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Introdução 

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

imobiliários (FIIs) e de Fundos em Participação de Infraestrutura (FIP-IE) do mercado local. 

Segregamos os fundos em 3 grandes seções: 

I) Fundos de Tijolo 

II) Fundos de Papel  

III) Fundos em Participação de Infraestrutura (FIP-IE) 

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. 

A exemplo do que fizemos com os fundos “tradicionais”, compilamos os vários comentários de gestores 

de FIIs e FIP-IE em um só documento, prático e de fácil acesso. 

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

compra ou de venda.  

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

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

Boa leitura! 

 

 

 

 

mailto:analise.fiis@xpi.com.br
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Panorama Geral 

No mês de setembro continuamos vendo uma melhora gradativa da economia após a flexibilização da 

quarentena, abertura do comércio e recuperação do varejo. De acordo com o último relatório Focus do Banco 

Central, os economistas continuam apresentando projeções levemente mais positivas mês a mês quanto ao PIB 

em 2020 (-5,0% contra -5,3% no mês passado). 

No entanto, o destaque econômico do mês foi a inflação. Os índices de inflação seguiram a tendência de alta, o 

IGP-M apresentou aumento de 4,3% em setembro (acumulando 17,9% nos últimos doze meses), grande parte, 

devido a um aumento de preços ligados ao mercado atacadista. Já o IPCA avançou 0,45% em setembro, frente 

ao aumento de 0,2% em agosto (2,65% no acumulado de 12 meses), reflexo da elevação no preço dos alimentos. 

Sobre os fundos imobiliários, o IFIX apresentou um fechamento em linha de 0,46% em setembro, após a alta de 

1,8% no mês passado, enquanto o XPFI, índice geral de fundos imobiliários da XP, apresentou alta de 0,78% no 

mês. Ainda, vale mencionar que o IBOV apresentou performance de -4,80% no mês, o que reforça a baixa 

volatilidade dos fundos imobiliários em momentos de maior aversão ao risco. 

Por fim, apesar de sem aparentes evoluções na questão da reforma tributária desde a primeira proposta, 

acreditamos que o tema deve permanecer nos holofotes nos próximos meses. Até o momento, há pouca 

visibilidade dos impactos da reforma no universo de fundos imobiliários, mas acreditamos que a discussão sobre 

a tributação de dividendos poderá ser a maior geradora de ruídos nos ativos de fundos imobiliários. 

Neste mês, começamos a publicar o Panorama Mensal de FIIs e FIPs-IE, clique aqui para conferir o relatório 

realizado pela equipe de fundos da XP. 

https://conteudos.xpi.com.br/fundos-imobiliarios/relatorios/panorama-mensal-de-fiis-e-fips-ie-setembro-2020/
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I) Fundos de Tijolo 

Fundos de tijolo pertence a 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. 

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 B3. 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. 

A performance em setembro dos fundos de tijolo (fundos que investem 

majoritariamente em imóveis físicos como shoppings centers, lajes 

corporativas e galpões logísticos) continua sua trajetória de retomada, 

em relação a forte queda devido ao COVID-19, impulsionada 

principalmente pelo setor de galpões logísticos que foi o segmento 

menos afetado dado que o consumo básico e e-commerce tiveram suas atividades mantidas e até mesmo 

intensificada. 

No mês o segmento de galpões teve um retorno de 1,08% (-6,67% no ano) seguido por lajes com um retorno de 

1,81% no mês (-18,37% no ano) e ainda sofrendo com os efeitos da pandemia o setor de Shoppings teve retorno 

de -1,30% no mês (-24,55% no ano). 

O XPFT (Índice XP de fundos de Tijolo) que possui os 20 fundos com maior índice de negociabilidade do mercado 

de FIIs de tijolo, apresentou um retorno de 1,04% no mês (-14,48% no ano). 

 
Retornos PL           

Mês Ano 12m Milhões 
Valor de 
Mercado 

P/VPA 
Renda 
Mensal 

Yield 12m 
(%) 

Yield (% 
a.a.) 

Lajes 1,81% -18,37% 2,98% 11.676 10.203,82 0,87  0,56% 6,05% 6,13% 
Shoppings -1,30% -24,55% -7,47% 14.582 12.897,51 0,88  0,25% 4,05% 4,48% 
Logística 1,08% -6,67% 21,10% 11.857 13.810,70 1,16  0,44% 5,58% 5,12% 
Outros 0,07% -12,04% 6,41% 10.844 11.170,30 1,03  0,45% 5,77% 5,87% 
XPFT 1,04% -14,48% 5,39% - - - - - - 
XPFI 0,78% -12,41% 3,75% - - - - - - 
IFIX 0,46% -12,59% 4,12% - - - - - - 
CDI 0,16% 2,28% 3,54% - - - - - - 
 

 

Principais Classes de Fundos  

▪ Lajes Corporativas 

▪ Varejo 

▪ Educacional 

▪ Agências bancárias 

▪ Shoppings 

▪ Logistico 

▪ Hoteis 

▪ Hospitais 

 

 



 
 
 

6 

Outubro 2020 

Alianza Gestora de Recursos 

 

Retornos PL         

Mês Ano 12m Milhões 
Valor 
Cota 

VPA* P/VPA 
Renda 
Mensal 

Alianza Trust Renda Imobiliária -2,72% -0,94% 37,51% 459,34 130,50 102,54 1,27 0,42% 

XPFT 1,04% -14,48% 5,39%         - 

XPFI 0,78% -12,41% 3,75%         - 

IFIX 0,46% -12,59% 4,12%         - 

*Retornos em 24m e 36m são analisados, Max DD = Máximo Drawdown em 36 meses ou dese o início; Vol: 12 m ou desde o início; Data 
base: 30/09/2020 

 

Atribuição de Performance 

ALZR11 - Alianza Trust Renda Imobiliária FII 

Na sequência da conclusão da 3ª emissão de cotas do Fundo, que captou R$ 180 milhões através da emissão de mais 
1.618.560 novas cotas, já iniciamos uma nova rodada de aquisições de imóveis: 

- Decathlon: em 10/09, anunciamos a celebração do CVC para a aquisição do principal imóvel comercial da rede varejista 
(“flagship store”), situado no Morumbi. Estimamos que a transação, de R$ 71,1 milhões, deva ser concluída em breve, e a mesma 
está vinculada à formalização de um Sale&LeaseBack (“SLB”) com a vendedora pelo período mínimo de 10 anos. 

- DASA: em 30/09, comunicamos também a aquisição de mais 2 imóveis, ambos em São Paulo e onde funcionam importantes 
unidades de atendimento a clientes da DASA, por R$ 88,9 milhões. A transação também está vinculada à celebração de 2 
operações SLB com a vendedora, pelo período mínimo de 15 anos. 

Considerando as 3 novas aquisições, o Fundo está adquirindo, em regiões nobres de São Paulo, 18.150m² de área de terreno e 
16.304m² de área construída pelo total de cerca R$ 160,0 milhões. 

Por fim, seguimos sem cobrar a taxa de gestão relativa aos recursos derivados da 2ª e 3ª emissões de cotas, até que atinjamos 
um patamar de alocação considerado adequado. 

Posicionamento 

ALZR11 - Alianza Trust Renda Imobiliária FII 

Seguimos prospectando oportunidades de aquisição de imóveis, ampliando o pipeline que temos trabalhado constantemente 
desde a criação do Fundo. As novas aquisições, além de diversificarem o portfólio e beneficiarem, assim, a relação risco-retorno 
dos investimentos, também contribuirão para aumento da liquidez das negociações das cotas no mercado secundário e 
incrementarão os rendimentos distribuídos mensalmente. 

Os ativos-alvo do pipeline serão locados através dos ditos contratos atípicos, longos, para grandes companhias com excelente 
perfil de crédito, e satisfazem a política de investimentos do Fundo. 

Por fim, as cotas adquiridas pelos investidores profissionais no período de Oferta Restrita da 3ª Emissão de Cotas poderão ser 
negociadas no mercado secundário a partir de 23/11. 
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Banco Plural 

 

Retornos PL         

Mês Ano 12m Milhões 
Valor 
Cota 

VPA* P/VPA 
Renda 
Mensal 

Malls Brasil Plural 0,32% -24,83% -9,14% 802,04 91,64 106,08 0,87 0,33% 

XPFT 1,04% -14,48% 5,39%         - 

XPFI 0,78% -12,41% 3,75%         - 

IFIX 0,46% -12,59% 4,12%         - 

*Retornos em 24m e 36m são analisados, Max DD = Máximo Drawdown em 36 meses ou dese o início; Vol: 12 m ou desde o início; Data 
base: 30/09/2020 

 

Atribuição de Performance 

MALL11 - Malls Brasil Plural 

No mês de setembro, 100% dos shoppings do Portfolio do MALL11 permaneceram abertos, operando, em sua maioria, ainda 
em horário reduzido. Com mais de 2 meses de reabertura, em média, os shoppings estão apresentando melhores indicadores 
de performance – redução de níveis de inadimplência em aluguel e condomínio, além de incremento em vendas totais e fluxo 
de pessoas e veículos. No dia 30/09/20, o Fundo divulgou ao mercado a sua distribuição de rendimentos, com pagamento no 
dia 15/10/20, no valor de R$ 0,35/cota, um acréscimo de quase 17% frente à distribuição do mês imediatamente anterior. As 
melhores perspectivas nos indicadores de performance dos shoppings e o aumento na distribuição do Fundo corroboram com 
a tese de que o MALL11 possui um Portfolio resiliente, com ativos dominantes e que irão usufruir de um posicionamento 
privilegiado na retomada econômica do país. As administradoras dos shoppings do Fundo continuam com suas frentes de 
atuação no que tange à cobrança de aluguel, gestão de redução das despesas do condomínio dos lojistas, redução de custos 
fixos, renegociação com fornecedores e a postergação de determinadas obrigações. 

Posicionamento 

MALL11 - Malls Brasil Plural 

À medida que os impactos econômicos da crise vão se arrefecendo, haverá melhoria nas perspectivas dos indicadores 
operacionais e financeiros dos shoppings, contribuindo positivamente com a distribuição de resultados do Fundo. 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. O Fundo ainda conta com mecanismos de renda mínima 
garantida sobre o valor da aquisição, negociados junto ao vendedor no momento de determinadas aquisições. 

 

 

 
 

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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Bresco 

 

Retornos PL         

Mês Ano 12m Milhões 
Valor 
Cota 

VPA* P/VPA 
Renda 
Mensal 

Bresco Log 1,86% -12,04% - 1.206,01 126,22 95,97 1,32 0,44% 

XPFT 1,04% -14,48% 5,39%         - 

XPFI 0,78% -12,41% 3,75%         - 

IFIX 0,46% -12,59% 4,12%         - 

*Retornos em 24m e 36m são analisados, Max DD = Máximo Drawdown em 36 meses ou dese o início; Vol: 12 m ou desde o início; Data 
base: 30/09/2020 

 

Atribuição de Performance 

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 100,0% de sua área logística locada e com uma receita anual estabilizada de 
mais de R$105 milhões, sendo 39% provenientes de propriedades localizadas na cidade de São Paulo. Os contratos de locação 
possuem prazo médio remanescente de 4,3 anos e 78% 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. 

Posicionamento 

BRCO11 - Bresco Logística FII 

O  Fundo está realizando uma Oferta Primária e a Oferta Secundária de Cotas, em conjunto, com a colocação de até 4.424.780 
Cotas, todas com valor unitário equivalente a R$113,00, no montante total de até R$ 500.000.140,00, sem considerar o valor da 
Taxa de Distribuição e as eventuais Cotas do Lote Adicional que venham a ser ofertadas. Os recursos da Oferta Primária serão 
utilizados predominantemente para a aquisição do Bresco Bahia, empreendimento AAA, desenvolvido pela Bresco na cidade de 
Lauro de Freitas, a apenas 13km do Aeroporto de Salvador. O Imóvel tem a previsão de 56 mil m² de área construída total e 
está em processo de certificação LEED. A primeira fase do empreendimento foi entregue em agosto de 2020 e está 100% 
locado para o Mercado Livre. 

 

Hedge 

 

Retornos PL         

Mês Ano 12m Milhões 
Valor 
Cota 

VPA* P/VPA 
Renda 
Mensal 

General Shopping Ativo e Renda -0,86% -28,32% -1,77% 278,91 62,01 97,86 0,64 0,08% 

Hedge Brasil Shopping -0,24% -27,72% -13,54% 2.274,82 210,95 227,48 0,93 0,12% 

Hedge Logística 0,08% -1,68% - 190,29 117,37 112,60 1,05 0,53% 

XPFT 1,04% -14,48% 5,39%         - 

https://conteudos.xpi.com.br/fundos-imobiliarios/bresco-logistica-fii-brco11/
https://conteudos.xpi.com.br/fundos-imobiliarios/bresco-logistica-fii-brco11/
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XPFI 0,78% -12,41% 3,75%         - 

IFIX 0,46% -12,59% 4,12%         - 

*Retornos em 24m e 36m são analisados, Max DD = Máximo Drawdown em 36 meses ou dese o início; Vol: 12 m ou desde o início; Data 
base: 30/09/2020 

 

Atribuição de Performance 

FIGS11 - General Shopping Ativo e Renda 

O mês de agosto reforçou a tendência de retomada no setor e de que talvez tenhamos deixado o pior da crise para trás. Em 
agosto, segundo dados da ABRASCE, a receita nominal de vendas dos shopping centers nacionais apresentou queda de 32% 
em relação ao mesmo mês do ano anterior. Apesar desta perspectiva positiva, é importante notar que existe uma 
heterogeneidade nesta retomada, o que dentre as diferentes “letras e formatos” propostos para descrever a curva de retomada, 
poderíamos adotar a retomada em “K”, caracterizada por ativos ou setores que apresentam uma retomada forte, como 
farmácias, supermercados, segmento de eletroeletrônicos e ativos dominantes ou expostos ao “coronavoucher”, enquanto 
outros mostram maiores dificuldades na retomada como os setores de turismo e entretenimento ou ativos expostos ao fluxo 
de visitantes comercial. 

