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Introdução 

Esse relatório contempla as visões e posicionamentos de alguns dos principais gestores de fundos 

imobiliários (FIIs) do mercado local. 

Segregamos os fundos em 2 grandes seções: 

I) Fundos de Tijolo 

II) Fundos de Papel  

Dentro de cada seção, há fundos de subestratégias diferentes, que foram agrupados por Gestora em 

ordem alfabética. Agregamos informações sobre retornos, detalhes sobre os resultados do mês, sobre 

portfolio, principais destaques, inadimplência, alterações na carteira e/ou nos dividendos e perspectivas, 

com textos coletados junto às gestoras. 

Em cada página há um ícone no canto superior esquerdo (  ) e, ao clicar nesse ícone, a qualquer 

momento é possível voltar para o índice. 

É importante frisar que a XP Investimentos não se responsabiliza pelo teor e nem pela acuracidade dos 

comentários, que foram produzidos integralmente pelos gestores dos fundos aqui elencados e aqui 

replicados no formato que nos passaram, sem passar por revisões ou correções ortográficas. 

Iniicalmente, contemplamos aqui somente os fundos que constam no universo de cobertura de nossa 

equipe de Research (detalhes aqui) e somente aqueles gestores que nos enviaram os comentários a 

tempo de serem incluídos nesse relatório. 

Esse relatório é meramente informativo e, de modo algum, configura qualquer recomendação de 

compra ou de venda.  

Por fim, alertamos que esse é o primeiro relatório nesse formato, que evoluirá e poderá ser alterado ao 

longo dos próximos meses. 

Quaisquer sugestões de melhorias ou detecção de necessidade de correções, favor encaminhar para o 

e-mail analise.fiis@xpi.com.br. 

 

Boa leitura! 

 

 

https://conteudos.xpi.com.br/fundos-imobiliarios/
mailto:analise.fiis@xpi.com.br
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Panorama Geral – FIIs 

O mês foi marcado pela retomada gradual das atividades no Brasil e no mundo após a flexibilização da 
quarentena e reabertura do varejo. No entanto, o Brasil ainda enfrenta um momento delicado com o número de 
casos ainda em trajetória ascendente. O cenário ainda está cercado com alto grau de incerteza referente à 
recuperação da economia e da curva de contaminação do COVID-19. 
 
No lado econômico, os economistas continuaram revisando para baixo suas projeções macroeconômicas. De 
acordo com o último relatório Focus do Banco Central, o consenso de mercado estima uma queda de -6,5% para 
o PIB (60 bps abaixo do mês passado) e inflação continua pressionado em patamares baixos com IPCA em 1,6% 
e IGP-M em 5,5% para 2020 
 
Mais uma vez, o número de investidores em fundos imobiliários atingiu o patamar de 896 mil investidores 
pessoas físicas em junho de 2020 (+5,7% contra o mês passado e 41,8% desde o começo do ano). Com uma taxa 
de crescimento maior do que no mês de maio, o número continua revelando o interesse nessa classe de ativo de 
renda variável. 
 
Sobre fundos imobiliários, após a queda acentuada no primeiro trimestre do ano, o IFIX continuou sua trajetória 
de alta e apresentou alta de 5,6% em junho após a alta de 2,1% em maio. Ainda, o índice XPFI (índice de fundos 
imobiliários da XP) apresentou alta de 4,7% em junho, enquanto o XPFT (índice de fundos imobiliários de tijolo) 
apresentou alta de 5,9% e XPFP (índice de fundos imobiliários de papel) apresentou alta de 3,9%. 
 
No entanto, nas últimas semanas, a preocupação girou em torno de decretos municipais e estaduais anunciando 
a volta da suspensão do funcionamento de alguns shoppings, em função do aumento do número de casos do 
COVID-19 em alguns municípios brasileiros. Em nossa opinião, caso haja um novo aumento de fechamento dos 
shoppings poderá gerar volatilidade nos preços dos fundos imobiliários do segmento. Por esse motivo, 
mantemos a nossa visão mais conservadora para esse segmento no curto prazo 
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I) Fundos de Tijolo 

Fundos de tijolo são uma classe de ativos imobiliários focados 

majoritariamente em empreendimentos físicos. A política desses fundos 

é investir na aquisição, construção ou exploração comercial de imóveis 

buscando gerar uma renda mensal ou até mesmo uma potencial 

valorização dos mesmos. 

No mês de junho, com intuito de guiar o investidor a XP criou três índices 

de fundos imobiliários para atender e servir de referência para a 

performance de fundos imobiliários. Além do índice geral, estamos 

incluindo dois outros índices que acompanham a performance 

segregada dos fundos imobiliários de tijolo e dos fundos de papel. 

O índice XPFT tem como objetivo acompanhar a desempenho médio das 

cotações dos fundos imobiliários denominados de fundos de “tijolo” 

negociados nos mercados de bolsa e balcão organizado da 

BM&FBOVESPA. Inclui-se como fundos imobiliários de tijolo, os fundos 

imobiliários que investem em empreendimentos imobiliários como 

galpões logístico, lajes corporativas, agências bancárias, shopping 

centers, educacional, hospitais, entre outros ativos físicos. 

Para o mês de junho, o destaque positivo foi para os fundos imobiliários do segmento de galpões logísticos em 

razão do impacto limitado na atividade logística durante o período de reclusão social fomentada pela necessidade 

de abastecimento de produtos essenciais em farmácias e supermercados e também pela maior adoção do varejo 

online (e-commerce). Adicionalmente, muitos fundos do segmento contam com grande quantidade de contratos 

atípicos que garantem maior previsibilidade da receita de locação dos fundos imobiliários quanto a renegociação, 

rescisão contratual e concessões aos inquilinos.   

Maiores Altas Maiores Baixas 

Ticker Nome Variação Cota Ticker Nome Variação Cota 

ALZR11 Alianza Trust Renda Imobiliária 22,05% 124,00 KNRI11 Kinea Renda Imobiliária -1,63% 157,49 

SDIL11 SDI Logística Rio 15,30% 106,50 LVBI11 VBI LOGÍSTICO -0,72% 126,84 

XPLG11 XP Log 13,55% 126,81 - - - - 

 

 
Retornos PL           

Mês Ano 12m Milhões 
Valor de 
Mercado 

P/VPA 
Renda 
Mensal 

Yield 12m 
(%) 

Yield (% 
a.a.) 

Fundos de Lajes 6,55% -17,03% 4,84% 11.490 10.068,27 0,88 0,60% 5,76% 6,03% 

Fundos de Shoppings 6,95% -23,73% -2,30% 14.540 12.830,37 0,88 0,26% 4,42% 4,94% 

Fundos de Logística 8,35% -9,45% 24,11% 9.378 10.926,01 1,17 0,48% 5,59% 5,19% 

Outros 4,86% -12,52% 9,36% 10.436 10.416,26 1,00 0,87% 5,99% 6,12% 

XPFT 5,88% -17,30% 5,18% - - - - - - 

XPFI 4,69% -14,72% 3,68% - - - - - - 

IFIX 5,59% -12,24% 6,86% - - - - - - 

CDI 0,21% 1,75% 4,60% - - - - - - 

Principais Classes de Fundos  

▪ Lajes Corporativas 

▪ Varejo 

▪ Educacional 

▪ Agências bancárias 

▪ Shoppings 

▪ Logistico 

▪ Hoteis 

▪ Hospitais 
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 Bresco 

 

Retornos PL         

Mês Ano 12m Milhões 
Valor 
Cota 

VPA* P/VPA 
Renda 
Mensal 

Bresco Log 5,34% -13,86% - 1.206,11 125,26 95,98 1,31 0,47% 

XPFT 5,88% -17,30% 5,18%         - 

XPFI 4,69% -14,72% 3,68%         - 

IFIX 5,59% -12,24% 6,86%         - 

* Valor patrimonial da cota; ** Div. Yield Anualizado = Último dividendo * 12/ Preço de Fechamento; Data base: 30/06/2020 

 

Detalhes sobre os resultados do mês 

BRCO11 - Bresco Logística FII  

O Bresco Logística FII possui 10 propriedades com 375 mil m² de área bruta locável (“ABL”) e potencial para expansão da ABL 
em 10%. O portfólio do fundo encontra-se com 99,2% de sua área logística locada e com uma receita anual estabilizada de mais 
de R$102 milhões, sendo 40% provenientes de propriedades localizadas na cidade de São Paulo. Os contratos de locação 
possuem prazo médio remanescente de 4,6 anos e 79% são atípicos. Mais de 80% dos inquilinos são classificados como grau 
de investimento (escala global), AAA (br) ou AA (br) pelas agências de rating. O fundo possui gestão ativa com foco 
exclusivamente no segmento logístico. 

 

Destaques: 

  - Valorização de +25,8% da Cota desde o IPO (Rentabilidade Total de +28,8% com a distribuição de dividendos vs queda do 
IFIX de -3,8%).  

  - Dividend Yield de 5,3% em relação ao valor da cota no mercado secundário e 6,7% em relação a cota no IPO. 

  - Volume médio diário de negociação de R$ 2,7MM / dia desde o IPO e R$ 1,5MM / dia no mês de Jun/20.  

  - Crescimento de +45% no número de investidores desde o nosso IPO (total de 10.435 investidores). 

 

BRPP Gestão 

 

Retornos PL         

Mês Ano 12m Milhões 
Valor 
Cota 

VPA* P/VPA 
Renda 
Mensal 

Malls Brasil Plural 5,72% -29,38% -8,09% 799,65 86,86 105,77 0,82 0,13% 

XPFT 5,88% -17,30% 5,18%         - 

XPFI 4,69% -14,72% 3,68%         - 

IFIX 5,59% -12,24% 6,86%         - 

* Valor patrimonial da cota; ** Div. Yield Anualizado = Último dividendo * 12/ Preço de Fechamento; Data base: 30/06/2020 

https://conteudos.xpi.com.br/fundos-imobiliarios/bresco-logistica-fii-brco11/
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Detalhes sobre os resultados do mês 

MALL11 - Malls Brasil Plural  

No mês de junho de 2020, em virtude do fechamento dos shoppings do Portfolio do MALL11, houve forte impacto no resultado 
do Fundo, que, por sua vez, provocou a queda na distribuição mensal aos cotistas. No dia 30/06/20, o Fundo divulgou sua 
distribuição de rendimentos com pagamento no dia 14/07/20, em R$ 0,14/cota. Parte do resultado desse mês se deve à 
rentabilidade mínima que o Fundo negociou em algumas aquisições do Portfolio. 

