansão de empreendimentos existentes, o que requer bem 
menos capital. Foi um movimento de proteção de caixa por parte das empresas diante da recessão. Não devemos ter um grande ciclo 
de investimentos agora pelas incertezas econômicas que ainda existem, mas 2019 será um ano de consolidação. Entre os negócios 
possíveis, está a fusão de Sonae Sierra Brasil e Aliansce. 

 
A Abrasce ainda informou que o setor de shopping vai anunciar uma inflação própria a partir de fevereiro e que será publicada 
mensalmente. Esse índice deve ficar acima do IPCA (índice que monitora a inflação oficial no país), já antecipa a entidade. 
 

 
Tendências 
Com crescimento expressivo nos últimos anos, os shopping centers brasileiros estão cada vez mais engajados com assuntos 
relacionados à mobilidade urbana. Atualmente, 85% dos shoppings possuem vagas para bicicletas e 11% para carros elétricos. Outra 
tendência que cresce no setor é a prática de pet friendly já encontrada em 91% dos shoppings do país. 
 
 
Número de Shoppings 
São considerados shopping centers pela Abrasce os empreendimentos com Área Bruta Locável (ABL) superior a 5 mil m², formados por 
diversas unidades comerciais com administração única e centralizada, que praticam aluguel fixo e percentual. Em 2018, o setor fechou 
com alta na ABL de 4,8%, sendo 16.322.252m² entre 563 shoppings do país. Para 2019, está previsto a inauguração de 15 shoppings. 
 
 
Número de Lojas 
O número de lojas aumentou 2,6% comparado ao ano anterior, saltando de 102.300 para 104.928 lojas, sendo em média 179 lojas por 
shopping. 
 
 
Perfil dos Frequentadores 
As classes AB predominam com mais de 50% no índice de frequentadores dos shoppings em todas as regiões do Brasil. Sendo 
representados por 62% no centro-oeste, 53% no nordeste, 53% no norte, 66% no sudeste e 63% no sul. 
 
 
 
 

Mercado Imobiliário 

Fonte: ABRASCE – Números do Setor, Evolução  
do Setor, Números Regionais, Desempenho da  
Indústria e Definições & Convenções 
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» Dados do mercado imobiliário:  
 
 Shopping Center: Brasil – ABRASCE 

 
 
Complexo Multiuso 
Além de uma boa localidade, os shopping centers estão se tornando grandes complexos integrados para atender as necessidades dos 
visitantes que procuram "resolver a vida" em um único lugar. Entre os empreendimentos interligados aos shoppings estão: 
condomínio empresarial (63%), hotel (36%), centro médico e/ou ambulatório (29%), condomínio residencial (18%), 
faculdades/universidades (27%) e outros (34%). 
 
 
Alimentação 
As tradicionais praças de alimentação dos shopping centers vêm ganhando novos espaços pelo mall ou boulevard gastronômico. 
Atualmente, esse modelo de negócio ganha força e já está presente em 27% dos empreendimentos. 
 
 
 

Mercado Imobiliário 

Fonte: ABRASCE – Números do Setor, Evolução  
do Setor, Números Regionais, Desempenho da  
Indústria e Definições & Convenções 
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» 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 fazê-lo 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. 

Fundos de Investimento Imobiliário 
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» A indústria em números (mai/19): 

Fundos de Investimento Imobiliário 

Número de Fundos Registrados Participação por Tipo de Investidor 

Ofertas Públicas – ICVM 400 

 

 
Fonte: Boletim do Mercado Imobiliário B3 – Maio de 2019 

Relatório mais atual divulgado pela B3. 
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» A indústria em números (mai/19): 
 

Fundos de Investimento Imobiliário 

Volume Anual de Negociações – R$ Bi Média Diária de Negociações 

Patrimônio Líquido x Valor de Mercado – R$ Bi FII Mais Negociados no Mês (mai/19) 

 
Fonte: Boletim do Mercado Imobiliário B3 – Maio de 2019 

Relatório mais atual divulgado pela B3. 
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Ticker Fundo 
Volume 

Negociado (R$) 
Part. % 

FII KINEA RI KNRI 96.567.167,23 13,4% 

FII CSHG CRI HGCR 94.197.0003,46 13,1% 

FII XP MALLS XPML 82.900.108,58 11,5% 

FII BB PRGII BBPO 80.426.741,24 11,2% 

FII KINEA KNRI 79.709.157,54 11,1% 

FII BC FUND BRCR 60.035.539,58 8,3% 

FII CSHG LOG HGLG 59.745.517,69 8,3% 

FII KINEA IP KNIP 58.034.657,73 8,1% 

FII XP HOT XPHT 56.582.010,20 7,9% 

FII HEDGEBS HGBS 50.832.893,53 7,1% 

Total dos 10 Fundos 719.030.796,80 100,0% 

Percentual dos 10 
Fundos sobre o Total 

do Mês 
40,62% 
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CONTATOS 
Conheça o nosso time de especialista da área de Investimentos. 
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