Desta forma, o resultado do Fundo de setembro foi positivamente impactado pelo recebimento de resultados de competências 
anteriores que haviam sido retidos nos empreendimentos. Em razão deste resultado não recorrente, optamos por reter parte 
do resultado referente ao mês. 

Posicionamento 

FIGS11 - General Shopping Ativo e Renda 

Agora, com os ativos reabertos, a retomada do faturamento de aluguéis e a redução das incertezas relacionadas ao fluxo de 
caixa dos empreendimentos nos próximos meses, o Fundo voltou a receber parte das remessas de resultados dos shoppings 
do portfólio, ainda que em patamares inferiores. 

Para os próximos meses, esperamos a manutenção da tendência de crescimento da renda imobiliária ao passo que mais ativos 
retomem a distribuição a resultados. 

Atribuição de Performance 

HGBS11 - Hedge Brasil Shopping 

O mês de agosto reforçou a tendência de retomada no setor e de que talvez tenhamos deixado o pior da crise para trás. Em 
agosto, segundo dados da ABRASCE, a receita nominal de vendas dos shopping centers nacionais apresentou queda de 32% 
em relação ao mesmo mês do ano anterior. Apesar desta perspectiva positiva, é importante notar que existe uma 
heterogeneidade nesta retomada, o que dentre as diferentes “letras e formatos” propostos para descrever a curva de retomada, 
poderíamos adotar a retomada em “K”, caracterizada por ativos ou setores que apresentam uma retomada forte, como 
farmácias, supermercados, segmento de eletroeletrônicos e ativos dominantes ou expostos ao “coronavoucher”, enquanto 
outros mostram maiores dificuldades na retomada como os setores de turismo e entretenimento ou ativos expostos ao fluxo 
de visitantes comercial. 

Em setembro, o Fundo apresentou renda imobiliária de R$ 3,3 milhões, um crescimento de 94% em relação ao mês anterior. Os 
principais destaques foram o recebimento do rendimento do Fundo HPDP11, do Shopping Penha e do Shopping Tivoli. Juntos 
estes 3 shoppings foram responsáveis por 67% da renda imobiliária do mês. 

https://conteudos.xpi.com.br/fundos-imobiliarios/hedge-brasil-shopping-fii-hgbs11/
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Posicionamento 

HGBS11 - Hedge Brasil Shopping 

Agora, com os ativos reabertos, a retomada do faturamento de aluguéis e a redução das incertezas relacionadas ao fluxo de 
caixa dos empreendimentos nos próximos meses, o Fundo voltou a receber parte das remessas de resultados dos shoppings 
do portfólio, ainda que em patamares inferiores. 

Para os próximos meses, esperamos a manutenção da tendência de crescimento da renda imobiliária ao passo que mais ativos 
retomem a distribuição a resultados. 

Atribuição de Performance 

HLOG11 - Hedge Logística 

Em agosto de 2020, ocorreu a ocupação da área remanescente do Log 02, dessa forma, o Fundo encerrou o mês com 100% 
dos imóveis locados. A locação é provisória e o aluguel devido será calculado conforme metragem utilizada pela locatária, 
resultando um valor total de locação variável a cada mês. Estão em andamento as conversas para a locação das áreas com 
previsão de desocupação no final deste ano. Nos últimos 30 dias, foram anunciadas aquisições de 3 ativos localizados no 
estado de São Paulo. 

Posicionamento 

HLOG11 - Hedge Logística 

Acreditamos que com o atual cenário de juros, mesmo que a crescente insegurança com relação ao equilíbrio fiscal e um 
eventual aumento de juros ao longo de 2021, o atual dividend yield do IFIX, ao redor de 6%, ainda é muito competitivo e deve 
remunerar bem os investidores na comparação com outras classes de ativos. 

 

HSI 

 

Retornos PL         

Mês Ano 12m Milhões 
Valor 
Cota 

VPA* P/VPA 
Renda 
Mensal 

HSI Malls 0,93% -24,71% -5,33% 1.575,31 91,97 99,83 0,93 0,28% 

XPFT 1,04% -14,48% 5,39%         - 

XPFI 0,78% -12,41% 3,75%         - 

IFIX 0,46% -12,59% 4,12%         - 

*Retornos em 24m e 36m são analisados, Max DD = Máximo Drawdown em 36 meses ou dese o início; Vol: 12 m ou desde o início; Data 
base: 30/09/2020 

 

Atribuição de Performance 

HSML11 - HSI Malls 

https://conteudos.xpi.com.br/fundos-imobiliarios/hedge-brasil-shopping-fii-hgbs11/
https://conteudos.xpi.com.br/fundos-imobiliarios/hsi-malls-hsml11/
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Primeira distribuição de dividendos com caixa gerado no mês de competência onde todos nossos shoppings estavam 
reabertos. Mesmo com a volta da operação dos shoppings do Nordeste e do Norte no último terço do mês, houve forte 
aceleração do resultado imobiliário e esperamos novo impulso com a operação dos ativos no mês “cheio” na competência de 
agosto. Assim, todos os principais indicadores apresentaram melhora na comparação com o mês anterior. Fluxo de veículos, 
vendas, descontos e inadimplência estão em rápida recuperação e esperamos voltar a números de inadimplência de 1 dígito 
no próximo mês. O portfolio do fundo tem ocupação de 95,1%. 

Posicionamento 

HSML11 - HSI Malls 

No início de novembro teremos a Black Friday com a expectativa de forte resultado, pois é a principal oportunidade desde a 
reabertura dos shoppings para equalização de estoques e preparação para as vendas do final do ano. 

Enquanto isso, dados sobre o COVID divulgados no https://transparencia.registrocivil.org.br/especial-covid mostram desde o 
início de agosto, uma queda consistente no número de mortes/dia no País. Portanto espera-se que o pior momento da 
pandemia no Brasil tenha ficado para trás e consequentemente a consolidação da consistente flexibilização gradual e volta às 
rotinas originais. 

Patria 

 

Retornos PL         

Mês Ano 12m Milhões 
Valor 
Cota 

VPA* P/VPA 
Renda 
Mensal 

Pátria Edifícios Corporativos 0,94% -37,23% 0,13% 345,37 87,91 99,32 0,89 0,33% 

XPFT 1,04% -14,48% 5,39%         - 

XPFI 0,78% -12,41% 3,75%         - 

IFIX 0,46% -12,59% 4,12%         - 

*Retornos em 24m e 36m são analisados, Max DD = Máximo Drawdown em 36 meses ou dese o início; Vol: 12 m ou desde o início; Data 
base: 30/09/2020 

 

Atribuição de Performance 

PATC11 - Pátria Edifícios Corporativos 

Continuamos atentos à dinâmica que a crise do coronavírus e o isolamento social trouxeram ao mercado de escritórios. Em 
nossa visão, o fator realmente determinante para um bom desempenho da indústria de FIIs (e, por extensão, do segmento de 
lajes corporativas) será a progressão do cenário macroeconômico brasileiro nos próximos meses – em especial após a 
popularização da vacina contra o vírus. Nesse sentido, acreditamos que as atuais incertezas reforçam a aderência de 
estratégias voltadas à qualidade e resiliência. 

O PATC11 anunciou R$ 0,29/cota para o mês de setembro. Os imóveis do fundo continuaram 100% ocupados e sem nenhuma 
inadimplência. Um inquilino do Edificio The One manifestou interesse em renovar seu contrato por mais cinco anos. A Omron, 
inquilino do Central Vila Olímpia, indicou que não renovará seu contrato de locação e deve desocupar o imóvel em dezembro 
de 2020. Ao final de setembro, o Fundo possuía um inquilino cujo aluguel foi parcialmente reduzido para os próximos 3 meses, 
mas que, no entanto, já iniciou os pagamentos das parcelas de aluguel diferidas no primeiro semestre (de foma que o impacto 
final nos fluxos deste inquilino já passou a ser positivo em setembro). 

https://conteudos.xpi.com.br/fundos-imobiliarios/hsi-malls-hsml11/
https://conteudos.xpi.com.br/fundos-imobiliarios/patria-edificios-corporativos/
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Posicionamento 

PATC11 - Pátria Edifícios Corporativos 

O foco da equipe do Fundo continua na conclusão da alocação dos recursos atualmente disponíveis em imóveis. O pipeline de 
novas aquisições segue aquecido, mas o momento requer alocações cautelosas e negociações de preço diligentes em meio 
às sensações de euforia pela retomada. 

Esperamos informar o mercado a respeito de novas transações ao longo das próximas semanas, enquanto projetamos que a 
conclusão do investimento dos recursos em caixa ocorra até o final de 2020. 

 

QAM 

 

Retornos PL         

Mês Ano 12m Milhões 
Valor 
Cota 

VPA* P/VPA 
Renda 
Mensal 

Quasar Agro -0,57% -31,29% - 485,71 82,14 96,37 0,86 0,36% 

XPFT 1,04% -14,48% 5,39%         - 

XPFI 0,78% -12,41% 3,75%         - 

IFIX 0,46% -12,59% 4,12%         - 

*Retornos em 24m e 36m são analisados, Max DD = Máximo Drawdown em 36 meses ou dese o início; Vol: 12 m ou desde o início; Data 
base: 30/09/2020 

 

Atribuição de Performance 

QAGR11 - Quasar Agro 

Com a assinatura da mais recente operação do Fundo, a aquisição um Centro de Distribuição em Paranaguá/PR por R$ 41,7 
milhões, locado à BRF em contrato atípico de 10 anos, temos todas as operações anunciadas este ano com aluguéis vigentes 
no mês de outubro. Com a aquisição, cujo desembolso se dará ainda no mês de outubro, chegaremos a aproximadamente 60% 
do patrimônio líquido do Fundo alocado em ativos-alvo. Em 2020, o Fundo anunciou 4 operações : a) 4 imóveis no Paraná, 
locados para Belagrícola (R$ 88 milhões); b) 4 imóveis no Paraná e Santa Catarina, locados para BRF (R$ 50 milhões); c) 3 
imóveis em Minas Gerais e Goiás, locados para BRF (R$ 98 milhões); e d) 1 imóvel no Paraná, locado para a BRF (R$ 41,7 
milhões). O resultado do mês em questão permite a distribuição de R$ 0,36 por cota aos cotistas. A receita imobiliária 
permanece em linha com o guidance, porém houve nova redução na receita financeira ocasionada pelo menor volume 
financeiro aplicado e pelo menor CDI mensal. Até o momento, o resultado do Fundo não sofreu impacto em função do contexto 
atual da pandemia do Covid-19. Não existe acordo ou renegociação dos termos ou prazo dos contratos de locação vigentes. 

Posicionamento 

QAGR11 - Quasar Agro 

Continuamos com intensos esforços de originação de ativos e atualmente estamos em conversas em diferentes estágios com 
uma série de potenciais vendedores e locatários, envolvendo 7 grupos econômicos e operações que somam cerca de R$ 495 
milhões. As operações em discussão estão sujeitas à conclusão satisfatória das negociações e das condições precedentes, 
incluindo diligência completa. Considerando o aluguel das 4 operações, a receita imobiliária (mês caixa) do Fundo deve evoluir 

https://conteudos.xpi.com.br/fundos-imobiliarios/patria-edificios-corporativos/
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da seguinte forma durante os próximos meses de 2020 (R$/cota):  0,34 em out/20; 0,34 em nov/20; e 0,39 em dez/20 - a receita 
imobiliária impactará o rendimento distribuído pelo Fundo até o 10º dia útil do mês subsequente e esses valores desconsideram 
a receita financeira e despesas do Fundo nos próximos meses.  

 

RB Capital 

 

Retornos PL         

Mês Ano 12m Milhões 
Valor 
Cota 

VPA* P/VPA 
Renda 
Mensal 

RB Capital Office Income 4,07% -11,40% - 387,39 86,44 102,51 0,85 0,48% 

Vila Olímpia Corporate 2,42% -5,99% 5,96% 161,83 104,52 90,67 1,16 0,48% 

XPFT 1,04% -14,48% 5,39%         - 

XPFI 0,78% -12,41% 3,75%         - 

IFIX 0,46% -12,59% 4,12%         - 

*Retornos em 24m e 36m são analisados, Max DD = Máximo Drawdown em 36 meses ou dese o início; Vol: 12 m ou desde o início; Data 
base: 30/09/2020 

 

Atribuição de Performance 

VLOL11 - Vila Olímpia Corporate 

Em setembro, com o afrouxamento das restrições devidas à pandemia, as empresas intensificaram a retomada das suas 
atividades. Seguimos observando o cuidado por parte destas empresas em implementar as melhores práticas para esta 
retomada. Continuamos dando todo o suporte, preparando os ativos para a volta dos profissionais, instalamos acrílicos nas 
recepções, adesivos de piso indicando o distanciamento, termômetro para medir a temperatura das pessoas etc. As 
negociações com potenciais novos inquilinos estão em evolução, as visitas continuam sendo realizadas no empreendimento e 
as renegociações perto de serem concluídas. 