 

Com relação aos shoppings nessa fase, as administradoras deram continuidade ao processo de redução de encargos 
condominiais e às estratégias de cobrança de aluguel. Em linhas gerais, enquanto os shoppings se encontram fechados, a 
cobrança de aluguel conta com inadimplência elevada. As administradoras estão objetivando prioritariamente a cobrança do 
boleto de condomínio, de modo a evitar potencial aporte dos sócios. Vale ressaltar que em 30/06/20, as aplicações financeiras 
do Fundo totalizam aproximadamente R$ 67 milhões. Portanto, informamos que o MALL11 é capaz de arcar com eventuais 
obrigações oriundas de seus ativos. 

Perspectivas 

MALL11 - Malls Brasil Plural  

O Portfolio do MALL11 é composto por ativos de alta qualidade, alguns com décadas de existência, altas taxas de ocupação 
mesmo em anos de crise, regionalmente dominantes (muitas vezes os únicos da cidade), com mais de 20 mil m² de ABL e que 
contam com uma administração profissional de reconhecida qualidade. Sendo assim, o Portfolio do MALL11 tende a se 
posicionar melhor diante do movimento de retomada econômica em virtude desses fatores. 

 

Dos 7 (sete) shoppings do Fundo, 5 (cinco) estão abertos: Shopping Park Lagos (Cabo Frio – RJ); Suzano Shopping (Suzano – 
SP); Shopping Taboão (Taboão da Serra – SP); Boulevard Shopping Feira de Santana (Feira de Santana – BA) e Shopping 
Tacaruna (Recife – PE). 

 

RB Capital 

 

Retornos PL         

Mês Ano 12m Milhões 
Valor 
Cota 

VPA* P/VPA 
Renda 
Mensal 

Vila Olímpia Corporate 5,46% -5,54% 10,38% 161,72 106,47 90,61 1,18 0,61% 

RB Capital Office Income 3,97% -11,05% - 386,87 88,10 102,37 0,86 0,43% 

XPFT 5,88% -17,30% 5,18%         - 

XPFI 4,69% -14,72% 3,68%         - 

IFIX 5,59% -12,24% 6,86%         - 

* Valor patrimonial da cota; ** Div. Yield Anualizado = Último dividendo * 12/ Preço de Fechamento; Data base: 30/06/2020 
 
 

https://conteudos.xpi.com.br/fundos-imobiliarios/malls-brasil-plural-fii-mall11/
https://conteudos.xpi.com.br/fundos-imobiliarios/malls-brasil-plural-fii-mall11/
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Detalhes sobre os resultados do mês 

RBCO11 - RB CAPITAL OFFICE INCOME FII 

O mercado começa a mostrar tímidos sinais de retomada, com potencias consequências culturais para o uso dos imóveis, 
porém fatores imponderáveis como o timing para a descoberta da vacina contra o Covid-19 ou eventual segunda onda de 
contágio tornam incerto o um prognóstico assertivo para o futuro a curto prazo.  

 

Durante o mês de Junho foi divulgado Fato Relevante informando que o Fundo assinou o Instrumento Particular de 
Compromisso de Venda e Compra com condições precedentes, para aquisição de 100% do Ed. Morumbi, localizado na Av. 
Morumbi, 8.234, Santo Amaro, São Paulo - SP. 

 

Sendo concluída esta transação, o Fundo passará a ser proprietário de 4 edifcícios corporativos inteiros na cidade de São Paulo. 

 

Nos demais ativos, continuamos as conversas e negociações com locatários - nosso objetivo foi trabalhar apenas com 
diferimentos por alguns meses, desde que o locatário apresente provas de hipossuficiência financeira, mas que após este 
período possam ser devolvidas ao Fundo em sua totalidade. 

Perspectivas 

RBCO11 - RB CAPITAL OFFICE INCOME FII 

Neste mês foi negociado um novo contrato regrando o diferimento do valor locatício, gerando uma redução temporária de 
aproximadamente 0,7% na receita do Fundo, cujo valor será reposto pelos locatários em menos de 12 meses.  

 

Apesar do momento que passamos, 100% dos locatários dos andares quitaram seus valores dentro do mês  

 

Lembramos que o principal diferencial do Fundo consiste no fato do Fundo ser proprietário de 100% dos ativos, o que ajuda no 
controle da estratégia de cada prédio, nos valores locatícios e planos de manutenção e melhorias do imóvel. 

Detalhes sobre os resultados do mês 

VLOL11 - Vila Olímpia Corporate  

Em nossa visão, a partir do mês de junho, o mercado começou a mostrar tímidos sinais de retomada, mesmo considerando as 
potencias consequências culturais para o uso dos imóveis em um mundo pós Covid-19. Porém fatores imponderáveis como o 
tempo até a descoberta da vacina ou uma eventual segunda onda de contágio tornam ainda incerto o um prognóstico assertivo 
para o curto prazo. 

Continuamos monitorando e avaliando o mercado, seguindo instruções das autoridades e órgãos de classe. 

https://conteudos.xpi.com.br/fundos-imobiliarios/vila-olimpia-corporate-fii-vlol11/
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Seguimos em conversas com os locatários sobre as solicitações de redução nos valores dos aluguéis. Até o momento nossa 
posição foi manter todas as condições atuais. 

O Fundo encerrou o mês sem qualquer caso de inadimplência. 

Perspectivas 

VLOL11 - Vila Olímpia Corporate  

Apesar do momento ainda se mostrar desafiador, os imóveis do fundo continuam 100% ocupados e os esforços empregados 
pela equipe de gestão da RB Capital Asset continuam surtindo efeito. Negociações estão em evolução, as visitas continuam 
sendo realizadas no empreendimento e as renegociações perto de serem concluídas. 

 

RBR Asset 

 

Retornos PL         

Mês Ano 12m Milhões 
Valor 
Cota 

VPA* P/VPA 
Renda 
Mensal 

RBR Properties 14,96% -5,36% 9,17% 715,37 88,47 83,64 1,06 0,54% 

XPFT 5,88% -17,30% 5,18%         - 

XPFI 4,69% -14,72% 3,68%         - 

IFIX 5,59% -12,24% 6,86%         - 

* Valor patrimonial da cota; ** Div. Yield Anualizado = Último dividendo * 12/ Preço de Fechamento; Data base: 30/06/2020 

 

Detalhes sobre os resultados do mês 

RBRP11 - RBR Properties  

Após aquisições de parte do pipeline apresentado na oferta de Dez/19, direcionamos os nossos investimentos para boas 
oportunidades que surgiram por conta da crise no mercado de FIIs –  ótimo momento de montar posições em ativos "core" via 
FIIs Listados. Vale ressaltar que a flexibilidade de poder comprar tijolo dentro ou fora da Bolsa é algo muito valioso que 
possibilita o fundo poder ser adequar conforme os movimentos e ciclos de mercado. As posições já geram ganhos de capital 
para o fundo. Finalizamos Junho/20 e distribuímos R$ 0,48/cota, fazendo algumas reservas. Após os piores meses da crise, 
conseguimos ter um recolhimento de 87% de nossos aluguéis, sendo que 13% foi diferido para ser pago nos próximos meses. 
As solicitações de desconto e renegociações foram tratadas caso a caso, sempre de maneira coerente e defendendo os 
interesses de nossos investidores. Estamos muito satisfeitos com o portfólio ques está sendo construido. 

Perspectivas 

RBRP11 - RBR Properties  

Mantemos o compromisso de abrir mão de taxa de gestão em 2020 se não entregarmos um dividendo de, pelo menos, 7,1%aa 
no preço de cota IPO (R$ 87,45). Estamos confortáveis em conseguir atingir nosso objetivo. O RBR Properties está em fase final 
de alocação, assim, é natural que os rendimentos oscilem no mês a mês até se estabilizarem. Tendência dos Dividendos 
crescerem ao longo do 2°S/2020. Desse modo, preferimos ser mais conservadores na distribuição de curto prazo, fazendo 

https://conteudos.xpi.com.br/fundos-imobiliarios/vila-olimpia-corporate-fii-vlol11/
https://conteudos.xpi.com.br/fundos-imobiliarios/rbr-properties-fii-rbrp11/
https://conteudos.xpi.com.br/fundos-imobiliarios/rbr-properties-fii-rbrp11/
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alguma reserva para os próximos meses até que o fundo esteja 100% alocado. Entendemos que estamos fazendo boas 
compras neste momento de crise que vão gerar ótimos frutos para o fundo ainda neste ano. 

 

Rio Bravo Investimentos 

 

Retornos PL         

Mês Ano 12m Milhões 
Valor 
Cota 

VPA* P/VPA 
Renda 
Mensal 

Rio Bravo Renda Corporativa 7,16% -31,21% 11,32% 589,28 178,20 197,97 0,90 0,91% 

The One 6,03% -17,72% 7,73% 140,59 150,38 154,33 0,98 0,43% 

SDI Rio Bravo Renda Logística 15,30% -24,27% 2,85% 455,45 108,59 95,48 1,14 0,47% 

XPFT 5,88% -17,30% 5,18%         - 

XPFI 4,69% -14,72% 3,68%         - 

IFIX 5,59% -12,24% 6,86%         - 

* Valor patrimonial da cota; ** Div. Yield Anualizado = Último dividendo * 12/ Preço de Fechamento; Data base: 30/06/2020 

 

Detalhes sobre os resultados do mês 

RCRB11 - Rio Bravo Renda Corporativa  

Foi concluída, em 17 de junho, a lavratura da Escritura Pública de Compra e Venda e efetiva alienação do 8º andar do Edifício 
Parque Paulista. Com a venda do Imóvel, o Fundo gerou ganho de capital na ordem de R$ 4.8 MM, equivalente a R$ 1,20/cota, 
uma vez que adquiriu o Imóvel em agosto de 2016, ao preço de R$ 11.320/m². A operação proporciona uma taxa interna de 
retorno (TIR) de 25% a.a. para os investidores do Fundo e demonstra a capacidade de geração de valor com o ativismo e 
expertise da gestão atrelados à excelência e qualidade dos ativos do portfólio do Fundo. 

Perspectivas 

RCRB11 - Rio Bravo Renda Corporativa  

O Fundo possui como estratégia de investimentos adquirir imóveis de excelente qualidade e localizados nas principais regiões 
da cidade de São Paulo, tais como Paulista, JK e Vila Olímpia.  O portifólio então possui ativos extremamente líquidos, de al ta 
qualidade e demandados por bons locatários. O portfólio de locatários é amplo e diversificado, abrange cerca de 15 setores 
diferentes, sendo os principais alimentos e bebidas, financeiro, de tecnologia e de saúde, e que somados correspondem a mais 
de 50% da receita do Fundo e que, em nossa análise, terão resiliência neste momento de crise. Ainda que eventualmente 
impactos de curto prazo possam acontecer, a Rio Bravo tem convicção de que o Fundo possui um portfólio de excelente 
qualidade, com localizações irreplicáveis e com difícil reposição. 

Detalhes sobre os resultados do mês 

ONEF11 - The One  

Em junho de 2020, foi anunciada a distribuição de rendimentos no valor de R$ 0,62 por cota. Este valor de distribuição já 
contempla toda a receita dos conjuntos locados e da vacância dos conjuntos 71 e 72, sendo que 89% dos contratos de locação 
possuem renovatórias até o final do ano. 

https://conteudos.xpi.com.br/fundos-imobiliarios/rio-bravo-renda-corporativa-fii-rcrb11/
https://conteudos.xpi.com.br/fundos-imobiliarios/rio-bravo-renda-corporativa-fii-rcrb11/
https://conteudos.xpi.com.br/fundos-imobiliarios/the-one-fii-onef11/
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Perspectivas 

ONEF11 - The One  

A gestão vinha acompanhando de perto o mercado de locações aquecido nas regiões da Faria Lima e JK, apresentando 
reduções significativas nos índices de vacância e aumento de preços. Dessa forma, a gestão buscava uma estratégia de 
precificação mais agressiva. Entretanto, o mercado de locações de escritórios e lajes corporativas tende a ser impactado pela 
atual conjuntura econômica consequente da pandemia mundial. Apesar disso, a Rio Bravo acredita que a resiliência do ativo 
do fundo, contando com sua ótima localização em região nobre de São Paulo e bons locatários consolidados em suas áreas 
de atuação, trará segurança aos cotistas na promoção de receita sustentável de longo prazo.  

 

Tellus 

 

Retornos PL         

Mês Ano 12m Milhões 
Valor 
Cota 

VPA* P/VPA 
Renda 
Mensal 

Tellus Properties 8,58% -12,11% - 349,34 92,50 96,58 0,96 0,58% 

XPFT 5,88% -17,30% 5,18%         - 

XPFI 4,69% -14,72% 3,68%         - 

IFIX 5,59% -12,24% 6,86%         - 

* Valor patrimonial da cota; ** Div. Yield Anualizado = Último dividendo * 12/ Preço de Fechamento; Data base: 30/06/2020 

 

Detalhes sobre os resultados do mês 

TEPP11 - Tellus Properties 

Com o avanço das negociações com os inquilinos e seguindo a inclinação do mercado de poucas convicções quanto à 
retomada da atividade econômica, o Fundo finalizou o mês de junho com um resultado melhor do que o esperado, mas ainda 
com incertezas quanto aos próximos meses. Considerando os descontos e diferimentos já formalizados no cenário da 
pandemia, a inadimplência do mês de Junho foi de 3,2%, abaixo do mês anterior (4,9%). Além disso, 29% dos aluguéis em atraso 
foram efetivamente recebidos. Na carteira de locatários, tivemos a saída de dois inquilinos do Ed. Passarelli, Telebrás e IDIS, 
trazendo um impacto na receita de R$0,005/cota/mês. Com essa mudança e com a aquisição dos dois novos conjuntos no 
mesmo prédio, o Fundo passa a ter uma Área BOMA total de 28.549m² e fecha o mês de junho com uma vacância de 8%. 
Quanto às melhorias e ações nos ativos, foram aprovados o orçamento para realização de obras no Ed. Passarelli em R$ 4,7 
MM (vindo 100% do caixa do condomínio) e abertura de editais de concorrência para operação dos estacionamentos. No mês 
de junho, o Fundo distribuiu um dividendo de R$0,50/cota, um dividend yield de 6,4% a.a., equivalente a 353% do CDI. 

Perspectivas 

TEPP11 - Tellus Properties 

A expectativa para os próximos meses é de uma volta gradativa e melhoria da economia como um todo. O mercado tende a 
antecipar os movimentos. Existe a possibilidade do aumento de vacância nos ativos do Fundo e no mercado em geral, já que 
algumas empresas devem ter dificuldades financeiras. Diante disso, acreditamos que será uma boa oportunidade para redefinir 
o perfil de ocupação com inquilinos mais sólidos, trazendo uma carteira mais  estável, com acordos de longo prazo e melhores 
locatários – o que beneficia o Fundo de uma forma geral. Continuamos confiantes na tese de investimento e acreditamos que 

https://conteudos.xpi.com.br/fundos-imobiliarios/the-one-fii-onef11/
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com os ativos que temos hoje e as ações em andamento, o Tellus Properties FII seguirá se destacando com um portfólio 
competitivo e resiliente. 

 

VBI 

 

Retornos PL         

Mês Ano 12m Milhões 
Valor 
Cota 

VPA* P/VPA 
Renda 
Mensal 

VBI FL 4440 5,48% 0,93% 19,78% 343,41 151,67 159,73 0,95 0,42% 

VBI Logística -0,72% -5,21% 24,39% 775,29 122,59 102,85 1,20 0,48% 

XPFT 5,88% -17,30% 5,18%         - 

XPFI 4,69% -14,72% 3,68%         - 

IFIX 5,59% -12,24% 6,86%         - 

* Valor patrimonial da cota; ** Div. Yield Anualizado = Último dividendo * 12/ Preço de Fechamento; Data base: 30/06/2020 

 

Detalhes sobre os resultados do mês 

LVBI11 - VBI Logística  

Conforme divulgado no dia 30 de junho, o Fundo distribuiu rendimentos no valor de R$ 5,1 milhões, equivalente a R$ 0,67 por 
cota. Ainda durante o mês, conforme comunicado ao mercado do dia 10 de junho de 2020, foi concluída a aquisição do imóvel 
denominado Ativo Pirituba. 

Perspectivas 

LVBI11 - VBI Logística  

Salientamos que continuamos atentos aos desdobramentos e aos impactos gerados pela pandemia perante nossa carteira de 
locatários e seu impacto no portfólio do Fundo e, dessa forma, permaneceremos atuando de forma ativa em nossos 
empreendimentos, com o objetivo de gerar o melhor resultado para nossos cotistas tanto no médio quanto no longo prazo. 
Estamos trabalhando também de forma ativa para locar a área vacante dos nossos empreendimentos. 

 

Vinci Partners 

 

Retornos PL         

Mês Ano 12m Milhões 
Valor 
Cota 

VPA* P/VPA 
Renda 
Mensal 

Vinci Logística 10,47% -9,35% 35,99% 792,08 121,56 112,53 1,12 0,45% 

Vinci Offices 15,18% -14,58% - 604,30 58,83 60,78 0,97 0,68% 

Vinci Shopping Centers 4,02% -24,27% 6,04% 1.732,96 103,17 121,43 0,85 0,23% 

XPFT 5,88% -17,30% 5,18%         - 

XPFI 4,69% -14,72% 3,68%         - 

https://conteudos.xpi.com.br/fundos-imobiliarios/vbi-logistico-fii-lvbi11/
https://conteudos.xpi.com.br/fundos-imobiliarios/vbi-logistico-fii-lvbi11/
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IFIX 5,59% -12,24% 6,86%         - 

* Valor patrimonial da cota; ** Div. Yield Anualizado = Último dividendo * 12/ Preço de Fechamento; Data base: 30/06/2020 
 
 
 

 

Detalhes sobre os resultados do mês 

VISC11 - Vinci Shopping Centers  

O VISC apresenta um portfólio diversificado de 13 shoppings localizados em 9 estados e administrados por 7 administradoras 
distintas, o que é um diferencial do Fundo, em especial em um momento de crise, pois cada localidade apresenta um calendário 
de liberação de medidas restritivas. O Fundo, desde o dia 13/07 apresentava 10 shoppings em funcionamento, que representam 
83% da receita imobiliária do fundo. O Fundo tem uma situação de caixa favorável, com R$ 367 milhões em aplicações 
financeiras e R$ 84,2 milhões em obrigações a prazo. A política de cobranças tem concedido em geral a isenção do aluguel 
mínimo e fundo de promoção, com condomínio reduzido e cobrança do aluguel percentual apenas dos segmentos de atividades 
essenciais, que visa buscar a retenção dos lojistas, o que resultou na resiliência da taxa de ocupação do fundo durante a crise. 
O Fundo manteve eme junho a mesma política de distribuição de rendimentos adotada desde o início da pandemia, equivalente 
ao resultado da aplicação da cota patrimonial pelo CDI líquido, o equivalente a R$ 0,19/cota. A política de distribuição de 
resultados será reavaliada a cada mês, a depender do impacto da crise nos resultados do Fundo. 

Perspectivas 

VISC11 - Vinci Shopping Centers  

No mês de junho, observamos uma melhora da situação de combate a pandemia do COVID19 de forma global, tendo diversos 
países já iniciado o relaxamento das medidas de restrição às atividades econômicas. Em relação ao Brasil e, especificamente 
ao setor de shoppings centers, ocorreu a reabertura da maioria dos centros comerciais. Em junho, 374 shoppings localizados 
em 19 estados e 142 municípios encontravam-se em operação, o que corresponde a 65% dos shoppings no país. 
Permanecemos monitorando os impactos da crise em todos nossos ativos e tomando as medidas necessárias, diretamente 
ou através das administradoras dos shoppings, buscando minimizar seus efeitos.  