Posicionamento 

VLOL11 - Vila Olímpia Corporate 

Independente da forma em que cada empresa opte pela retomada de suas atividades nos escritórios, a expectativa do mercado 
é que o cenário encaminhe para a de normalização, e nos mantemos em contato direto com os locatários monitorando e 
apoiando seus movimentos para a volta. 

Conforme vemos destacando em nossos relatórios, o mercado, na região, trabalha com preços médios de locação mais altos 
que os atualmente praticados nos ativos pertencentes ao Fundo VLOL11 no Ed. Vila Olímpia Corporate.  

Nossa tese é que este fator representa um potencial, de longo prazo, de crescimento nos valores locatícios atualmente 
praticados no Fundo. 

Atribuição de Performance 

RBCO11 - RB Capital Office Income 

https://conteudos.xpi.com.br/fundos-imobiliarios/vila-olimpia-corporate-fii-vlol11/
https://conteudos.xpi.com.br/fundos-imobiliarios/vila-olimpia-corporate-fii-vlol11/
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Em setembro, com o afrouxamento das restrições devidas à pandemia, as empresas intensificaram a retomada das suas 
atividades. Seguimos observando o cuidado por parte destas empresas em implementar as melhores práticas para esta 
retomada. Continuamos dando todo o suporte, preparando os ativos para a volta dos profissionais, instalamos acrílicos nas 
recepções, adesivos de piso indicando o distanciamento, termômetro para medir a temperatura das pessoas etc. O Fundo 
segue ganhando liquidez no mercado secundário, registrando, em setembro, volume médio diário acima de R$ 300 mil. Por fim, 
o Fundo encerrou o mês sem qualquer inadimplência. 

Posicionamento 

RBCO11 - RB Capital Office Income 

Independente da forma em que cada empresa opte pela retomada de suas atividades nos escritórios, a expectativa do mercado 
é que o cenário encaminhe para a de normalização, e nos mantemos em contato direto com os locatários monitorando e 
apoiando seus movimentos para a volta. Neste mês, o Fundo atingiu distribuição de R$ 0,55 por cota. Setembro foi o primeiro 
mês em que a distribuição contemplou 100% das receitas geradas pelo Ed. Morumbi, o novo ativo de propriedade do Fundo. 
Ou seja, o primeiro mês em que a distribuição reflete o fundo 100% alocado.  

RBR Asset 

 

Retornos PL         

Mês Ano 12m Milhões 
Valor 
Cota 

VPA* P/VPA 
Renda 
Mensal 

RBR Properties 3,25% -0,16% 10,78% 738,31 91,63 86,33 1,07 0,62% 

XPFT 1,04% -14,48% 5,39%         - 

XPFI 0,78% -12,41% 3,75%         - 

IFIX 0,46% -12,59% 4,12%         - 

*Retornos em 24m e 36m são analisados, Max DD = Máximo Drawdown em 36 meses ou dese o início; Vol: 12 m ou desde o início; Data 
base: 30/09/2020 

 

Atribuição de Performance 

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. Finalizamos setembro/20 e distribuímos 
R$ 0,58/cota, e ainda com reservas. Após os piores meses da crise, seguimos com o portfóio dos ativos com zero de 
inadimplência. 

Posicionamento 

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 e devemos anunciar uma nova aquisição de ativo em breve. Tendência dos dividendos crescerem ao longo 
do 2°S/2020. Desse modo, preferimos ser mais conservadores na distribuição de curto prazo, fazendo alguma reserva para os 

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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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. 

 

REC Gestão 

 

Retornos PL         

Mês Ano 12m Milhões 
Valor 
Cota 

VPA* P/VPA 
Renda 
Mensal 

REC Renda Imobiliária -0,60% -7,57% 12,82% 670,92 96,43 96,21 1,01 0,73% 

XPFT 1,04% -14,48% 5,39%         - 

XPFI 0,78% -12,41% 3,75%         - 

IFIX 0,46% -12,59% 4,12%         - 

*Retornos em 24m e 36m são analisados, Max DD = Máximo Drawdown em 36 meses ou dese o início; Vol: 12 m ou desde o início; Data 
base: 30/09/2020 

 

Atribuição de Performance 

RECT11 - REC Renda Imobiliária 

O Fundo encerrou o mês de setembro com distribuição de R$ 0,72/cota, o que equivale a 529% do CDI (após IR). No acumulado 
de 12 meses, o Fundo distribuiu um montante total de R$ 10,27/cota, com uma média mensal de R$ 0,85/cota. O Fundo possui 
um PL de apoximadamente R$ 671MM, com uma média de negociação diária de R$ 2,75MM e 42,4 mil investidores. O Fundo 
alocou seus recursos em 8 imóveis corportativos classe A, totalizando 88,2 mil m² de ABL, em regiões diversificadas, com uma 
ocupação física atual de 89,4%. A maior parte dos locatários desses imóveis são empresas de grande porte e líderes em seus 
segmentos. Além destes imóveis corporativos, o portfólio do Fundo conta também com 2 CRIs com garantias em imóveis 
corporativos. Em 23 de setembro de 2020, o Fundo celebrou a aquisição do Efidício Agaxtur, localizado em São Paulo/SP, com 
contrato atípico até setembro de 2025. 

Posicionamento 

RECT11 - REC Renda Imobiliária 

Diante da pandemia atual, boa parte das empresas adotou políticas de home office parcial ou total, gerando questionamentos 
sobre o futuro do mercado de escritórios. Entretanto, o home office tem gerado, em alguns casos, perda de produtividade com 
a ausência do contato presencial no dia a dia e temos visto algumas empresas começarem a voltar aos escritórios de forma 
gradual. Acreditamos que o pior momento da crise atual ficou para trás e que o mercado de escritórios irá retomar sua 
relevância. 

Rio Bravo Investimentos 

 

Retornos PL         

Mês Ano 12m Milhões 
Valor 
Cota 

VPA* P/VPA 
Renda 
Mensal 

Rio Bravo Renda Corporativa 0,59% -31,01% 9,23% 588,32 176,13 197,64 0,90 0,48% 

SDI Rio Bravo Renda Logística -0,79% -28,81% -7,54% 456,66 100,50 95,73 1,06 0,54% 
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The One 0,39% -17,21% 6,89% 140,71 149,37 154,46 0,97 0,42% 

XPFT 1,04% -14,48% 5,39%         - 

XPFI 0,78% -12,41% 3,75%         - 

IFIX 0,46% -12,59% 4,12%         - 

*Retornos em 24m e 36m são analisados, Max DD = Máximo Drawdown em 36 meses ou dese o início; Vol: 12 m ou desde o início; Data 
base: 30/09/2020 

 

Atribuição de Performance 

RCRB11 - Rio Bravo Renda Corporativa 

Em setembro de 2020 foi anunciado a distribuição de R$ 0,85 por cota, atribuindo assim um dividend yield de 6,12%, 
considerando a cota de fechamento do dia do anuncio de R$ 167,89. O fundo também já está trabalhando na comercialização 
do Edifício AS1800, adquirido com o objetivo de transformar o empreendimento, por meio de retrofit, e captar um preço de 
locação atrativo proporcionado pela sua localização. O projeto de retrofit foi protocolado nos orgãos competentes e 
contratações de empresas especializadas para o seguimento das obras e da obtenção do Certificado Greenbuilding LEED - 
Core & Shell foram realizadas. Além disso, as demolições internas para rearranjo do layout já se iniciaram. Mais informações 
através do fato comunicado divulgado no dia 01/10/2020.Também publicamos um vídeo em que o gestor do Fundo fala sobre 
o retrofit do imóvel e mostra algumas filmagens atuais do imóvel. Disponível em 
https://www.youtube.com/watch?v=Zzfx9OiBYiI 

Posicionamento 

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 possui ativos extremamente líquidos, de alta 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. 

Atribuição de Performance 

SDIL11 - SDI Rio Bravo Renda Logística 

Em setembro de 2020 foi anunciado a distribuição de R$ 0,55 por cota, atribuindo assim um dividend yield de 6,48% anualizado, 
considerando a cota de fechamento do dia do anúncio de R$102,40. A vacância do fundo é de 6,1%, considerando duas 
desocupações de locatários que já haviam comunicado a intenção de rescisão antecipada.  

Em 5 de junho foi publicado Fato Relevante sobre a aquisição do empreendimento localizado em Guarulhos, São Paulo, com 
ABL de 22.825 m² e valor de aquisição total de R$ 36,3 milhões. A aquisição de um galpão bem localizado, próximo a São Paulo 
e em um eixo logístico importante, por um valor por m² atrativo tem por premissa a geração de valor para o cotista com a 
melhoria do Imóvel e consequente valorização do ativo. O Fundo também amplia sua exposição a São Paulo, com 52% do seu 
ABL localizado no estado. Com a alocação, os rendimentos distribuídos foram impactados positivamente em R$ 0,11/cota. 

Posicionamento 

SDIL11 - SDI Rio Bravo Renda Logística 

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/sdi-rio-bravo-renda-logistica-fii-sdil11/
https://conteudos.xpi.com.br/fundos-imobiliarios/sdi-rio-bravo-renda-logistica-fii-sdil11/
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Acreditamos que o fundo manteve um bom desempenho neste período de baixa previsibilidade causado pela pandemia e 
deverá continuar gerando renda imobiliária sustentável e de longo prazo, com boa parte da receita ancorada em empresas de 
bom risco de crédito. Os rendimentos futuros poderão aumentar conforme alocação do caixa e locação dos módulos vagos. 

Atribuição de Performance 

ONEF11 - The One 

Em setembro de 2020 foi anunciada a distribuição de R$ 0,63 por cota, atribuindo assim um dividend yield de 5,16% anualizado, 
considerando a cota de fechamento do dia do anúncio de R$146,50. O fundo possui 89,7% de sua participação no 
empreendimento locada. Atualmente, estão vagos apenas os conjuntos 71 e 72, que representam 10,3 da ABL do Fundo% 

Posicionamento 

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 -2,16% -12,86% -2,16% 348,77 90,20 96,43 0,94 0,54% 

XPFT 1,04% -14,48% 5,39%         - 

XPFI 0,78% -12,41% 3,75%         - 

IFIX 0,46% -12,59% 4,12%         - 

*Retornos em 24m e 36m são analisados, Max DD = Máximo Drawdown em 36 meses ou dese o início; Vol: 12 m ou desde o início; Data 
base: 30/09/2020 

 

Atribuição de Performance 

TEPP11 - Tellus Properties 

O mês de setembro foi marcado por movimentações no nosso portfólio e um bom resultado operacional, puxado pelo 
recebimento de parte das multas das rescisões contratuais. A inadimplência no mês foi de 1,7%, menor do que no mês de 
agosto (1,9%). Além disso, conforme divulgado no Fato Relevante de 18 de setembro, o Fundo passou por algumas 
modificações na sua carteira de locatários, dentre as quais, a entrega de uma área de 2.168m² no Ed. Torre Sul foi a que poderia 
trazer um maior impacto, mas que será compensada por uma multa relevante, equivalente a 12 vezes o seu valor de aluguel. 
Nos outros casos, tivemos renovações e vencimentos de alguns contratos que, no geral, enxergamos como uma antecipação 
por parte da pandemia de movimentos que já eram esperados. Com estas movimentações, o Fundo fechou o mês de setembro 

https://conteudos.xpi.com.br/fundos-imobiliarios/the-one-fii-onef11/
https://conteudos.xpi.com.br/fundos-imobiliarios/the-one-fii-onef11/
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com uma vacância física de 22%, um aluguel médio de R$ 70/m² e com mais de 50% dos contratos vencendo a partir de 2023. 
A distribuição no mês foi de R$0,50/cota, com um dividend yield de 6,6% a.a., equivalente a 410% do CDI. 

Posicionamento 

TEPP11 - Tellus Properties 

Com a reabertura gradual dos escritórios e estabelecimentos, acreditamos que o pior ficou para trás e que, em um horizonte 
próximo, teremos uma resposta positiva das ações que estamos propondo. Nos próximos meses, o nosso time seguirá com 
uma gestão ativa, com foco nos locatários e na agenda de implementação de melhorias nos imóveis. Com relação à vacância, 
seguimos dedicando grande esforço em reduzi-la, trabalhando na prospecção de novos inquilinos e retenção dos atuais, com 
uma equipe dentro da Tellus 100% focada nesta frente e junto com mais duas empresas contratadas. Estamos confiantes de 
que, com as mudanças físicas nos edifícios e o trabalho ativo da Tellus, teremos em breve uma demanda maior por locação 
nos ativos do nosso portfólio e esperamos bons resultados no médio prazo. 