Detalhes sobre os resultados do mês 

VINO11 - Vinci Offices  

O Fundo tem um portfólio de 7 ativos, localizados nas regiões nobres das cidades de São Paulo e  Rio de Janeiro, com 41% da 
receita em contratos atípicos. O Fundo concluiu com sucesso as negociações com os inquilinos que estavam inadimplentes, 
Renner e Wework, quitando todos os valores. Foi concedido um desconto parcial para a Renner, que ocupa uma loja de rua no 
térreo do imóvel Oscar Freire, apenas durante o período em que a loja estiivesse fechada por decreto. Para a Wework foi 
concedido um desconto temporário de 20% apenas no imóvel Vita Corá. Essas e outras medidas resultaram em uma 
inadimplência líquida (recuperação) de -21,8% em junho. Ainda em junho o fundo concluiu a rescisão  do locatário EBAC, no 
ativo LAB 1404 (1.382 m²), que representa menos de 3% da receita, passando o fundo a fazer jus ao recebimento de R$ 757 mil 
em multas, dos quais 46% já foram recebidos e o remanescente será recebido em 12 parcelas. 

Perspectivas 

VINO11 - Vinci Offices  

Passados três meses da eclosão da crise do COVID-19, o Fundo encerra o semestre sem inadimplência, com uma vacância 
financeira abaixo de 3% e um resultado acumulado não distribuído de R$ 1,03 por cota, superior ao que o Fundo detinha no 
início do ano corroborando que a qualidade do portfólio e a efetividade da tese de investimento são 

https://conteudos.xpi.com.br/fundos-imobiliarios/vinci-shopping-centers-fii-visc11/
https://conteudos.xpi.com.br/fundos-imobiliarios/vinci-shopping-centers-fii-visc11/
https://conteudos.xpi.com.br/fundos-imobiliarios/vinci-offices-fii-vino11/
https://conteudos.xpi.com.br/fundos-imobiliarios/vinci-offices-fii-vino11/
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capazes de gerar resultados diferenciados para o Fundo mesmo em períodos de crise. Estimamos que o rendimento médio 
mensal distribuído pelo Fundo, até o final do ano de 2020, se situe entre R$ 0,34 e R$ 0,37/cota, considerando a atual situação 
do Fundo. 

Detalhes sobre os resultados do mês 

VILG11 - Vinci Logística  

O Fundo apresenta um portfólio de 9 ativos, em 4 estados nas regiões Sudeste e Sul do Brasil. Apresenta 46% da receita em 
contratos atípicos e 54% em contratos típicos. A liquidez do caixa do Fundo é favorável, com R$ 124 milhões em caixa, enquanto 
cerca de R$ 80 milhões são referentes a obrigações a prazo. Os efeitos da crise causada do COVID-19 foram limitados no 
Fundo, e em linha com a tese sobre a resiliência do setor de logística. Com 53% da sua receita exposta a locatár ios de e-
commerce, 14% ao setor de alimentos e bebidas e 5% a material hospitalar, o Fundo manteve a receita de locação do portfólio 
estável desde o início da pandemia, com todos os imóveis 100% ocupados. Em junho, recuperou parte dos recebimentos 
atrasados, finalizando o mês com uma inadimplência líquida negativa (recuperação) de -2,3%. Esta recuperação somada ao 
incremento gerado pela receita do Extrema Business Park I, gerou um resultado de R$ 0,72/cota, dos quais foram distribuídos 
R$ 0,60/cota. A partir de julho o fundo pretende escalonar o pré-pagamento das obrigações ao longo dos próximos meses e 
utilizar resultados extraordinários para diminuir o impacto das despesas não-recorrentes de tais pagamentos. 

Perspectivas 

VILG11 - Vinci Logística  

A expectativa da gestão é de que o segmento de logística apresente uma maior resiliência em relação aos efeitos da crise do 
COVID-19 quando comparado aos outros segmentos imobiliários. Uma vez que os galpões e as operações de distribuição 
continuem funcionando normalmente, e que o Fundo possui uma exposição de 53% da receita em locatários de e-commerce, 
e que o setor poderá ainda se beneficiar da aceleração e crescimento recentes, podemos considerar uma estabilidade na 
ocupação do portfólio do fundo nos próximos meses. Considerando a situação atual do fundo em 30/06/2020 estimamos que 
o rendimento mensal até o final de 2020 se situe entre R$ 0,60 e R$ 0,62/cota. 

 

XP Asset Management 

 

Retornos PL         

Mês Ano 12m Milhões 
Valor 
Cota 

VPA* P/VPA 
Renda 
Mensal 

FII XP Log 13,55% -10,10% 44,43% 1.668,80 129,40 109,29 1,19 0,47% 

XP Industrial 9,51% -11,33% 39,74% 723,95 116,90 109,91 1,06 0,56% 

XP Malls 8,13% -23,37% -0,55% 1.979,21 103,90 108,70 0,96 0,28% 

XP Properties 22,88% -16,03% - 423,62 95,97 98,06 0,99 1,01% 

XPFT 5,88% -17,30% 5,18%         - 

XPFI 4,69% -14,72% 3,68%         - 

IFIX 5,59% -12,24% 6,86%         - 

* Valor patrimonial da cota; ** Div. Yield Anualizado = Último dividendo * 12/ Preço de Fechamento; Data base: 30/06/2020 

 

https://conteudos.xpi.com.br/fundos-imobiliarios/relatorios/vinci-logistica-vilg11/
https://conteudos.xpi.com.br/fundos-imobiliarios/relatorios/vinci-logistica-vilg11/
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Detalhes sobre os resultados do mês 

XPPR11 - XP Properties  

O XP Properties possui 100% da sua renda total atrelada a 11 contratos típicos. Neste momento em que a crise do COVID-19 
tem trazido maiores incertezas, estamos monitorando as condições de crédito dos locatários e os seus respectivos setores de 
atuação, sendo que no Fundo o setor da economia com maior concentração de locatários é o de serviços financeiros em geral. 
O Fundo distribuiu R$ 0,93/cota em junho de 2020 ao invés dos R$ 0,80/cota no mês anterior. O crescimento expressivo do 
resultado do Fundo neste mês e em maio de 2020 decorreu basicamente de dois fatores: (i) recebimento da primeira parcela 
da multa rescisória da WeWork, a qual ocupava os conjuntos 13 e 14 do Ed. Corporate Evolution, conforme Fato Relevante e 
Comunicado ao Mercado publicados nos dias 14 e 21 de maio de 2020, respectivamente; e (ii) pagamento de todos os aluguéis 
atrasados deste mesmo locatário. 

Perspectivas 

XPPR11 - XP Properties  

A gestora segue monitorando a saúde financeira dos locatários do portfolio, bem como eventuais impactos que a pandemia 
possa causar na redução da área ocupada de escritórios. Ainda, permanece atenta à oportunidades de aquisição de novos 
ativos, visando diversificar o portfólio. 

Detalhes sobre os resultados do mês 

XPLG11 - FII XP Log  

O XP Log possui 66% da sua renda total atrelada a contratos atípicos e 23 contratos ativos. Essa configuração por si só, e 
considerando ainda a qualidade creditícia dos locatários, aumenta a capacidade do fundo de proteger parte relevante da sua 
renda em momentos extremos como o atual. Por outro lado, é importante mencionar que o fundo está exposto a diversos 
setores da economia, com uma importante concentração ao Varejo em geral (43%), o qual está sofrendo efeitos materiais do 
isolamento horizontal. Dito isso, cabe mencionar que até o momento cerca de 13 contratos estão com discussões de alguma 
flexibilização do pagamento, sendo que em geral as medidas tem sido principalmente de postergar a data de vencimento para 
algum dia dentro do mês de vencimento e de diferir parte da locação para pagamento no segundo semestre. Aos investidores 
alertamos que o tempo de duração da crise será muito relevante para o aspecto negocial, principalmente se a retomada das 
atividades se estender para além de julho de 2020, o que poderá gerar grave deterioração da situação econômico-financeira 
das empresas. No mês de junho de 2020 o Fundo distribuiu o montante de R$0,57 por cota. 

Perspectivas 

XPLG11 - FII XP Log  

O XP Log FII concluiu no dia 01-07-20 a sua 4a emissão de cotas, captando o montante de R$600 milhões. Desta forma, a 
gestora está trabalhando na conclusão das aquisições previstas com os recursos da emissão, e informará tempestivamente 
ao mercado. 

Detalhes sobre os resultados do mês 

XPIN11 - XP Industrial  

O Fundo, após as aquisições da quarta emissão de cotas, ampliou o seu nível de diversificação aos diferentes setores da 
economia. Podemos destacar que as maiores concentrações não passam de 20% da receita total do Fundo, sendo que o setor 
de Tecnologia representa 20% das receitas e o setor de Comércio Varejista representa 19% das receitas. Atualmente o fundo 
possui 28 contratos ativos de locação, com excelentes contrapartes em termos de crédito, em que cerca de 95% correspondem 
a contratos típicos. Essa característica de diversificação setorial, somada à qualidade creditícia dos locatários, concede ao 
Fundo estabilidade de parcela relevante de sua receita imobiliária, principalmente em cenários adversos como o atual. Porém, 
devidos aos efeitos amplos desta crise, até a presente data, foram recebidos 13 pleitos para flexibilização dos termos e 

https://conteudos.xpi.com.br/fundos-imobiliarios/xp-properties-xppr11/
https://conteudos.xpi.com.br/fundos-imobiliarios/xp-properties-xppr11/
https://conteudos.xpi.com.br/fundos-imobiliarios/xp-log-fii-xplg11/
https://conteudos.xpi.com.br/fundos-imobiliarios/xp-log-fii-xplg11/
https://conteudos.xpi.com.br/fundos-imobiliarios/xp-industrial-fii-xpin11/
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condições locatícias, os quais estão recebendo as tratativas da gestão visando o equilíbrio entre (a) a minimização dos 
impactos na distribuição de rendimentos e (b) a saúde financeira e perpetuidade das operações dos locatários nos imóveis. Em 
junho de 2020 o Fundo distribuiu o valor de R$0,60 por cota. 