 

VBI 

 

Retornos PL         

Mês Ano 12m Milhões 
Valor 
Cota 

VPA* P/VPA 
Renda 
Mensal 

VBI FL 4440 - - - 77,22 - 35,92 - 0,00% 

VBI Logística 0,73% -1,18% 19,69% 816,29 122,57 108,29 1,14 0,54% 

VBI Prime Properties 1,31% - - 939,22 99,14 96,63 1,03 0,00% 

XPFT 1,04% -14,48% 5,39%         - 

XPFI 0,78% -12,41% 3,75%         - 

IFIX 0,46% -12,59% 4,12%         - 

*Retornos em 24m e 36m são analisados, Max DD = Máximo Drawdown em 36 meses ou dese o início; Vol: 12 m ou desde o início; Data 
base: 30/09/2020 

 

Atribuição de Performance 

PVBI11 - VBI Prime Properties 

O mês de setembro representou o 2º mês de operação do Fundo e, portanto, conforme anunciado no dia 30/09 o Fundo 
distribuiu o valor de R$ 0,45/cota de dividendos. O rendimento referente a setembro (competência agosto) faz jus a 1/3 do 
aluguel do edifício Faria Lima proporcional ao Fundo, devido a data de aquisição, e 100% do aluguel do edifício Park Tower. 
Além disso, também conta com a receita financeira apurada entre a data de liquidação até a data das alocações. Ressaltamos 
que no mês de setembro, o Fundo recebeu a totalidade dos aluguéis de competência do mês de agosto e não possuía qualquer 
inadimplência. 

Posicionamento 

PVBI11 - VBI Prime Properties 

Note que a equipe de Gestão vem trabalhando de forma ativa com um pipeline de aquisições para alocar os recursos em caixa, 
bem como na negociação dos contratos com revisionais ou renovatorias previstas para os próximos meses.  
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Atribuição de Performance 

LVBI11 - VBI Logística 

Conforme divulgado no dia 30 de setembro, o Fundo distribuiu o equivalente a R$ 0,66/cota, pagos efetivamente no dia 07 de 
outubro. No dia 08 de outubro, o Fundo comunicou aos cotistas que, a partir do dia 14 de outubro de 2020, as 4.237.288 cotas 
integralizadas durante a 3ª Emissão de Cotas passarão a ser negociadas na B3 S.A. participando em igualdade de condições 
nas futuras distribuições de rendimentos do LVBI11. 

Posicionamento 

LVBI11 - VBI Logística 

Com o encerramento do 3ª Emissão de Cotas, pretendemos atuar de forma ativa a alocar os recursos provenientes da emissão 
com o objetivo de gerar o melhor resultado para nossos cotistas tanto no médio quanto no longo prazo. 

 

Vinci Partners 

 

Retornos PL         

Mês Ano 12m Milhões 
Valor 
Cota 

VPA* P/VPA 
Renda 
Mensal 

Vinci Logística 4,59% -0,83% 26,41% 1.215,06 131,18 112,91 1,17 0,47% 

Vinci Offices 2,33% -12,01% - 601,74 59,00 60,52 0,98 0,60% 

Vinci Shopping Centers 0,73% -19,27% -5,73% 1.734,20 109,45 121,52 0,90 0,14% 

XPFT 1,04% -14,48% 5,39%         - 

XPFI 0,78% -12,41% 3,75%         - 

IFIX 0,46% -12,59% 4,12%         - 

*Retornos em 24m e 36m são analisados, Max DD = Máximo Drawdown em 36 meses ou dese o início; Vol: 12 m ou desde o início; Data 
base: 30/09/2020 

 

Atribuição de Performance 

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 portfólio comprovou sua resiliência durante a crise do COVID e pelo quarto mês consecutivo 
recebeu  100% das receitas faturadas , sem qualquer atraso ou inadimplência. O fundo encerrou o mês com 95,1% de ocupação 
e distribuiu o equivalente a R$ 0,35/cota, que representa um dividend yield de 7,1% sobre a cota de fechamento do mês. Em 
setembro o fundo realizou a aquisição de participação em 2 imóveis de alto padrão construtivo e altamente adarentes à 
estratégia do Fundo de aquisição de imóveis de médio porte com arquitetura diferenciada (boutique offices), preparados para 
absorver as novas demandas de locação (novas tendências). As aquisições de 100% do Cardeal Corporate e a fração 
remanescente de 30% do BMA Corporate somarão R$ 69,1 milhões realizadas a um cap rate médio estabilizado de 7,6%. 

Posicionamento 

https://conteudos.xpi.com.br/fundos-imobiliarios/vbi-logistico-fii-lvbi11/
https://conteudos.xpi.com.br/fundos-imobiliarios/vbi-logistico-fii-lvbi11/
https://conteudos.xpi.com.br/fundos-imobiliarios/vinci-offices-fii-vino11/
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VINO11 - Vinci Offices 

O Fundo encerrou em 09/10 sua 5ª emissão de cotas, que captou R$ 150,2 milhões. Foram encerradas as trativas para 
aquisição de 3 ativos que estavam destinação de recursos da oferta, restando, portanto, apenas a aquisição de 1 ativo para 
finalizar a alocação dos recursos. O Fundo conta com um resultado acumulado de R$ 1,01/cota, que poderá ser utilizado para 
compor a distribuição de rendimentos. O Fundo está avaliando a implantação de uma operação de coworking no ativo LAB 
1404. 34% da receita do fundo é corrigida por IGP-M, sendo os respectivos aniversários dos contratos concentrados nos meses 
entre setembro e dezembro. 

Atribuição de Performance 

VISC11 - Vinci Shopping Centers 

O Fundo segue com 100% dos shoppings em operação, em sua maioria com restrições nos horários de funcionamento e 
atividades de alimentação/lazer. Em setembro alguns shoppings iniciaram a operação de cinemas, o que costuma ser um 
importante vetor de atração de público. Em setembro o fundo recebeu o maior resultado advindo dos shoppings desde o início 
da crise, e com isso, foi possível mudar a política de rendimentos mensais (CDI Líquido sobre a cota patrimonial). Foram 
distribuídos R$ 0,20/cota, 33% superior ao rendimento do mês anterior. Os indicadores operacionais do fundo vêm 
apresentando uma melhora em relação ao início da crise, como aumento das vendas/m² e a resiliência da taxa de oucpação 
que permanece em 92,4%. Ao final do mês o Fundo concluiu a aquisição de 98,5% do shopping Praia da Costa, que representa 
a 2ª participação de controle de um shopping pelo Fundo, e que passará a ser o shopping com a 2ª maior contribuição para a 
receita do fundo. O VISC permanece o FII com maior número de participações diretas em shoppings, com 15 ativos em 
operação somando mais de 148 mil m² de ABL Própria, distribuídos em 10 estados do país e administrados por 9 
administradoras distintas. 

Posicionamento 

VISC11 - Vinci Shopping Centers 

Os impactos da crise vêm diminuindo em todos os shoppings do portfólio, de forma que a melhora das atividades comerciais 
é acompanhada da retomada da cobrança mais próxima a integralidade dos aluguéis, aumentando a rentabilidade dos 
shoppings. O avanço do relaxamento das restrições e a melhora dos indicadores operacionais corrobora a visão descrita 
anteriormente, de que o pior momento da crise havia passado e, que, exceto em caso de novas ondas de contágio da pandemia 
no Brasil, o Fundo deverá seguir apresentando tendência positiva em seus resultados e indicadores operacionais. 

Atribuição de Performance 

VILG11 - Vinci Logística 

O Fundo apresenta um portfólio de 10 ativos, em 4 estados nas regiões Sudeste e Sul do Brasil, com 39% da receita em 
contratos atípicos e 61% em contratos típicos. Em setembro foram concluídas as obras de expansão do Fernão Dias Business 
Park, que adiciou 3,6 mil m² de ABL ao ativo e foi pré-locada para o Grupo Magazine Luiza, inquilino que expandiu suas 
operações no condomínio. O novo contrato de locação representa um incremento de R$ 0,01/cota à receita imobiliária do Fundo 
a partir de fevereiro 2021 e representa um yield on cost de 15%. O Fundo apresentou uma média de negociação diária de R$ 
6,7 milhões no mês, sendo o 3º FII mais líquido da B3 em setembro. 

Posicionamento 

VILG11 - Vinci Logística 

Os efeitos da crise causada do COVID-19 foram limitados no Fundo até então, e em linha com a tese sobre a resiliência do setor 
de logística. Com 55% da sua receita exposta a locatários de e-commerce, 18% ao setor de transportes e logística, 13% 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. O Fundo não disponibilizará estimativa de rendimentos futuros até que seja 
encerrada a alocação de recursos do capital da 5a emissão de cotas. 

https://conteudos.xpi.com.br/fundos-imobiliarios/vinci-offices-fii-vino11/
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/relatorios/vinci-logistica-vilg11/
https://conteudos.xpi.com.br/fundos-imobiliarios/relatorios/vinci-logistica-vilg11/
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XP Asset Management 

 

Retornos PL         

Mês Ano 12m Milhões 
Valor 
Cota 

VPA* P/VPA 
Renda 
Mensal 

FII XP Log 6,94% -5,34% 38,08% 2.278,58 134,42 109,77 1,23 0,46% 

XP Corporate Macaé 4,47% -10,48% 20,43% 147,62 58,62 61,14 0,97 1,67% 

XP Industrial 0,46% -11,17% 43,13% 730,78 115,26 110,95 1,04 0,54% 

XP Malls -1,16% -22,10% -3,99% 2.027,56 104,98 111,36 0,94 0,17% 

XP Properties -9,35% -25,35% - 472,14 83,25 109,29 0,77 0,77% 

XPFT 1,04% -14,48% 5,39%         - 

XPFI 0,78% -12,41% 3,75%         - 

IFIX 0,46% -12,59% 4,12%         - 

*Retornos em 24m e 36m são analisados, Max DD = Máximo Drawdown em 36 meses ou dese o início; Vol: 12 m ou desde o início; Data 
base: 30/09/2020 

 

Atribuição de Performance 

XPLG11 - FII XP Log 

No mercado secundário, o volume de negociação da cota com o ticker XPLG11 foi de R$ 152,6 milhões (média diária de R$ 7,3 
milhões), o que configura um patamar relevante de liquidez e reforça a resiliência deste segmento na indústria. Em relação às 
locações, destacamos a formalização da renovação contratual da Aurora, que é locatária do Complexo Cone Multimodal em 
Cabo de Santo Agostinho/PE e de titularidade do NE Logistic FII. O contrato foi renovado por mais 5 anos e seu vencimento 
postergado para 31/07/2025. Ela ocupa uma ABL de 4.645 m² que conta com sistema frio. Além disso, destacamos o “aceite” 
da Eletrobras, que é locatária de 1.891 m² no Syslog Galeão, situado em Duque de Caxias/RJ, em prorrogar o prazo locatício 
por mais 12 meses, resultando no vencimento em 14/09/2021 (formalização concluída). No mês de setembro de 2020 foi 
declarada a distribuição de R$ 0,58/cota a ser paga no dia 15/10/20. 

Posicionamento 

XPLG11 - FII XP Log 

Sobre os contratos entendemos que a diversificação e a robustez dos dispositivos contratuais, somadas à qualidade creditícia 
dos locatários, contribuíram para a resiliência do Fundo no enfrentamento da crise, usufruindo, por conseguinte, de razoável 
estabilidade em sua receita imobiliária. O time de gestão permanece focado na busca por oportunidades para investimento dos 
recursos mantidos em caixa e, em conjunto com players renomados de mercado, na prospecção de potenciais locatários para 
as áreas vagas. Os efeitos da crise econômico-sanitária do COVID-19 sobre a economia e as operações dos locatários também 
são acompanhados de perto pelo time. 

Atribuição de Performance 

XPPR11 - XP Properties 

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-properties-xppr11/
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No mercado secundário, a cota negociada com o ticker XPPR11 teve um volume de negociação de R$ 30,8 milhões, com média 
diária de R$ 1,5 milhão, sendo essa a maior média desde abril de 2020. Os eventos importantes ocorridos ao longo deste mês 
foram: (i) conforme ato do administrador divulgado no dia 21/09/2020 foi aprovada a 2ª emissão de cotas no montante mínimo 
de R$ 181 milhões e máximo de R$ 301 milhões (todos os detalhes estão disponíveis na CVM). Novas informações sobre a 
emissão e respectiva oferta serão tempestivamente divulgadas; e (ii) aditamento do contrato com a DHL acrescentando mais 
6 meses de vigência, com vencimento previsto em julho de 2021 do mesmo. Importante destacar que as projeções realizadas 
pelo time de Gestão indicam que a distribuição de rendimentos até o encerramento de 2020 orbitará patamares mensais de R$ 
0,72-0,77/cota (o intervalo mencionado está baseado em premissas, sendo que o mesmo pode sofrer variações positivas ou 
negativas, não se tratando tão pouco de garantia de resultados). No mês de setembro de 2020 foi declarada a distribuição de 
R$ 0,74/cota a ser paga no dia 15/10/20. 

Posicionamento 

XPPR11 - XP Properties 

Importante que os investidores estejam atentos ao fato de que a magnitude e o tempo de duração da crise serão muito 
relevantes para futuras negociações locatícias. Salientamos que, nos casos das rescisões antecipadas, o Fundo recebeu as 
devidas multas, as quais contribuirão para a distribuição de rendimentos durante a prospecção de novos locatários. Por fim, 
quanto às vacâncias temporárias, o time de gestão realizou a contratação de um renomado player que de mercado que já está 
atuando para auxiliar na prospecção de novos inquilinos. 