Perspectivas 

XPIN11 - XP Industrial  

A gestora segue monitorando a saúde financeira dos locatários do portfolio, bem como eventuais impactos que a pandemia 
possa causar ocupação do Fundo. Ainda, permanece atenta à oportunidades de aquisição de novos ativos, visando diversificar 
o portfólio. 

Detalhes sobre os resultados do mês 

XPML11 - XP Malls  

O Fundo voltou a realizar distribuição de rendimentos após três meses com uma política de retenção que visava a proteção do 
caixa e do resultado acumulado para fazer frente às obrigações dos empreendimentos durante a pandemia. Ainda com uma 
distribuição baixa quando comparada ao cenário pré-COVID, acreditamos que nos próximos meses a tendência será positiva 
com uma retomada gradual das operações, com fluxo de pessoas e vendas crescentes. Adicionalmente, conforme informado 
nos últimos relatórios, em maio, o XP Malls teve o primeiro mês sem o pagamento de qualquer despesa financeira relacionada 
ao seu CRI, o que contribuiu positivamente para o resultado de junho e será mantido para os próximos meses, sendo o retorno 
dos pagamentos relacionados ao CRI apenas em agosto/21.  Em junho de 2020 o Fundo distribuiu o valor de R$0,27 por cota. 

Perspectivas 

XPML11 - XP Malls  

No próximo mês, será distribuído o valor remanescente referente ao mínimo obrigatório de 95% do resultado caixa do semestre. 
A tendência para o próximo trimestre é que novas isenções e/ou descontos sejam concedidos aos lojistas visto o estágio inicial 
de reabertura e recuperação dos empreendimentos, até que as vendas retornem para um patamar mais saudável. A prioridade 
neste momento é pela manutenção da taxa de ocupação dos shoppings em níveis saudáveis, por isso alguma redução no 
resultado de curto prazo com o objetivo de preservá-lo no médio-longo prazo pode ser vista nos próximos meses.  

 

https://conteudos.xpi.com.br/fundos-imobiliarios/xp-industrial-fii-xpin11/
https://conteudos.xpi.com.br/fundos-imobiliarios/xp-malls-fii-xpml11/
https://conteudos.xpi.com.br/fundos-imobiliarios/xp-malls-fii-xpml11/
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II) Fundos de Papel 

Fundos de papel são uma classe de ativos imobiliários que tem como 

estratégia investir em títulos financeiros com lastro no mercado 

imobiliário, como LCI, CRI, títulos de recebíveis imobiliários, cotas de 

outros fundos imobiliários entre outros. 

Dentre os fundos de papel, os fundos de recebíveis são aqueles que 

investem em ativos de renda fixa (como CRIs e LCIs), o que torna essa 

classe uma boa alternativa de mitigação de risco e diversificação dado 

o menor risco de perda de patrimônio e menor volatilidade no preço de 

suas cotas.  

Agora, os fundos de fundos são aqueles que investem em cotas de outros fundos imobiliários. Sua estratégia é 

comumente focada em explorar ineficiências de mercado e assimetrias de risco/retorno entre os fundos 

imobiliários listados, além de usarem sua expertise para balancear a exposição de suas carteiras e segmentos 

de acordo com o momento e perspectiva de cada setor.   

O índice XPFP tem como objetivo acompanhar a desempenho médio das cotações dos fundos imobiliários 

denominados de fundos de “papel” negociados nos mercados de bolsa e balcão organizado da BM&FBOVESPA. 

Inclui-se como fundos imobiliários de papel os fundos do segmento de recebíveis e fundo de fundos (“FoF”) 

O índice XPFP (índice de fundos imobiliários de papel) apresentou alta de 3,9% em junho. 

 

Maiores Altas Maiores Baixas 

Ticker Nome Variação Cota Ticker Nome Variação Cota 

TGAR11 TG Ativo Real 16,36% 133,21 KNIP11 Kinea Índice de Preços -1,80% 108,70 

IRDM11 Iridium Recebíveis Imobiliários 15,01% 108,46 RBRF11 RBR Alpha Fundo de Fundos -1,62% 100,10 

MGFF11 Mogno Fundo de Fundos 9,11% 93,19 - - - - 

 

 

 
Retornos PL           

Mês Ano 12m Milhões 
Valor de 
Mercado 

P/VPA 
Renda 
Mensal 

Yield 12m 
(%) 

Yield (% 
a.a.) 

Fundos de CRI 3,41% -7,83% 0,76% 20.206 20.454 1,01 0,53% 5,60% 6,30% 

Fundos de Fundos 6,96% -11,42% 18,88% 5.997 6.730 1,12 0,67% 7,66% 7,38% 

XPFP 3,90% -9,46% 5,18% - - - - - - 

XPFI 4,69% -14,72% 3,68% - - - - - - 

IFIX 5,59% -12,24% 6,86% - - - - - - 

CDI 0,21% 1,75% 4,60% - - - - - - 

Classes de Fundos  

• Recebíveis 

• FoFs 
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Capitania Investimentos 

 

Retornos PL         

Mês Ano 12m Milhões 
Valor 
Cota 

VPA* P/VPA 
Renda 
Mensal 

Capitânia Securities  10,33% -3,37% 15,97% 299,15 103,01 96,03 1,08 0,68% 

Capitânia REIT FOF 4,13% -16,55% - 210,97 79,45 87,90 0,91 0,45% 

XPFP 3,90% -9,46% 5,18%         - 

XPFI 4,69% -14,72% 3,68%         - 

IFIX 5,59% -12,24% 6,86%         - 

* Valor patrimonial da cota; ** Div. Yield Anualizado = Último dividendo * 12/ Preço de Fechamento; Data base: 30/06/2020 

 

Detalhes sobre os resultados do mês 

CPTS11 - Capitânia Securities II FII  

O fundo encerrou o semestre com performance da cota de mercado (ajustada por proventos) de -6,36%, superior ao IFIX, com 
-12.24% no mesmo período. A distribuição referente ao mês de junho foi de R$ 0.65 por cota.   

Ainda no consolidado do primeiro semestre o fundo negociou, compras e vendas, R$ 257 milhões em CRIs e R$ 248 milhões 
de FIIs, resultando em R$ 805 mil de ganho de capital com operações com CRI e R$ 2.9 milhões de ganhos com operações 
com FIIs. Também finalizamos o período de adaptação ao novo administrador do fundo, resultando em maior governança e 
melhoria na prestação de contas ao investidor. 

Perspectivas 

CPTS11 - Capitânia Securities II FII  

A 6ª emissão de cotas do fundo foi finalizada com êxito em junho, e o patrimônio do fundo mais que dobrou. Apesar da oferta 
de volume significativa o pipeline de novos desembolsos esta robusto e devemos alocar os recursos em tempo recorde. Até o 
momento realizamos aportes adicionais em dez CRIs já investidos anteriormente e desembolsamos um novo ativo (CRI TRX 
GPA, “CRI GPA 82S 1E”).  

Esse CRI GPA será utilizado para financiar parte das aquisições pelo FII TRX Real Estate de 7 lojas locadas para o Grupo GPA, 
as quais são garantias da operação, assim como o contrato de locação (15 anos, atípicos). A carteira agora conta com 38 casos 
de investimento. 

Detalhes sobre os resultados do mês 

CPFF11 - CAPITÂNIA REIT FOF FII 

Mais uma vez ao longo do mês de junho os relatórios mensais divulgados dos FIIs (referentes à maio) não confirmaram as 
previsões mais pessimistas de alguns players de mercado. A inadimplência dos locatários foi menor que o esperado, assim 
como a devolução de áreas. De forma geral os dividendos dos fundos seguiram pouco impactados, com exceção ao segmento 
de shoppings. A rentabilidade da conta patrimonial do fundo no mês foi de +4,99% versus +5,59% do IFIX. Desde o seu início 
em 23/12/2019, -9.90% contra -9.06% do IFIX. 

https://conteudos.xpi.com.br/fundos-imobiliarios/capitania-securities-ii-fii-cpts11b/
https://conteudos.xpi.com.br/fundos-imobiliarios/capitania-securities-ii-fii-cpts11b/
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Perspectivas 

CPFF11 - CAPITÂNIA REIT FOF FII 

A expectativa de juros baixos por um período é muito favorável para os FIIs. Acreditamos que as maiores oportunidades 
estejam nos fundos de lajes comerciais e shoppings, mesmo sabendo que no curto prazo os resultados dos imóveis destas 
categorias são os mais afetados pela crise. Acreditamos no potencial de resultado que eles devem voltar a gerar no médio 
prazo, remunerando bem o preço / m² atual de fundos desses segmentos. Na ponta inversa, acreditamos que os fundos de 
imóveis logísticos estão relativamente caros. Por ser um segmento com contratos longos e geralmente atípicos, esses fundos 
caíram menos, já recuperaram bem e estão com preço /m² acima do custo de reposição, num segmento onde a barreira de 
entrada é bem menor e pode gerar um excesso de oferta no médio prazo. 

 

Iridium Gestão de Recursos 

 

Retornos PL         

Mês Ano 12m Milhões 
Valor 
Cota 

VPA* P/VPA 
Renda 
Mensal 

Iridium Recebíveis Imobiliários 15,01% -4,34% 47,51% 768,46 112,07 96,44 1,24 0,73% 

XPFP 3,90% -9,46% 5,18%         - 

XPFI 4,69% -14,72% 3,68%         - 

IFIX 5,59% -12,24% 6,86%         - 

* Valor patrimonial da cota; ** Div. Yield Anualizado = Último dividendo * 12/ Preço de Fechamento; Data base: 30/06/2020 

 

Detalhes sobre os resultados do mês 

IRDM11 - Iridium Recebíveis Imobiliários  

Durante o mês de junho, com a melhora do cenário do COVID-19 e o movimento de abertura das economias na Europa e Ásia, 
vimos o mercado de FII com um movimento mais forte de recuperação. O IFIX, índice de fundos imobiliários da B3, apresentou 
uma alta no período de 5,59% e em nossa visão alguns FIIs já superaram valores que entendemos como “justo” dado o novo 
cenário de mercado. Sobre o Iridium Recebíveis Imobiliários, algumas posições detidas por ele em FIIs chegaram a atingir 25% 
de ganhos de capital. Com isso, a equipe de gestão segue ativa com viés de venda no mercado secundário de FIIs. Os recursos 
oriundos dessas vendas tem sido alocados em CRIs, onde tem surgido operações atrativas para o perfil de risco e retorno do 
fundo, por conta da escassez de crédito dada pelos bancos desde o início da crise do novo corona vírus. A distribuição de 
rendimento de junho foi de R$ 0,926036535/cota e essa tem se beneficiado de ganhos de capital nas realizações de algumas 
posições de FIIs, que tem sido suficientes para compensar os impactos negativos gerado pelos baixos índices de inflação. O 
fundo permanece sem ter nenhuma operação inadimplente nem processo de execução de garantia. 

Perspectivas 

IRDM11 - Iridium Recebíveis Imobiliários  

Esperamos que o cenário do mercado de CRI continue apresentando boas oportunidades para alocação do IRDM11. Enquanto 
isso, no mercado de FII, a equipe de gestão prefere adotar uma posição mais defensiva para os próximos períodos, reduzindo 
as posições com maior “beta” e focando em oportunidades pontuais de mercado. 

https://conteudos.xpi.com.br/fundos-imobiliarios/iridium-recebiveis-fii-irdm11/
https://conteudos.xpi.com.br/fundos-imobiliarios/iridium-recebiveis-fii-irdm11/
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RB Capital 

 

Retornos PL         

Mês Ano 12m Milhões 
Valor 
Cota 

VPA* P/VPA 
Renda 
Mensal 

RB Capital I Fundo de Fundos 6,57% - - 97,87 82,59 90,78 0,91 0,32% 

XPFP 3,90% -9,46% 5,18%         - 

XPFI 4,69% -14,72% 3,68%         - 

IFIX 5,59% -12,24% 6,86%         - 

* Valor patrimonial da cota; ** Div. Yield Anualizado = Último dividendo * 12/ Preço de Fechamento; Data base: 30/06/2020 

 

Detalhes sobre os resultados do mês 

RFOF11 - RB CAPITAL I FUNDO DE FUNDOS 

Sempre com olhar fundamentalista de médio / longo prazo, ao longo do mês continuamos direcionando as novas alocações 
em três segmentos principais, sendo eles: 

  

(i) Fundo de Renda Urbana adquirido em oferta subsequente ( follow - on ). Fundo com exposição a contratos atípicos e imóveis 
de relevância estratégica para seus inquilinos de varejo  

 

(ii) Fundo Logístico adquirido em oferta subsequente ( follow - on). Fundo com contratos majoritariamente atípicos e foco em 
setores menos expostos à crise, como e-commerce por exemplo 

 

(iii) Fundos de Recebíveis com portfólio pulverizado, high grade, negociando com deságio sobre seu valor patrimonial 

 

Por fim, o portfólio do RFOF11 segue bastante diversificado setorialmente, pulverizado em 23 fundos, com maior exposição no 
estado de SP e em ativos de alta qualidade. 

Perspectivas 

RFOF11 - RB CAPITAL I FUNDO DE FUNDOS 

Temos focado as novas alocações nas novas emissões de FIIs, principalmente as ofertas restritas, destinados apenas a 
investidores profissionais (CVM 476). As ofertas que estavam para acontecer no mês de março e abril foram sendo canceladas, 
suspensas ou adiadas, e agora com a recuperação do mercado de FIIs, muitas emissões primárias foram retomadas e algumas 
aceleradas.  
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É aqui que vislumbramos as melhores oportunidades de investimentos, dado a nossa visão de que o mercado secundário já 
está em níveis mais adequados de preço. 

 

RBR Asset 

 

Retornos PL         

Mês Ano 12m Milhões 
Valor 
Cota 

VPA* P/VPA 
Renda 
Mensal 

RBR Fundo de Fundos -1,62% -19,54% 7,43% 488,11 97,40 92,82 1,06 0,60% 

RBR High Grade 5,93% -5,75% 0,48% 678,10 98,94 97,67 1,02 0,58% 

XPFP 3,90% -9,46% 5,18%         - 

XPFI 4,69% -14,72% 3,68%         - 

IFIX 5,59% -12,24% 6,86%         - 

* Valor patrimonial da cota; ** Div. Yield Anualizado = Último dividendo * 12/ Preço de Fechamento; Data base: 30/06/2020 

 

Detalhes sobre os resultados do mês 

RBRR11 - RBR High Grade  

Ressaltamos o Relatório de Risco do RBR High Grade de Março/2020. Fechamos Junho/20 95% alocado, taxa média de 
CDI+2,9%aa, 37 operações (portfólio bem diversificado), e distribuímos R$ 0,55/cota. Giros mínimos do portfól io com pouco 
caixa para novas aquisições - estamos atentos a oportunidades no secundário, porém mercado com pouca liquidez. Nossas 
operações contam com muito colchão de recebíveis e/ou fundo de reserva que seguram eventual stress no curto prazo, embora 
o risco de qualquer atraso, hoje, é baixo. Estamos confortáveis com a carteira - LTV baixo (59%) e garantias devidamente 
formalizadas (Alienação fiduciária). Eventual repactuação é normal no universo de crédito imobiliário, o que não altera os 
rendimentos mensais do fundo. 

Perspectivas 

RBRR11 - RBR High Grade  

Enxergamos o RBR High Grade como um porto seguro de alocação para esta crise. A carteira é extremamente saudável e 
atualmente em um preço perto do valor patrimonial. Vida normal no pagamento dos dividendos nos próximos 12 meses. Pode 
haver alguma negociação específica que será tratada caso a caso, buscando sempre no final trazer uma operação melhor para 
o fundo (mais taxa e/ou mais garantias). Com a queda da Selic e uma inflação de 3%aa ficamos confortáveis em dizer que o 
fundo tem condição de entregar retorno mensal na faixa dos 0,50/cota - Yield anual líquido para o investidor próximo de 6%aa 
- trabalharemos duro para estender estas condições para o 2°S/2020. 

Detalhes sobre os resultados do mês 

RBRF11 - RBR Fundo de Fundos  

Desde o início da crise, adotamos a estratégia de aumentar nossa exposição em FIIs de Tijolo diminuindo FIIs de CRI ou o CRI 
direto. Encerramos Junho/20 68% alocado em FII tijolo e 32% em CRI/FII CRI e distribuimos R$ 0,60/cota. Apesar da 
recuperação e volatilidade, entendemos que o mercado ainda apresenta boas oportunidades principalmente no segmento 
Corporativo (nossa maior exposição e onde ainda enxergamos fundos com ótimos fundamentos e com desconto em relação 

https://conteudos.xpi.com.br/fundos-imobiliarios/rbr-rendimento-high-grade-fii-rbrr11/
https://conteudos.xpi.com.br/fundos-imobiliarios/rbr-rendimento-high-grade-fii-rbrr11/
https://conteudos.xpi.com.br/fundos-imobiliarios/rbr-alpha-fundo-de-fundos-fii-rbrf11/
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ao custo de reposição) e em FIIs de CRI High Grade. Esses dois segmentos foram os que mais nos movimentamos durante 
este período de pandemia. Logística tem se provado um setor mais defensivo, mas que ainda achamos as posições mais 
esticadas e com menor upside. Já os Malls, apesar do desconto e das boas oportunidades que alguns fundos oferecem, é um 
setor que entendemos que a recuperação tende a ser mais lenta e que ainda depende muito de evoluções do setor de saúde. 

Perspectivas 

RBRF11 - RBR Fundo de Fundos  

Confiamos muito em nossos movimentos desde o início da crise e temos muita segurança na resiliência e qualidade do 
portfólio.  Passado últimos meses, vemos um retorno médio esperado para nossas posições em tijolo acima de 15%aa e de 
10%aa para FII de CRI (horizonte de investimento entre 2 - 3 anos). Imprudente dizer que os dividendos não possam ser 
impactados no médio prazo dada delicadeza do momento, mas estamos 100% atentos a qualquer movimento mais forte e 
sempre manteremos nossos cotistas informados em primeira mão. Esperamos soltar um novo guidance de Dividendos par o 
2°S/2020 em breve. 

 

Valora Investimentos 

 

Retornos PL         

Mês Ano 12m Milhões 
Valor 
Cota 

VPA* P/VPA 
Renda 
Mensal 

Valora RE 0,32% -25,87% -6,85% 436,77 86,64 96,92 0,90 0,54% 

Valora CRI Índice de Preços 0,40% - - 71,37 97,99 95,67 1,03 0,76% 

XPFP 3,90% -9,46% 5,18%         - 

XPFI 4,69% -14,72% 3,68%         - 

IFIX 5,59% -12,24% 6,86%         - 

* Valor patrimonial da cota; ** Div. Yield Anualizado = Último dividendo * 12/ Preço de Fechamento; Data base: 30/06/2020 

 

Detalhes sobre os resultados do mês 

VGIP11 - Valora CRI Indice de Preço 

O Fundo encerrou o mês de junho de 2020 com 98,5% de seu patrimônio liquido alocado em CRI, distribuídos em 11 diferentes 
operações, num total investido de R$70,3 milhões. No início do mês de junho, o Fundo (i) adquiriu R$4 milhões do CRI PG 
Rodrigues Alves (primeira tranche do total de R$7 milhões) com cupom de IPCA + 10% ao ano e prêmio adicional de 287 bps e 
(ii) vendeu 100% de sua posição do CRI Rede D’Or (R$1,05 milhões) em condições favoráveis de mercado.  Além disso, ao longo 
do mês de junho, foram adquiridos R$1 milhão adicionais do CRI PG Rodrigues Alves.  O CRI Buriti foi quitado antecipadamente, 
com recebimento de uma multa equivalente a 5% do saldo devedor do CRI. A distribuição de rendimentos do Fundo referentes 
ao mês de junho de 2020 será de R$0,657781694 por cota, equivalente a uma rentabilidade líquida de IPCA + 12,3% ao ano. 
Desde o início do Fundo em 17 de março desse ano, a distribuição de rendimentos acumulada é de R$2,45 por cota (equivalente 
a IPCA + 8,6% ao ano) calculada com base (i) no valor da cota de R$100,00 (valor da cota na 1ª Emissão) e (ii) na variação 
acumulada do IPCA com defasagem de 2 meses, ou seja, no período entre janeiro e abril de 2020. 