Atribuição de Performance 

XPCM11 - XP Corporate Macaé 

Conforme Comunicado ao Mercado divulgado em 10 de julho de 2019, a Petrobras formalizou sua intenção de desocupar o 
imóvel Corporate Macaé (“Imóvel”) no final de dezembro de 2020. Ressaltamos que nesse ínterim: i) a locatária deverá realizar 
o pagamento integral dos aluguéis; e ii) o total da multa prevista calculada conforme aluguel vigente na data do Comunicado é 
de R$ 21,5 milhões ou R$ 8,91/cota. Em linha com o citado acima, conforme Comunicado ao Mercado publicado em 13 de 
setembro de 2019, em decorrência da formalização da Petrobras da intenção de desocupar o imóvel, o Administrador e o Gestor 
optaram por reduzir as distribuições para até 95% do resultado financeiro do semestre, com o objetivo de aumentar o caixa 
disponível do fundo para a realização de eventuais adequações e investimentos no imóvel. No dia 30/09/20 foi declarado 
rendimentos de R$ 0,97/cota para o pagamento no dia 15/10/20. 

Posicionamento 

XPCM11 - XP Corporate Macaé 

Em função da propagação do COVID-19, o Fundo tem atuado junto aos parceiros e locatário visando reforçar as recomendações 
de higiene e segurança dadas pelas autoridades. No mercado secundário temos observado grande volatilidade, atrelada ao 
nível de incerteza sobre os efeitos da crise na economia. O gestor e o consultor imobiliário seguem aprofundando nas 
perspectivas da região em conjunto com uma renomada empresa de corretagem para prospecção de potenciais locatários 
para alugar o imóvel quando da entrega pela Petrobras (dezembro de 2020). Assim, o Fundo e seus parceiros estão estudando 
alguns outros segmentos que podem ter interesse no imóvel. 

Atribuição de Performance 

XPML11 - XP Malls 

Após o mês de agosto em que apresentou uma recuperação considerável de seu resultado, o portfólio do XP Malls seguiu no 
ritmo de uma recuperação consistente em setembro. O volume de vendas em metade do portfólio superou as vendas de 
setembro/2019, indicando um maior otimismo com o setor depois do grande baque vivido pela pandemia do COVID-19. A 
comercialização das lojas nos shoppings também tem surpreendido positivamente e a vacância física, apesar de ter subido 
durante a crise, apresenta sinais de estabilização. 

https://conteudos.xpi.com.br/fundos-imobiliarios/xp-properties-xppr11/
https://conteudos.xpi.com.br/fundos-imobiliarios/xp-malls-fii-xpml11/
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Posicionamento 

XPML11 - XP Malls 

O setor de shoppings deverá ter um último trimestre de recuperação. Ainda que o desemprego esteja em alta, o volume de 
vendas nos shoppings tem surpreendido positivamente e o último trimestre é sempre o mais forte do ano. As datas de dia das 
crianças (outubro), black friday (novembro) e natal (dezembro) deverão fazer com que as vendas atinjam volumes expressivos 
e trilhar o caminho para uma recuperação saudável ao longo de 2021. 

Atribuição de Performance 

XPIN11 - XP Industrial 

Após a conclusão da 4ª Emissão de Cotas o Fundo alcançou a marca de 242 mil m² de ABL total, aumentando de forma 
relevante a diversificação de locatários. O resultado de R$ 0,69 por cota para o mês de agosto de 2020 decorreu, em linhas 
gerais, dos seguintes eventos: (a) recebimento de 100% do valor de locação devido ao Fundo; (b) antecipação do pagamento 
dos aluguéis por 3 locatários, cuja representatividade na Receita de Locação mensal ordinária do Fundo é de 11,6%; e (c) ganho 
de capital obtido na venda parcial de cotas de fundos imobiliários investidos pelo Fundo no mercado secundário ao do longo 
do mês. Em relação às movimentações de locatários, destacamos: (a) a expansão de 4.981 m² da MAF, passando de 1.774 m² 
para 6.755 m² de área locada do Fundo; (b) a nova locação de 1.715 m², em setembro de 2020, para os Correios; (c) a nova 
locação de 1.715 m², em setembro de 2020, para a NT LOG; e (d) a saída da Sunningdale que ocupava 2.085 m². Em setembro 
de 2020 o fundo divulgou a distribuição de rendimentos no valor de R$ 0,62/cota, a qual foi paga no dia 25/09/2020. 

Posicionamento 

XPIN11 - XP Industrial 

Para as áreas vagas, a equipe comercial da BBP e a equipe de gestão do Fundo estão engajadas na prospecção de potenciais 
locatários. A procura por áreas nos nossos condomínios tem crescido substancialmente, dessa forma destacamos o 
Comunicado ao Mercado do dia 11/09/20 que destacou a assinatura e início de 3 novos contratos de locação no Condomínio 
Park Jundiaí I. Por fim, cabe ressaltar que a diversificação setorial e de contratos, somada à qualidade creditícia dos locatários 
e à barreira à saída decorrente dos investimentos realizados pelos próprios locatários nos imóveis, concedem ao Fundo 
estabilidade de parcela relevante de sua receita imobiliária, principalmente em cenários adversos como o atual. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

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

Fundos de papel pertencem a 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 B3. Inclui-se como 

fundos imobiliários de papel os fundos do segmento de recebíveis e fundo de fundos (“FoF”) 

O Fundos de CRI (Certificado de Recebíveis Imobiliários) estão aproveitando o cenário favorável e os fundos estão 

tendo uma boa performance distribuindo rendimentos e trazendo novas operações para o portfólio. Tiveram 

retorno no mês de 1,23% (-6,52% no ano). 

Já os FoF (Fundos de Fundos) acabam sofrendo mais devido a desvalorização das cotas dos fundos que 

possuem em sua carteira, e aproveitando esse momento para investir em fundos desvalorizados e terem um 

retorno maior com a sua valorização pós pandemia. O retorno para essa classe foi de -1,55% no mês (-13,71% no 

ano). 

O índice XPFP (índice de fundos imobiliários de papel) apresentou um retorno de 0,38% no mês (-8,06 no ano). 

 

 
Retornos PL           

Mês Ano 12m Milhões 
Valor de 
Mercado 

P/VPA 
Renda 
Mensal 

Yield 12m 
(%) 

Yield (% 
a.a.) 

Fundos de CRI 1,23% -6,52% 1,92% 21.917 22.157 1,01 0,58% 6,12% 6,65% 
Fundos de Fundos -1,55% -13,71% 10,56% 7.133 7.428 1,04 0,50% 7,40% 7,67% 
XPFP 0,38% -8,06% 4,24% - - - - - - 
XPFI 0,78% -12,41% 3,75% - - - - - - 
IFIX 0,46% -12,59% 4,12% - - - - - - 
CDI 0,16% 2,28% 3,54% - - - - - - 
 

Classes de Fundos  

• Recebíveis 

• FoFs 
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Banco Fator 

 

Retornos PL         

Mês Ano 12m Milhões 
Valor 
Cota 

VPA* P/VPA 
Renda 
Mensal 

Fator Verità -0,23% -18,87% -3,33% 1.025,09 103,64 102,51 1,02 0,49% 

XPFP 0,38% -8,06% 4,24%         - 

XPFI 0,78% -12,41% 3,75%         - 

IFIX 0,46% -12,59% 4,12%         - 

*Retornos em 24m e 36m são analisados, Max DD = Máximo Drawdown em 36 meses ou dese o início; Vol: 12 m ou desde o início; Data 
base: 30/09/2020 

 

Atribuição de Performance 

VRTA11 - Fator Verità 

Referente a agosto/20, o Verità concluiu o mês com R$ 102,51 de cota patrimonial e R$ 105,00 de cota à mercado, distribuindo 
de dividendos R$ 0,51 por cota. Em 04/08/20 ocorreu a liquidação da 7ª Emissão de Cotas, com a emissão total de 5.149.510 
novas cotas e a captação de R$ 509.955.975,30. Após esta emissão o Fundo totaliza 10.000.000 de cotas, que fazem jus ao 
recebimento total dos dividendos a partir de agosto/20. Ao longo do mês o fundo adquiriu o CRI Quero-Quero num volume de 
R$ 39 milhões, referente a um built-to-suit de um centro de distribuição a ser construído na região metropolitana de Porto 
Alegre/RS. Frente a situação da Pandemia do COVID-19, 6 dos CRIs de nossa carteira passaram por renegociação, tendo sido 
concedida carência de amortização e mantidos os pagamentos mensais de juros, não prejudicando a distribuição dos 
dividendos aos cotistas. Tivemos ao longo do mês o Resgate Antecipado de 3 CRIs que representavam somados 0,99% da 
carteira de CRI do fundo. Os recursos referentes aos pré-pagamentos serão destinados ao nosso caixa para aquisição de novos 
CRIs e os recursos referentes aos prêmios de pré-pagamento serão destinados aos cotistas. 

Posicionamento 

VRTA11 - Fator Verità 

Com a finalização da 7ª emissão de cotas em agosto/20, continuamos com nossos esforços para a análise e aprovação dos 
CRIs que estão em nosso pipeline, bem como originação de novos CRIs, para podermos adquiri-los com os recursos 
provenientes da oferta. Já adquirimos 2 CRIs e temos 8 CRIs aprovados em comitê que estão em fase de finalização dos 
contratos lastro, contratação de prestadores de serviços e conclusão de suas diligências. 

 

Banestes DTVM 

 

Retornos PL         

Mês Ano 12m Milhões 
Valor 
Cota 

VPA* P/VPA 
Renda 
Mensal 

Banestes Recebíveis Imobiliários -0,72% -2,87% -1,91% 375,30 107,19 104,25 1,04 0,67% 

XPFP 0,38% -8,06% 4,24%         - 

XPFI 0,78% -12,41% 3,75%         - 

IFIX 0,46% -12,59% 4,12%         - 
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*Retornos em 24m e 36m são analisados, Max DD = Máximo Drawdown em 36 meses ou dese o início; Vol: 12 m ou desde o início; Data 
base: 30/09/2020 

 

Atribuição de Performance 

BCRI11 - Banestes Recebíveis Imobiliários 

No mês de setembro o Fundo distribuiu rendimentos de R$ 0,80/cota. A receita sofreu aumento em função principalmente do 
avanço dos índices de inflação (IGP-M, alta de 4,34%, IGP-DI, alta de 3,30%). No mesmo mês foram realizadas as aquisições 
dos CRI's Praias do Lago (IGP-M+12,0% a.a.), Wyndham Sênior I (IPCA+9,47% a.a.) e Wyndham Sub I (IPCA+17,50% a.a.). Os 
CRI's Ultra e Ultra 2 realizaram recompra antecipada gerando um prêmio aproximado de R$ 1,6 MM. Não foi registrada 
inadimplência no mês. A distribuição de rendimentos foi um pouco afetada devido ao mês mais curto (um dia útil a menos) e 
parte dos recursos obtidos com a 7ª emissão que ainda estão em fase de alocação, permanecendo no caixa (aplicado a CDI). 

Posicionamento 

BCRI11 - Banestes Recebíveis Imobiliários 

Apesar do cenário desafiador para os FII's, continuamos acreditando que no médio prazo existem boas perspectivas à medida 
que a economia vá se recuperando. Os números da construção civil sugerem uma forte recuperação das atividades, ficando 
inclusive além da retomada da economia em geral. As expectativas também são positivas para os próximos anos, em função 
da boa oferta de crédito, taxas de juros baixas e políticas de incentivo do governo. Esperamos o mais breve possível alocar os 
recursos que se encontram no caixa, já que possuimos um pipeline robusto, buscando impactar positivamente a distribuição 
de dividendos. 

 

Capitania Investimentos 

 

Retornos PL         

Mês Ano 12m Milhões 
Valor 
Cota 

VPA* P/VPA 
Renda 
Mensal 

Capitânia REIT FOF -1,30% -17,44% - 336,91 77,14 84,78 0,92 0,00% 

Capitânia Securities  1,96% -7,19% 2,99% 792,84 96,10 93,92 1,03 0,78% 

XPFP 0,38% -8,06% 4,24%         - 

XPFI 0,78% -12,41% 3,75%         - 

IFIX 0,46% -12,59% 4,12%         - 

*Retornos em 24m e 36m são analisados, Max DD = Máximo Drawdown em 36 meses ou dese o início; Vol: 12 m ou desde o início; Data 
base: 30/09/2020 

 

Atribuição de Performance 

CPFF11 - Capitânia REIT FOF 
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A performance do Fundo no mês foi positivamente impactada pelos segmentos de CRI e lajes corporativas, e negativamente 
pelo segmento de logística, que vinha muito valorizado e sofreu correção. O aumento da volatilidade nos mercados e a recente 
alta dos índices de inflação contribuíram para um aumento na procura por fundos de dívida, FIIs de CRI.  

Destaque para dois casos de ativismos em FIIs: (i) a convocação de AGE do FII GRLV11 pelos veículos de investimento da 
Capitânia para aprovar a venda do ativo com um preço mínimo, o que gerou uma reprecificação do fundo em bolsa, e (ii) 
convocação de AGE também pelos veículos da Capitânia para a amortização da parcela do patrimônio em caixa do FII RNDP11 
(R$ 165/cota). Esses dois eventos trouxeram contribuições positivas significativas (os ativos subiram mais de 9%) para o fundo 
no mês. Esse tipo de ativismo só é possível devido ao porte – de forma consolidada a Capitânia tem mais de R$ 1.7 bi investido 
em FIIs – logo detinha posição relevante/ dominante para conseguir convocar as assembleias e destravar valor nos ativos. 