Perspectivas 

VGIP11 - Valora CRI Indice de Preço 

https://conteudos.xpi.com.br/fundos-imobiliarios/rbr-alpha-fundo-de-fundos-fii-rbrf11/
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Entendemos que o momento é oportuno para a aquisição de ativos com relação risco-retorno superior àqueles encontrados 
pré-crise.  Atualmente, a exposição do Fundo ao mercado residencial é maior que inicialmente pensado pela Gestão, enquanto 
a exposição a shopping centers é bem menor.  Isso é fruto da visão da Gestão de quais segmentos imobiliários estão 
oferecendo as melhores oportunidades de investimento. Em relação a crise da Covid-19, entendemos que o cenário econômico 
continua incerto, embora com boas perspectivas de recuperação. O monitoramento e acompanhamento próximo dos CRI nos 
permite ter uma visão clara de que a carteira continua saudável.  A Gestão não projeta, nesse momento, qualquer impacto na 
geração de caixa do Fundo e distribuição de rendimentos mensais aos cotistas. 

Detalhes sobre os resultados do mês 

VGIR11 - Valora RE III  

O Fundo encerrou o mês de junho de 2020 com 95,7% de seu patrimônio líquido alocado em CRI, distribuídos em 38 diferentes 
operações. Durante grande parte do mês de junho, o Fundo manteve uma posição de caixa bastante baixa, fruto das alocações 
feitas ao longo do mês anterior, não abrindo espaço para novas aquisições. A distribuição de rendimentos do Fundo referente 
ao mês de junho de 2020 será de R$0,484022495 por cota, equivalente a uma rentabilidade líquida de CDI + 3,30% ao ano. 
Desde o início do Fundo, a distribuição de rendimentos acumulada foi de R$15,49 por cota (equivalente a CDI + 2,79% ao ano), 
calculada com base no valor da cota de R$100,00. Por último, o Fundo encerrou o mês de maio com 27.069 cotistas, se 
mantendo relativamente estável nos últimos meses.  O volume médio de negociação diária no mês de junho aumentou para 
R$1,2 milhão, um aumento de 70% em relação ao mês anterior.  A liquidez média nos primeiros 8 dias úteis de julho ultrapassou 
o valor de R$1,8 milhão. 

Perspectivas 

VGIR11 - Valora RE III  

Em relação a crise da Covid-19, a Gestão entende que o cenário econômico continua incerto, embora com boas perspectivas 
de recuperação. O monitoramento e acompanhamento próximo de todos os CRI nos permite ter uma visão clara de que a 
carteira continua saudável. Continuamos avaliando novas oportunidades de investimento em condições mais favoráveis que 
no pré-crise, conforme corroborado pelas últimas aquisições. Entendemos que o cenário atual de CDI, a seu menor nível 
histórico, tem levado investidores a buscarem prêmios cada vez maiores comparativamente ao CDI, entretanto, o foco da 
Gestão permanece em buscar ativos com relação risco-retorno positiva, entregando uma rentabilidade diferenciada ao cotista, 
mantendo, ao mesmo tempo, a qualidade de crédito e perfil de risco da carteira. 

 

VBI 

 

Retornos PL         

Mês Ano 12m Milhões 
Valor 
Cota 

VPA* P/VPA 
Renda 
Mensal 

VBI CRI 3,27% -10,26% - 353,76 89,27 100,30 0,90 0,57% 

VBI REITS FOF 5,55% - - 132,81 82,28 92,23 0,90 0,43% 

XPFP 3,90% -9,46% 5,18%         - 

XPFI 4,69% -14,72% 3,68%         - 

IFIX 5,59% -12,24% 6,86%         - 

* Valor patrimonial da cota; ** Div. Yield Anualizado = Último dividendo * 12/ Preço de Fechamento; Data base: 30/06/2020 

 

https://conteudos.xpi.com.br/fundos-imobiliarios/valora-re-iii-fii-vgir11/
https://conteudos.xpi.com.br/fundos-imobiliarios/valora-re-iii-fii-vgir11/
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Detalhes sobre os resultados do mês 

CVBI11 - VBI CRI 

Os dividendos referentes ao mês de junho foram de R$ 0,63 por cota com pagamento no dia 15 de julho. Em relação a cota 
inicial de R$ 100,00, esta distribuição representa um dividend yield no mês de 0,6% e de 7,6% anualizado. Em comparação com 
a taxa DI do mês, essa rentabilidade representou 297%. O dividendo por cota deste mês foi mais alto que o do mês anterior 
devido a utilização da reserva de lucros acumulados e não distribuídos, no entanto ressaltamos que a rentabilidade da carteira 
de CRI foi negativamente impactada no mês por conta da deflação no IPCA. 

Perspectivas 

CVBI11 - VBI CRI 

A crise iniciada pela pandemia da COVID-19 e as medidas de distanciamento social para o controle da disseminação do vírus 
trouxeram impactos negativos para a economia, o que pode impactar a carteira do Fundo também no curto prazo. Contudo, 
reafirmamos, que o FII VBI CRI possui uma carteira de ativos com forte estrutura de garantias, fundo de reserva e colchão 
suficiente na relação entre o valor das garantias e o valor das dívidas para absorver eventuais impactos de curto prazo. 

Detalhes sobre os resultados do mês 

RVBI11 - VBI REITS FOF 

O VBI REITS encerrou junho, com patrimônio líquido por cota no valor de R$ 96,96, o que representa variação de +5,1% em 
relação ao fechamento de maio. As cotas do Fundo, acompanharam a mesma trajetória, avançando +5,1% no período, 
encerrando o mês cotadas a R$ 82,73. Desta forma, apesar da valorização das cotas, o Fundo manteve sua relação P/PL de 
0,85x, o que revela deságio de 15%  em relação ao seu patrimônio líquido. Com base no resultado de junho, o Fundo anunciou 
no dia 8 de julho, (6º dia útil do mês subsequente), dividendo de R$ 0,46/cota, o que representa dividend yield de 6,7% em 
relação ao valor de mercado das cotas. Do valor distribuído, aproximadamente 26% são provenientes da realização de ganho 
de capital. 

Perspectivas 

RVBI11 - VBI REITS FOF 

Apesar da alta volatilidade observada em março e abril e dos impactos causados pela COVID-19, a performance do Fundo 
segue em linha com as projeções apresentadas em prospecto no momento da 1ª Oferta, tanto em termos de evolução gradual 
dos dividendos quanto em termos de patrimônio líquido.  seguimos com nossa visão de que haverá nos próximos meses, 
aumento da diferenciação no resultado de cada FII em função da qualidade de seus ativos e das condições financeiras de seus 
locatários. Desta forma, mantemos nossa estratégia de composição de carteira em ativos com sólido fundamento imobiliário 
e baixo risco de crédito. 
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Vinci Partners 

 

Retornos PL         

Mês Ano 12m Milhões 
Valor 
Cota 

VPA* P/VPA 
Renda 
Mensal 

Vinci Instrumentos Financeiros - - - 148,14 99,34 100,65 0,99 - 

XPFP 3,90% -9,46% 5,18%         - 

XPFI 4,69% -14,72% 3,68%         - 

IFIX 5,59% -12,24% 6,86%         - 

* Valor patrimonial da cota; ** Div. Yield Anualizado = Último dividendo * 12/ Preço de Fechamento; Data base: 30/06/2020 

 

Detalhes sobre os resultados do mês 

VIFI11 - Vinci Instrumentos Financeiros 

O mês de junho foi marcado pelo início das alocações dos recursos da oferta após encerramento de seu IPO, que captou R$ 
129 milhões, e também foi marcado pelo início da negociação das cotas na B3 sob o ticker VIFI11. Até o final de junho, foram 
alocados cerca de R$ 80 milhões, que correspondem a mais de 60% do montante captado na oferta, sendo a maior parte 
realizada no mercado secundário. Restaram ainda cerca de R$ 58 milhões em caixa, dos quais R$ 35 milhões estão reservados 
para alocação em ofertas em andamento. O fundo apresentou uma rentabilidade de 2,2% no mês e acumula rentabilidade total 
de 5,8% desde seu início em setembro de 2019, superando o IFIX em 0,4 ponto percentual. O primeiro rendimento anunciado 
pelo fundo pós IPO foi de R$ 0,65/cota, o equivalente a um dividend yield de 7,8% sobre a cota de emissão do IPO. O Fundo 
apresentava boa diversificação entre segmentos, com escritórios representando 35%, seguido por recebíveis imobiliários com 
27%, que incluem as participações diretas em CRI, shoppings com 19% e logística com 17%. Com relação às estratégias de 
investimento, o fundo apresentava 59% da carteira na estratégia de renda e 41% na estratégia de valor.  