Posicionamento 

CPFF11 - Capitânia REIT FOF 

Mesmo com as incertezas do mercado refletido na abertura e inclinação da curva de juros no mês, continuamos vendo ótimas 
oportunidades no mercado de FIIs. O crescente número de investidores, novas emissões com boa demanda, o aumento da 
liquidez e ainda, a expectativa de juros relativamente baixos por um periodo prolongado de tempo, são muito favoráveis para o 
segmento. No curto prazo seguimos com um posicionamento cauteloso em boa parte do portfólio, em segmentos de menor 
risco, como os FIIs de Renda Urbana. Acreditamos que o mercado ainda tem muito a crescer, especialmente comparado a 
outros mercados internacionais, e oferece uma alternativa interessante, rentável e menos volátil para os investidores. 

Atribuição de Performance 

CPTS11 - Capitânia Securities II 

A alta nos índices de preços, IPCA e principalmente o IGP-M, impactou positivamente a atualização monetária de 
respectivamente 65% e 11% da carteira de CRIs do fundo. E mais uma vez a gestão ativa resultou em ganho de capital relevante 
para o fundo, no mês foram fechadas 15 operações de venda de CRIs, equivalente a 8,12% do patrimônio, com um spread 
médio de +4,66%, 47bps inferior à taxa média de aquisição desses papéis (+5,13%). Destaque também para o CRI MRV com 
pagamento trimestral, realizado em setembro, que ajudou a incrementar o resultado do mês.  

A carteira de FIIs também teve resultado positivo, especialmente devido à performance forte dos fundos de dívida, FIIs de CRI. 
Destaque para a convocação de AGE pelos veículos da Capitânia para a amortização da parcela do patrimônio em caixa do FII 
RNDP11 (R$ 165/cota), resultando em uma valorização de mais de 9% do fundo no mês. 

Posicionamento 

CPTS11 - Capitânia Securities II 

O impacto do COVID-19 tem se mostrado menos severo que o previsto por boa parte do mercado. Seguimos com foco principal 
nos setores de shoppings centers, galpões logísticos e lajes comerciais, acreditando na retomada da qualidade de crédito da 
maior parte dos emissores. Mesmo que os emissores do setor de shoppings precisem de mais tempo e eventualmente de 
carência, acreditamos na retomada no médio prazo e enxergamos algumas ótimas oportunidades de investimento e assim 
aumentamos a exposição. As incertezas provocadas pelo COVID-19, o baixo nível dos juros nominais e o aperto no fluxo de 
caixas das empresas tem levado as mesmas a captarem recursos no mercado de capitais. O momento atual é de boas 
oportunidades para alocação em papéis com boas garantias e spreads de crédito atrativos 

 

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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Hedge 

 

Retornos PL         

Mês Ano 12m Milhões 
Valor 
Cota 

VPA* P/VPA 
Renda 
Mensal 

Hedge Fundo de Fundos -5,50% -8,19% 13,88% 1.887,49 105,82 99,90 1,07 0,44% 

XPFP 0,38% -8,06% 4,24%         - 

XPFI 0,78% -12,41% 3,75%         - 

IFIX 0,46% -12,59% 4,12%         - 

*Retornos em 24m e 36m são analisados, Max DD = Máximo Drawdown em 36 meses ou dese o início; Vol: 12 m ou desde o início; Data 
base: 30/09/2020 

 

Atribuição de Performance 

HFOF11 - Hedge Fundo de Fundos 

Em de setembro, o HFOF negociou o volume de R$ 55 milhões em cotas de FIIs, considerando tanto as operações de compras 
como vendas de ativos. Destacamos o aumento da participação no fundo GRLV, fundo que recebeu de cotistas detentores de 
mais de 5% das cotas, solicitação de convocação de AGE para deliberar sobre a realização de um processo competitivo de 
venda da participação detida no imóvel, e consequente liquidação do fundo, desde que respeitado o mínimo de R$150 milhões 
e determinadas condições. O HFOF possuía, no fechamento de setembro, participação equivalente a 29,7% do fundo de forma 
que, caso a venda venha a ser concretizada, realizará importante ganho de capital. Entre as vendas, destacam-se a redução nas 
posições de GTWR, que havíamos aumentado em julho em preços mais baixos, além de zerarmos nossas posições em BRCR, 
HGLG, BCRI, XPIN, TEPP e JSRE, todas com lucro em um curto espaço de tempo 

Ainda, em setembro, o fundo recebeu R$ 3,9 milhões da 2ª parcela do rendimento referente à venda do FVBI. Conforme 
divulgado, o valor do principal será reinvestido conforme estratégia do Fundo e o lucro irá compor o resultado do fundo, sendo 
distribuído ao longo do semestre. 

Posicionamento 

HFOF11 - Hedge Fundo de Fundos 

Buscamos que o HFOF tenha condições de entregar um dividendo competitivo no longo prazo, além de estar posicionado em 
posições com perspectivas de ganho de capital, que devem destravar valor no médio prazo, impulsionando positivamente a 
cota do fundo. Considerando as premissas de rendimentos projetados dos FII investidos, lucros acumulados de períodos 
anteriores e ainda não distribuídos, ganhos de capital contabilizados na carteira do Fundo e estrutura de custos, a estimativa 
de rendimento médio mensal é de R$ 0,55/cota até dezembro/2020. A expectativa de dividend yield ou de rentabilidade não 
representam promessa, garantia de rentabilidade ou isenção de riscos para os cotistas. 

 

https://conteudos.xpi.com.br/fundos-imobiliarios/hedge-top-fofii-3-fii-hfof11/
https://conteudos.xpi.com.br/fundos-imobiliarios/hedge-top-fofii-3-fii-hfof11/
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Iridium Gestão de Recursos 

 

Retornos PL         

Mês Ano 12m Milhões 
Valor 
Cota 

VPA* P/VPA 
Renda 
Mensal 

Iridium Recebíveis Imobiliários 7,66% 7,19% 33,11% 1.129,44 122,42 98,21 1,26 0,91% 

XPFP 0,38% -8,06% 4,24%         - 

XPFI 0,78% -12,41% 3,75%         - 

IFIX 0,46% -12,59% 4,12%         - 

*Retornos em 24m e 36m são analisados, Max DD = Máximo Drawdown em 36 meses ou dese o início; Vol: 12 m ou desde o início; Data 
base: 30/09/2020 

 

Atribuição de Performance 

IRDM11 - Iridium Recebíveis Imobiliários 

A distribuição de rendimento referente a setembro foi de R$ 1,158746323/cota, o que equivale a uma remuneração bruta de 
imposto de renda de 883,87% do CDI. O fundo segue com a gestão ativa da carteira e focado na alocação dos recursos captados 
na 7ª emissão de cotas, que foi finalizada em agosto. Vale ressaltar que apesar do fundo estar com um nível maior de caixa 
devido a captação, a equipe de gestão continua atenta a oportunidades de venda de ativos da carteira quando surgem boas 
oportunidades. Dessa forma, ainda que tenhamos adquirido entre os meses de agosto e setembro mais de R$ 374 milhões em 
ativos (entre CRIs e FIIs), o fundo também vendeu mais de R$ 180 milhões de ativos nesse mesmo período, o que fez com que 
o fundo encerrasse o mês de setembro com aproximadamente R$ 200 milhões em caixa, nível próximo ao encerramento de 
agosto. Adicionalmente, destacamos que esse mesmo caixa já está inteiramente comprometido com operações que serão 
liquidadas nos próximos meses. Mesmo assim, permaneceremos atentos para novas oportunidades, tanto de aquisição como 
de venda de ativos. 

Posicionamento 

IRDM11 - Iridium Recebíveis Imobiliários 

Continuamos otimistas com o mercado primário de CRIs e FIIs, com constantes análises de novas oportunidades e estratégias. 
Quanto ao mercado secundário, temos operado este com mais com foco na venda, pois acreditamos estar caro o preço de 
vários ativos. 

 

 

 

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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Mauá Capital 

 

Retornos PL         

Mês Ano 12m Milhões 
Valor 
Cota 

VPA* P/VPA 
Renda 
Mensal 

Mauá Capital Recebíveis Imobiliários 2,14% -0,49% - 715,82 101,97 98,92 1,04 0,59% 

XPFP 0,38% -8,06% 4,24%         - 

XPFI 0,78% -12,41% 3,75%         - 

IFIX 0,46% -12,59% 4,12%         - 

*Retornos em 24m e 36m são analisados, Max DD = Máximo Drawdown em 36 meses ou dese o início; Vol: 12 m ou desde o início; Data 
base: 30/09/2020 

 

Atribuição de Performance 

MCCI11 - Mauá Capital Recebíveis Imobiliários 

O Fundo encerrou o mês de setembro/2020 com 95,5% do seu patrimônio líquido alocado em ativos alvo, sendo 16 CRI e 4 
Fundos de CRI. A parcela do patrimônio alocada em CRI apresenta uma taxa média ponderada de Inflação + 6,8% (84,0% do 
PL) e CDI + 4,6% (8,3% do PL). A distribuição de rendimentos para o mês de setembro/2020 foi de R$ 0,60, equivalente a um 
dividend yield de 7,3% a.a., quando considerada a cota patrimonial. O fundo encerrou o mês com R$ 0,19 por cota de lucro retido 
que será distribuído ao longo do 2º semestre de 2020 para fins de estabilização de resultados. 

Posicionamento 

MCCI11 - Mauá Capital Recebíveis Imobiliários 

Reafirmamos que 100% dos CRIs permanecem adimplentes e até o momento não identificamos qualquer indício ou negociação 
em curso que possa causar alteração nas distribuições de rendimento do fundo. Todas as operações possuem garantia real e 
diversos mitigantes de risco. Mais de 76% dos CRIs do portfólio foram originados e estruturados pelo Gestor, fornecendo maior 
conhecimento das operações e proximidade dos devedores. Entendemos que todos esses fatores fizeram com que a carteira 
se mantivesse extremamente saudável nos momentos de turbulência da pandemia. As perspectivas para os resultados do 
fundo são impactadas diretamente pelos índices mensais de inflação. Os ativos do fundo em sua maioria são atrelados à 
inflação de 2 meses anteriores e a maioria da carteira está atrelada ao IPCA. 

 

Mogno 

 

Retornos PL         

Mês Ano 12m Milhões 
Valor 
Cota 

VPA* P/VPA 
Renda 
Mensal 

Mogno Fundo de Fundos -3,50% -24,43% 2,48% 782,23 90,16 86,43 1,05 0,52% 

XPFP 0,38% -8,06% 4,24%         - 

XPFI 0,78% -12,41% 3,75%         - 

IFIX 0,46% -12,59% 4,12%         - 

*Retornos em 24m e 36m são analisados, Max DD = Máximo Drawdown em 36 meses ou dese o início; Vol: 12 m ou desde o início; Data 
base: 30/09/2020 
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Atribuição de Performance 

MGFF11 - Mogno Fundo de Fundos 

Dividendo de R$ 0,50/cota no mês, yield anualizado de 6,8%. Retorno total de 1,1% no mês, contra um resultado total do IFIX de 
0,5% em agosto. Variação da cota a mercado, mais o dividendo distribuído, renderam -3,5% no mês. Volume negociado de 5,55% 
do valor a mercado do fundo no mês. 33,1% do portfólio está alocado em ofertas 476 e temos 2,2% do fundo alocado em fundos 
de incorporação. 

Os maiores destaques positivos do mês foram as posições de BRCR11, BPML11 (476), RRBP11 e TRXB11(476), que subiram 
5,04%, 5,25%, 3,25% e 5,12% respectivamente e somaram uma contribuição de 0,98% par o fundo. De outro lado, as maiores 
perdas do portfólio ficaram por conta TEPP11 e BTCR11, que caíram respectivamente 2,16% e 2,81%, contribuindo com -0,14% 
para o resultado da carteira.  

Aumentamos nosso caixa de 2,3% para 4,9%, tendo em vista as oportunidades que têm surgido, especialmente algumas ofertas 
restritas que descreveremos em nosso relatório gerencial. Apesar do cenário desafiador as alterações que fizemos na carteira 
nos últimos meses e a oferta realizada em maio têm nos permitido manter nosso dividendo no patamar de R$ 0,50/quota, o 
que representa um yield de 6,8%. 

Posicionamento 

MGFF11 - Mogno Fundo de Fundos 

O dos ativos corporativos, respondendo pela maior parte dos ganhos, reforça nossa convicção de que ativos corporativos de 
alto padrão não sofrerão expressivamente com uma maior adesão de home office e, no relativo, devem sair deste momento 
em uma posição mais fortalecida com relação ativos de menor qualidade/pior localização.  

Têm surgido novas ofertas de fundos de desenvolvimento bastante atrativas em nossa visão. Apesar de já termos uma 
exposição de mais de 2% e um comprometimento de mais de 5% estamos comprometendo mais capital para estas estratégias, 
de maneira comedida. Uma vez que esta carteira comece a retornar capital será um componente importante de retorno para o 
fundo, contribuindo de forma expressiva para aumentar nossa capacidade de geração de dividendo. 