 

Perspectivas 

VIFI11 - Vinci Instrumentos Financeiros 

A gestão enxerga uma diferença relevante nas oportunidades do mercado secundário. Enquanto o setor de logística já 
apresenta níveis de preço iguais ou superiores ao cenário pré-crise, os fundos de shopping e escritório apresentam uma 
recuperação mais lenta, com dinâmicas bastante distintas no cenário pós-crise. A retomada do segmento de shoppings deve 
ser mais desafiadora. Por outro lado, aumentamos a exposição ao segmento de escritórios observando boas oportunidades 
em fundos que possuam imóveis bem localizados e de bom padrão construtivo que devem ser menos impactados neste 
momento. Já no mercado primário vemos boas oportunidades de novas emissões, tanto em fundos ainda não listados, quanto 
em fundos que já possuem suas cotas negociadas na B3. 
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XP Asset Management 

 

Retornos PL         

Mês Ano 12m Milhões 
Valor 
Cota 

VPA* P/VPA 
Renda 
Mensal 

Maxi Renda 2,14% -15,00% 11,68% 1.260,33 10,92 10,25 1,07 0,65% 

XP Crédito Imobiliário 7,87% -9,55% - 647,53 90,25 98,60 0,92 0,64% 

XP Selection FOF 6,06% - - 335,43 96,70 100,13 0,97 0,73% 

XPFP 3,90% -9,46% 5,18%         - 

XPFI 4,69% -14,72% 3,68%         - 

IFIX 5,59% -12,24% 6,86%         - 

* Valor patrimonial da cota; ** Div. Yield Anualizado = Último dividendo * 12/ Preço de Fechamento; Data base: 30/06/2020 
 
 
 
 

 

Detalhes sobre os resultados do mês 

XPSF11 - XP Selection FOF 

O XP Selection continuou com a sua estratégia de alocação em fundos de tijolo. O mês foi marcado por um grande giro na 
carteira, principalmente na venda de CRIs diretos que já estava na estratégia da equipe de gestão, para a geração de liquidez e 
posterior aplicação 

em FIIs. Ao todo foram vendidos mais de R$ 22 milhões em CRIs. As aplicações em FIIs somaram aproximadamente R$ 50 
milhões, com destaque para as “ofertas 476” que voltaram a aparecer em um cenário de arrefecimento da crise do coronavírus. 
Além disso, o time de 

gestão também realizou a venda de algumas cotas de FIIs que estavam em bons patamares de venda, totalizando um ganho 
de capital bruto de aproximadamente R$ 1,3 milhões. 

O XPSF11 encerrou o semestre com uma cotação de 96,70 reais por cota “ex-proventos”, com um dividend yield de 10% 
anualizado, representando uma alta de 6,06% no mês. A cota patrimonial atingiu 100,10 reais (alta de 4,67%), com um dividend 
yield de 9,6% anualizado. 

Desde o encerramento da 2ª oferta do fundo, o mesmo distribuiu na média para seus cotistas, um rendimento de R$ 0,70 por 
cota por mês, assim como esperado no seu estudo de viabilidade. 

Perspectivas 

XPSF11 - XP Selection FOF 

Vimos uma melhora significativa no mercado de FIIs no último mês do semestre. Com o controle da crise do coronavírus, queda 
nas taxas de 

juros e no micro, uma gestão de crise bem executada pelos gestores, o segundo semestre se inicia de maneira otimista, ainda 
que cautelosa 
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com receio dos efeitos de uma nova onda de contágio no Brasil e no mundo. O time de gestão segue expandindo a proporção 
da carteira em 

fundos de tijolo, além de rebalancear a carteira de FIIs de papel, de modo trazer maior diversificação para o fundo. 

Detalhes sobre os resultados do mês 

MXRF11 - Maxi Renda  

A gestão seguiu com a tese de aproveitar as oportunidades no mercado secundário, geradas pelas distorções no cenário 
econômico interno e externo, buscando ativos com bons fundamentos, preços descontados e que com características 
defensivas para atravessarem o atual período. Destacamos o crescimento da base de cotistas para mais de 192 mil, umas das 
maiores da indústria de FIIs no Brasil. 

No book de CRIs tivemos como destaque a compra do CRI Oba Hortifruti e a alienação parcial do CRI VBI-Vale. No book de FIIs 
tivemos alienação de R$ 22,55 MM em operações no mercado secundário. Exploramos novamente a estratégia de alocação 
tática em ativos que, para a gestão, estavam com descontos excessivos no mercado secundário, possibilitando a obtenção de 
ganho de capital, ou boas taxas de carrego dado os DY implícitos nos preços adquiridos pelo Fundo.  

Os rendimentos auferidos segundo regime de caixa foram de R$ 0,070/cota, totalizando R$ 8,64 MM. As operações de 
permutas financeiras distribuíram no mês R$ 1 MM de dividendos, no book de Crédito Imobiliário os rendimentos recebidos 
pelo Fundo foram de R$ 7,76 MM. No book de FII o resultado foi de R$ 2,16 MM entre rendimentos e ganhos de capital. 

Detalhes sobre os resultados do mês 

XPCI11 - XP Crédito Imobiliário  

A gestão continuou com a tese de aproveitar as oportunidades no mercado secundário, por conta das distorções geradas pelo 
cenário econômico interno e externo, buscando ativos com bons fundamentos, preços descontados e que com características 
defensivas para atravessarem o atual período. Destacamos a valorização de mais de 4% da cota patrimonial do Fundo desde 
o final de março. 

No book de CRIs tivemos como destaque a compra do CRI Oba Hortifruti e alienações dos CRIs BR Distribuídora e Iguatemi. 
No book de FIIs tivemos alienação de R$ 12,07 MM em operações no mercado secundário. Exploramos novamente a estratégia 
de alocação tática em ativos que, para a gestão, estavam com descontos excessivos vis-a-vis seus fundamentos, possibilitando 
a obtenção de ganho de capital, ou boas taxas de carrego dado os DY implícitos nos preços adquiridos pelo Fundo. 

Os rendimentos auferidos segundo regime de caixa foram de R$ 0,54/cota, totalizando R$ 3,59 MM. No book de CRI os 
rendimentos recebidos pelo Fundo foram de R$ 3,08 MM. O book de FII teve um resultado de R$ 1,07 MM entre rendimentos e 
ganhos de capital. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://conteudos.xpi.com.br/fundos-imobiliarios/maxi-renda-fii-mxrf11/
https://conteudos.xpi.com.br/fundos-imobiliarios/xp-credito-imobiliario-xpci11/
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Disclaimer 

1. Este material foi elaborado pela XP Investimentos CCTVM S/A (“XP Investimentos” ou “XP”) e não deve ser 
considerado um relatório de análise para os fins do artigo 1º da Instrução CVM nº 483, de 6 de julho de 2010. 2. 
Este material tem caráter meramente informativo, não constitui e nem deve ser interpretado como sendo 
material promocional, solicitação de compra ou venda, oferta ou recomendação de qualquer ativo financeiro, 
investimento, sugestão de alocação ou adoção de estratégias por parte dos destinatários. Os prazos, taxas e 
condições aqui contidas são meramente indicativas. 3. As informações contidas neste relatório foram 
consideradas razoáveis na data em que ele foi divulgado e foram obtidas de fontes públicas consideradas 
confiáveis. A XP Investimentos não dá nenhuma segurança ou garantia, seja de forma expressa ou implícita, 
sobre a integridade, confiabilidade ou exatidão dessas informações. Este relatório também não tem a intenção 
de ser uma relação completa ou resumida dos mercados ou desdobramentos nele abordados. 4. Os 
instrumentos financeiros discutidos neste material podem não ser adequados para todos os investidores. Este 
material não leva em consideração os objetivos de investimento, situação financeira ou necessidades 
específicas de qualquer investidor. Os investidores devem obter orientação financeira independente, com base 
em suas características pessoais, antes de tomar uma decisão de investimento. 5. A XP Investimentos não se 
responsabiliza por decisões de investimentos que venham a ser tomadas com base nas informações divulgadas 
e se exime de qualquer responsabilidade por quaisquer prejuízos, diretos ou indiretos, que venham a decorrer da 
utilização deste material ou seu conteúdo. 6. Este relatório é destinado à circulação exclusiva para a rede de 
relacionamento da XP Investimentos, incluindo agentes autônomos da XP e clientes da XP, podendo também 
ser divulgado no site da XP. Fica proibida sua reprodução ou redistribuição para qualquer pessoa, no todo ou em 
parte, qualquer que seja o propósito, sem o prévio consentimento expresso da XP Investimentos. 7. A Ouvidoria 
da XP Investimentos tem a missão de servir de canal de contato sempre que os clientes que não se sentirem 
satisfeitos com as soluções dadas pela empresa aos seus problemas. O contato pode ser realizado por meio do 
telefone: 0800 722 3710. 8. Para maiores informações sobre produtos, tabelas de custos operacionais e política 
de cobrança, favor acessar o nosso site: www.xpi.com.br. 9. PARA AVALIAÇÃO DA PERFORMANCE DE UM 
FUNDO DE INVESTIMENTO, É RECOMENDÁVEL A ANÁLISE DE, NO MÍNIMO, 12 (DOZE) MESES.  FUNDOS DE 
INVESTIMENTO NÃO CONTAM COM GARANTIA DO ADMINISTRADOR, DO GESTOR, DE QUALQUER 
MECANISMO DE SEGURO OU FUNDO GARANTIDOR DE CRÉDITO – FGC. INVESTIMENTOS NOS MERCADOS 
FINANCEIROS E DE CAPITAIS ESTÃO SUJEITOS A RISCOS DE PERDA SUPERIOR AO VALOR TOTAL DO CAPITAL 
INVESTIDO. RENTABILIDADE PASSADA NÃO REPRESENTA GARANTIA DE RENTABILIDADE FUTURA A 
RENTABILIDADE DIVULGADA NÃO É LÍQUIDA DE IMPOSTOS E TAXA DE ADMINISTRAÇÃO E PERFORMANCE. 
LEIA O PROSPECTO, O FORMULÁRIO DE INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES, LÂMINA DE INFORMAÇÕES 
ESSENCIAIS E O REGULAMENTO ANTES DE INVESTIR. DESCRIÇÃO DO TIPO ANBIMA DISPONÍVEL NO 
FORMULÁRIO DE INFOR_XMAÇÕES COMPLEMENTARES. 10. ESTA INSTITUIÇÃO É ADERENTE AO CÓDIGO 
ANBIMA DE REGULAÇÃO E MELHORES PRÁTICAS PARA ATIVIDADE DE DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS DE 
INVESTIMENTO NO VAREJO. 

 