 

RB Capital 

 

Retornos PL         

Mês Ano 12m Milhões 
Valor 
Cota 

VPA* P/VPA 
Renda 
Mensal 

RB Capital I Fundo de Fundos 4,66% - - 102,81 83,00 95,36 0,88 0,52% 

XPFP 0,38% -8,06% 4,24%         - 

XPFI 0,78% -12,41% 3,75%         - 

IFIX 0,46% -12,59% 4,12%         - 

*Retornos em 24m e 36m são analisados, Max DD = Máximo Drawdown em 36 meses ou dese o início; Vol: 12 m ou desde o início; Data 
base: 30/09/2020 

 

https://conteudos.xpi.com.br/fundos-imobiliarios/mogno-fii-mgff11/
https://conteudos.xpi.com.br/fundos-imobiliarios/mogno-fii-mgff11/
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Atribuição de Performance 

RFOF11 - RB Capital I FOF 

Conforme relatório anterior, seguimos intensificando movimentos de giro de portfólio. Na ponta vendedora, focamos a nossa 
rotação de ativos principalmente nos segmentos de:  

(i) Fundos de Logística: Adquiridos recentemente por meio de oferta pública, e restrita, reduzimos com ganho de capital 
para adquirir outros fundos do mesmo setor. 

(ii) Laje Corporativas: Tiveram um desempenho positivo em setembro. Aproveitamos a alta do mês para realizar lucro em 
alguns fundos. 

Na ponta compradora, focamos as nossas novas alocações principalmente nos segmentos: 

(i) Fundos Logísticos: Um dos fundos adquirido por meio de oferta pública, e que já apresenta ganhos sobre o valor de 
mercado. Outros fundos adquiridos na bolsa, que pagam dividend yield de 5,5%. 

(ii) Fundos de Recebíveis: Adquirido na bolsa abaixo do preço patrimonial. Com a retomada da inflação, Fundos com maior 
exposição à inflação devem ser beneficiados no curto prazo. 

Seguimos analisando a indústria de FIIs, buscando Fundos com ativos de qualidade a preços adequados, para a construção de 
uma carteira sólida e equilibrada de longo prazo. 

Posicionamento 

RFOF11 - RB Capital I FOF 

Nos meses de agosto e setembro o Fundo obteve resultados imobiliários não recorrente devido à liquidação do Fundo FVBI11. 
Recebemos uma parcela referente ao lucro gerado pela venda deste ativo. 

Sendo assim, do resultado total do mês de setembro, de R$ 0,97 por cota, foi realizada distribuição de R$ 0,50. Juntando esta 
diferença com os resultados acumulados nos meses anteriores, há, a partir de agora, uma reserva de R$ 0,58 por cota para ser 
distribuída até o final do semestre de competência do fundo.   

O portfólio do RFOF11 segue bastante diversificado setorialmente, pulverizado em 34 fundos, com maior exposição no estado 
de São Paulo e em ativos de alta qualidade.  

 

RBR Asset 

 

Retornos PL         

Mês Ano 12m Milhões 
Valor 
Cota 

VPA* P/VPA 
Renda 
Mensal 

RBR Fundo de Fundos -1,10% -20,46% 0,78% 879,23 94,57 95,67 1,00 0,62% 

RBR High Grade 0,20% -4,07% 3,55% 728,87 99,21 98,15 1,02 0,50% 

RBR Private Crédito Imobiliário -0,31% -14,69% - 204,43 99,52 104,57 0,96 0,59% 

XPFP 0,38% -8,06% 4,24%         - 

XPFI 0,78% -12,41% 3,75%         - 

IFIX 0,46% -12,59% 4,12%         - 

*Retornos em 24m e 36m são analisados, Max DD = Máximo Drawdown em 36 meses ou dese o início; Vol: 12 m ou desde o início; Data 
base: 30/09/2020 
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Atribuição de Performance 

RBRY11 - RBR Private Crédito Imobiliário 

Ressaltamos que brevemente divulgaremos o Relatório de Risco do RBR High Yield de setembro/2020. Fechamos setembro/20 
com taxa média de CDI+5,8%aa, 15 operações (portfólio bem diversificado), e distribuímos R$ 0,60/cota. 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 (50,5%) e garantias devidamente formalizadas (Alienação fiduciária). Eventual 
repactuação é normal no universo de crédito imobiliário, o que não altera os rendimentos mensais do fundo. 

Posicionamento 

RBRY11 - RBR Private Crédito Imobiliário 

Enxergamos o RBR High Yield como um fundo com uma excelente relação risco/retorno. A carteira é extremamente saudável 
e atualmente em um preço perto do valor patrimonial. Buscamos sempre 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 0,60/cota - Yield anual líquido para o investidor próximo de 7%aa - trabalharemos duro 
para estender estas condições para o 2°S/2020. 

Atribuição de Performance 

RBRR11 - RBR High Grade 

Ressaltamos o Relatório de Risco do RBR High Grade de Setembro/2020. Fechamos setembro/20 95% alocado, taxa média de 
CDI+2,9%aa, 37 operações (portfólio bem diversificado), e distribuímos R$ 0,50/cota. Giros mínimos do portfólio 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. 

Posicionamento 

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. 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. 

Atribuição de Performance 

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 setembro/20 70% alocado em FII tijolo e 30% em CRI/FII CRI e distribuimos R$ 0,75/cota. Além de acreditar 
muito nas nas posições que estamos montando e carregando no portfólio, temos no RBR Alpha o evento da venda do ativo do 
FVBI, que foi concretizado e que grande parte do ganho já está na conta do fundo. Isso leva os dividendos aos patamares do 

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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1o Semestre. 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 ao custo de reposição) e em FIIs de CRI High Grade. Seguimos aumentando taticamente no 
segmento logístico e malls permanecemos diminuindo a exposição. 

Posicionamento 

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 de cerca de 15%aa para nossas posições em tijolo e de 
cerca de 10%aa para FII de CRI (horizonte de investimento entre 2 - 3 anos). já recebemos a grande maioria do ganho de capital 
da venda do FVBI e iniciamos a distribuição deste ganho de modo a estabilizar os rendimentos e, consequentemente, trazer 
menos volatilidade para a cota. Soltamos um novo guidance de Dividendos par o 2°S/2020: entre R$ 0,60 - R$ 0,80/cota, 
acreditando que poderemos surpreender positivamente. 

 

REC Gestão 

 

Retornos PL         

Mês Ano 12m Milhões 
Valor 
Cota 

VPA* P/VPA 
Renda 
Mensal 

REC Recebíveis Imobiliários -1,93% -0,62% -0,88% 705,66 95,33 97,34 0,99 0,88% 

XPFP 0,38% -8,06% 4,24%         - 

XPFI 0,78% -12,41% 3,75%         - 

IFIX 0,46% -12,59% 4,12%         - 

*Retornos em 24m e 36m são analisados, Max DD = Máximo Drawdown em 36 meses ou dese o início; Vol: 12 m ou desde o início; Data 
base: 30/09/2020 

 

Atribuição de Performance 

RECR11 - REC Recebíveis Imobiliários 

No acumulado dos últimos 12 meses, a distribuição de rendimentos do Fundo corresponde a 9,7% a.a., ou o equivalente a 
274%do CDI. Após dedução do imposto de renda, tributo que incide sobre rendimentos decorrentes de aplicações financeiras, 
o rendimento do Fundo passa a equivaler a 323% do CDI líquido do tributo. 

Em 15 de outubro de 2020, referente ao resultado do mês de setembro, o Fundo distribuirá o montante de R$9.497.090, 
equivalente a um rendimento de R$ 1,31 por cota. 

O resultado do mês reflete em especial a manutenção de um elevado percentual de recursos alocados em CRIs. O Fundo 
encerrou o mês com 99% de seus recursos alocados em CRIs, distribuídos em 53 operações. 

O portfolio de CRIs encerrou o mês integralmente adimplente. Foram realizados 3 novos investimentos em setembro: CRI VIC 
(R$ 15 mm), CRI Gafisa (R$ 45 mm) e novo alocação no CRI JC Gontijo (R$ 6,8 mm). 

Conforme Fato Relevante, publicado em 29 de setembro de 2020, o Fundo irá realizar a 8ª emissão de novas cotas, as quais, 
respeitados o Direito de Preferência e o Direito de Subscrição de Sobras e Montante Adicional, serão objeto de oferta pública. 

https://conteudos.xpi.com.br/fundos-imobiliarios/rbr-alpha-fundo-de-fundos-fii-rbrf11/
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Posicionamento 

RECR11 - REC Recebíveis Imobiliários 

Com taxa de juros nas mínimas históricas, o mercado de capitais imobiliário tem se tornado muito atrativo nos últimos 2 anos, 
tanto para o investidor quanto para o tomador de recursos.  

O mercado de Fundos Imobiliários de CRI demonstrou-se uma classe de ativo com risco x retorno muito positivo, com poucos 
casos noticiados de perda de crédito. 

A perspectiva de originação de bons créditos, com bom retorno e estrutura de garantias robustas continua favorável. 

Vale destacar que a gestora mantém um pipeline de novas operações, com um retorno em linha com o portfolio atual, mantendo 
a mesma linha de estrutura de garantia e em estágio avançado de estruturação que permite manter o ritmo rápido de alocação. 

 

TG Core 

 

Retornos PL         

Mês Ano 12m Milhões 
Valor 
Cota 

VPA* P/VPA 
Renda 
Mensal 

TG Ativo Real -1,24% 2,99% 5,95% 439,27 131,15 126,75 1,04 0,81% 

XPFP 0,38% -8,06% 4,24%         - 

XPFI 0,78% -12,41% 3,75%         - 

IFIX 0,46% -12,59% 4,12%         - 

*Retornos em 24m e 36m são analisados, Max DD = Máximo Drawdown em 36 meses ou dese o início; Vol: 12 m ou desde o início; Data 
base: 30/09/2020 

 

Atribuição de Performance 

TGAR11 - TG Ativo Real 

Após o encerramento da 8ª Emissão de Cotas FII TG Ativo Real ao fim de agosto, na qual foi captado o montante líquido de R$ 
296 milhões, já em setembro, foi possível proceder à alocação de praticamente um terço dos recursos (R$ 102 milhões). A 
celeridade na alocação deveu-se a boas oportunidades, preponderantemente, em ativos de crédito, aos quais realizamos 
análise focada na avaliação da qualidade das garantias e do grau de colateralização. 

Alguns dos ativos de crédito adquiridos em setembro já pagaram PMT no próprio mês, contribuindo para a manutenção do 
Dividend Yield (DY), mesmo após o ingresso dos recursos da oferta. Também contribuíram neste aspecto: (i) o impacto do 
comportamento recente do IGP-M sobre a correção monetária incidente sobre os ativos de crédito; (ii) a manutenção do ritmo 
de vendas em parte relevante dos empreendimentos; e (iii), amadurecimento acelerado da carteira de equity, com ativos sendo 
lançados e iniciando a construção de suas carteiras de recebíveis. 

Em setembro o Fundo distribuiu R$ 1,00 por cota, representando um DY de 0,76%, gerando uma distribuição de 9,61% nos 
últimos doze meses. 



 
 
 

36 

Outubro 2020 

Posicionamento 

TGAR11 - TG Ativo Real 

As expectativas da Gestora são de manutenção do ritmo de alocação dos recursos advindos da última oferta, com maior foco 
em ativos de equity, analisados com a diligência empregada no processo de originação de novos ativos. Devido ao delay entre 
variações nos indexadores e o reflexo na apuração da correção monetária nos ativos de crédito, há probabilidade de que essa 
variável (IGP-M) ainda possa contribuir positivamente nos próximos meses. Por outro lado, a magnitude das movimentações 
do IGP-M também traz preocupação em termos de adimplência dos mutuários finais das unidades imobiliárias e, destarte, a 
gestora acompanha de perto a evolução da saúde das carteiras junto às servicers (ativos de equity) e securitizadoras (crédito). 

 

Valora Investimentos 

 

Retornos PL         

Mês Ano 12m Milhões 
Valor 
Cota 

VPA* P/VPA 
Renda 
Mensal 

Valora CRI Índice de Preços 0,00% - - 158,71 97,44 95,65 1,03 0,76% 

Valora RE 6,83% -25,18% -8,04% 436,31 86,11 96,82 0,89 0,50% 

XPFP 0,38% -8,06% 4,24%         - 

XPFI 0,78% -12,41% 3,75%         - 

IFIX 0,46% -12,59% 4,12%         - 

*Retornos em 24m e 36m são analisados, Max DD = Máximo Drawdown em 36 meses ou dese o início; Vol: 12 m ou desde o início; Data 
base: 30/09/2020 

 

Atribuição de Performance 

VGIR11 - Valora RE 

O Fundo encerrou o mês de setembro com 95,2% de seu patrimônio líquido alocado em CRI, distribuídos em 38 diferentes 
operações, num total investido de R$415,2 milhões. Os demais recursos estão investidos em instrumentos de caixa. Conforme 
citado em Eventos Subsequentes no relatório anterior, o Fundo adquiriu no início de setembro um volume adicional de R$2,1 
milhões do CRI Nova Barueri com cupom de CDI + 5% ao ano e piso de remuneração de 9% ao ano. A distribuição de 
rendimentos do Fundo referente ao mês de setembro de 2020 será de R$0,45 por cota, equivalente a uma rentabilidade líquida 
de CDI + 4,44% ao ano (331,2% do CDI), com base no valor da cota no fechamento do mês de R$86,55. Conforme o relatório 
reapresentado do mês anterior, o CRI HM Engenharia teve sua classificação de risco rebaixada pela S&P para BBB.br, devido 
as consequências da crise da Covid-19. Visto o acompanhamento próximo do CRI e da companhia, a Gestão segue confiante 
na capacidade de geração de caixa da companhia para o pagamento de juros e principal do CRI. Todos os CRI estão 
adimplentes e com base nos trabalhos de monitoramento próximos de todos os ativos, a Gestão entende que a carteira 
continua saudável. 

Posicionamento 

VGIR11 - Valora RE 

No início do mês de outubro, o Fundo vendeu um total de R$12 milhões em CRI com o objetivo de acelerar a reciclagem da 
carteira e melhorar a rentabilidade média dos ativos. Foram vendidos (i) R$5 milhões do CRI Tegra com cupom de CDI + 1,10% 

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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ao ano, (ii) R$4,2 milhões do CRI RNI 31S com cupom de CDI +1,70% ao ano, (iii) R$2 milhões do CRI You 11S com cupom de 
CDI + 3,75% ao ano e R$750 mil do CRI You 1S com cupom de CDI + 4,0% ao ano. 

A Gestão continua com seu foco em manter a rentabilidade do Fundo em níveis atrativos, mantendo, ao mesmo tempo, a 
qualidade de crédito e perfil de risco da carteira. Dessa forma, continuamos avaliando diversas oportunidades de investimento 
e desinvestimento, buscando acelerar a reciclagem natural da carteira do Fundo. 

Atribuição de Performance 

VGIP11 - Valora CRI Índice de Preços 

O Fundo encerrou o mês de setembro com 90,5% de seu patrimônio líquido alocado em CRI, distribuídos em 17 diferentes 
operações, num total investido de R 144,1 milhões. Os demais recursos estavam investidos em instrumentos de caixa. 

Durante o mês de setembro, o Fundo fez aquisições de 5 operações no valor total de R$31,5 milhões. Foram investidos (i) R$10 
milhões no CRI GPA 83S com cupom de IPCA + 5,0% ao ano e rating AAsf(bra) pela Fitch; (ii) R$2,2 milhões (de um total a ser 
adquirido de R$8,4 milhões) no CRI Carinás, com cupom de IPCA + 9% ao ano e prêmio inicial de 294bps; e (iii) R$9,3 milhões 
no CRI Tenente Negrão, com cupom de IPCA + 10% ao ano (ver mais detalhes das operações em Detalhamento de Ativos). 
Além disso, o Fundo adquiriu R$5 milhões adicionais do CRI JSL Ribeira 261S e R$5 milhões adicionais do CRI JSL Ribeira 
268S. 

A distribuição de rendimentos do Fundo referentes ao mês de setembro de 2020 será de R$0,85 por cota, equivalente a uma 
rentabilidade líquida de IPCA + 6,2% ao ano com base no valor de mercado da cota no fechamento do mês de R$98,26. 

Todos os CRI da carteira estão com suas obrigações em dia e a na visão da Gestão a carteira se mantêm saudável. 

Posicionamento 

VGIP11 - Valora CRI Índice de Preços 

O trabalho de monitoramento e acompanhamento intenso e próximo dos ativos do Fundo - feito a nível das garantias - continua. 
Importante citar que o CRI São Gonçalo sofreu rebaixamento de rating pela Fitch de A+ para A-, devido às consequências da 
crise da Covid-19. Visto o acompanhamento próximo da Gestão, seguimos confiantes na capacidade de geração de caixa do 
shopping para o pagamento de juros e principal do CRI. 

No início de outubro, o Fundo adquiriu no mercado primário R$10 milhões do CRI AR Terrenos com cupom de IPCA + 9,0% ao 
ano e prêmio inicial de 163 bps, tendo como garantia terrenos na cidade de São Paulo. Com isso, o Fundo passou a ter mais de 
96% de seu patrimônio líquido alocado em CRI, distribuídos em 18 operações distintas. 

 

VBI 

 

Retornos PL         

Mês Ano 12m Milhões 
Valor 
Cota 

VPA* P/VPA 
Renda 
Mensal 

VBI CRI 4,50% -4,07% 1,64% 352,88 93,37 100,05 0,94 0,74% 

VBI REITS FOF 3,85% - - 136,76 87,73 94,97 0,93 0,68% 

XPFP 0,38% -8,06% 4,24%         - 

XPFI 0,78% -12,41% 3,75%         - 

IFIX 0,46% -12,59% 4,12%         - 

*Retornos em 24m e 36m são analisados, Max DD = Máximo Drawdown em 36 meses ou dese o início; Vol: 12 m ou desde o início; Data 
base: 30/09/2020 
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Atribuição de Performance 

CVBI11 - VBI CRI 

Com base no resultado do mês setembro, foi anunciado em 8 de outubro o valor de R$ 0,75/cota como distribuição de 
dividendos, em relação a cota inicial de R$ 100,00, esta distribuição representa um dividend yield no mês de 0,8% e de 9,0% 
anualizado. O VBI CRI encerrou setembro com patrimônio líquido no valor de R$ 100,32/cota e um resultado não distribuído por 
cota de R$ 0,52, a fim de manter um patamar estabilizado e de maior previsibilidade nos dividendos dos próximos meses. Ao 
final do mês de setembro, 96,4% do patrimônio líquido do Fundo estava alocado em CRI com uma rentabilidade média 
ponderada de 11,1% a.a., prazo médio de 5,4 anos e spread médio de 3,8% a.a. 

Posicionamento 

CVBI11 - VBI CRI 

No geral, considerando as expectativas embutidas nas curvas de taxas referenciais, projetamos uma rentabilidade média 
ponderada da carteira de CRI de 10,1% a.a. nos próximos 12 meses e de 11,1% a.a. ao longo do prazo médio de 5,4 anos da 
carteira de CRI. 

Atribuição de Performance 

RVBI11 - VBI REITS FOF 

Com base no resultado do mês setembro, foi anunciado em 8 de outubro o valor de R$ 0,60/cota como distribuição de 
dividendos. Este montante representa dividend yield de 7,6% em relação ao patrimônio líquido do fundo e 8,2% em relação ao 
seu valor de mercado. O VBI REITS encerrou setembro com patrimônio líquido no valor de R$ 95,08/cota. Considerando a 
distribuição do mês, a variação do PL no período foi de +0,7%. Este valor superou a alta de +0,5% apresentada pelo IFIX, que 
encerrou o mês em 2.795 pontos. No mesmo período, as cotas do Fundo no secundário valorizaram-se +3,2%, encerrando o 
mês cotadas a R$ 88,30. 

Posicionamento 

RVBI11 - VBI REITS FOF 

Ao todo, entre fevereiro e setembro deste ano, o RVBI já distribuiu aos cotistas R$ 3,09/cota vs. R$ 2,58/cota projetados 
inicialmente (+20%), atingindo a casa dos R$ 0,60/cota mensais com um mês de antecedência em relação ao planejado em 
prospecto.  Em nossa leitura, a performance acumulada desde o início do Fundo com estoque de ganho de capital de R$ 
2,49/cota nos permitirá manter nos próximos meses a distribuição acima do patamar de R$ 0,60/cota, sem incorrer em riscos 
excessivos - e tributariamente ineficientes – de giro de carteira e/ou a realização precoce de ganho de capital de fundos que 
ainda não tenham atingido todo seu potencial de valorização. Cabe reforçar que este é apenas um indicativo, não podendo ser 
interpretado como promessa uma vez que FIIs são ativos de renda variável. 
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Vinci Partners 

 

Retornos PL         

Mês Ano 12m Milhões 
Valor 
Cota 

VPA* P/VPA 
Renda 
Mensal 

Vinci Instrumentos Financeiros -1,32% - - 284,52 95,85 101,17 0,95 0,66% 

XPFP 0,38% -8,06% 4,24%         - 

XPFI 0,78% -12,41% 3,75%         - 

IFIX 0,46% -12,59% 4,12%         - 

*Retornos em 24m e 36m são analisados, Max DD = Máximo Drawdown em 36 meses ou dese o início; Vol: 12 m ou desde o início; Data 
base: 30/09/2020 

 

Atribuição de Performance 

VIFI11 - Vinci Instrumentos Financeiros 

No mês de setembro o VIFI apresentou uma rentabilidade total de 1,0%, considerando a variação patrimonial da cota somada 
aos rendimentos distribuídos no mês, o que representa 0,6 ponto percentual acima do retorno do IFIX no mesmo período. No 
acumulado do segundo semestre, o fundo apresenta uma rentabilidade total de 1,7 ponto percentual acima do índice imobiliário, 
enquanto a rentabilidade total desde a 2ª emissão de cotas (“IPO”), que considera o valor de emissão de R$ 100,00, é de 4,4 
pontos percentuais acima do IFIX. No final do último mês, a cota de mercado do fundo apresentava um desconto de 5,6% em 
relação a sua cota patrimonial, que reflete a marcação a mercado da carteira do fundo. O rendimento para o mês foi de R$ 
0,65/cota, o equivalente a um dividend yield de 8,1% sobre a cota de mercado de fechamento do mês. O fundo apresentava boa 
diversificação entre segmentos, com escritórios representando 34% dos ativos, seguido por recebíveis imobiliários com 25%, , 
shoppings com 18% e logística com 17%. Com relação às estratégias de investimento, o fundo apresentava 59% da carteira na 
estratégia de renda e 41% em valor. 

Posicionamento 

VIFI11 - Vinci Instrumentos Financeiros 

No mercado de FIIs, a percepção da equipe de gestão é de que as oportunidades no mercado primário através de ofertas 
públicas estão menos atrativas do que as identificadas no mercado secundário, em especial os IPOs que contam com uma 
incerteza em relação a liquidez dos ativos após início das negociações. Em relação ao cenário macro, fatores políticos e 
econômicos internos e externos relacionados ao coronavírus continuam trazendo incertezas e volatilidade nos mercados, de 
forma que seguimos atuando com cautela. 
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XP Asset Management 

 

Retornos PL         

Mês Ano 12m Milhões 
Valor 
Cota 

VPA* P/VPA 
Renda 
Mensal 

Maxi Renda 2,92% -12,72% 14,07% 1.570,07 10,84 10,17 1,07 0,66% 

XP Crédito Imobiliário 2,21% -10,27% - 637,87 87,73 97,13 0,91 0,69% 

XP Selection FOF -0,91% - - 336,27 95,81 100,38 0,96 0,71% 

XPFP 0,38% -8,06% 4,24%         - 

XPFI 0,78% -12,41% 3,75%         - 

IFIX 0,46% -12,59% 4,12%         - 

*Retornos em 24m e 36m são analisados, Max DD = Máximo Drawdown em 36 meses ou dese o início; Vol: 12 m ou desde o início; Data 
base: 30/09/2020 

 

Atribuição de Performance 

XPSF11 - XP Selection FOF 

O XP Selection seguiu sua estratégia de direcionar maior parcela de seu patrimônio para ativos de tijolo, com destaque para 
novas alocações no segmento de logística, além de manter a sua concentração em FIIs de CRI, em virtude de sua característica 
defensiva.  

O XPSF11 encerrou o mês com uma cotação de 95,81 reais por cota “ex-proventos”, representando uma depreciação de 0,91% 
no mês, com um dividend yield de 8,8% anualizado. A cota patrimonial atingiu 100,89 reais (apreciação de 0,51%), com um 
dividend yield de 8,3% anualizado. 

Posicionamento 

XPSF11 - XP Selection FOF 

Setembro foi um mês de sinais mistos. Vimos a crise sanitária se agravar no exterior ao mesmo tempo que sinais econômicos 
mostraram melhoras modestas somados a um aumento da incerteza política fiscal do país. Nosso viés segue positivo para a 
retomada da economia no longo prazo, apesar de enfrentarmos volatilidade no curto e no médio prazo, o que gera 
oportunidades. Nosso trabalho se resume em encontrar essas oportunidades com segurança, mitigando oscilações no 
portfólio do fundo. Seguimos com o portfólio defensivo de CRIs enquanto buscamos investimentos em ativos de tijolo, tanto 
no mercado primário como no secundário que tem trazido oportunidades diante de tais incertezas. 

Atribuição de Performance 

XPCI11 - XP Crédito Imobiliário 

O mês de setembro foi marcado pela alta volatilidade e contou com uma leve retomada do IFIX frente ao mês anterior, com 
avanço de 0,46%. No Brasil tivemos criação líquida de 249k vagas formais em agosto e arrecadação federal de R$124,5 bilhões, 
ambos acima do projetado pelo mercado. O Índice de Confiança da Construção avançou para 91,5 pontos (+3,7% MoM) em 
setembro. No cenário externo uma possível segunda onda de COVID-19 nos países europeus frearam a retomada dos principais 
indicadores. Nos EUA, a proximidade das eleições presidenciais deve trazer mais volatilidade ao mercado. 

No book de CRIs o Fundo investiu R$ 12,6MM no CRI Helbor. No book de FIIs a gestão permaneceu extremamente ativa, com 
destaque para a alienação de R$ 2,7MM em operações no mercado secundário com importante ganho de capital ao Fundo. 

https://conteudos.xpi.com.br/fundos-imobiliarios/xp-credito-imobiliario-xpci11/
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Os rendimentos e ganhos de capital auferidos segundo o regime de caixa foram de R$ 0,58/cota, totalizando R$ 3,8MM. No 
book de CRI os rendimentos recebidos pelo Fundo foram de R$ 4,2MM. O book de FII teve um resultado de R$ 0,3MM entre 
rendimentos e ganhos de capital. 

Posicionamento 

XPCI11 - XP Crédito Imobiliário 

A desaceleração da agenda de reformas, as recentes discussões sobre a delicada perspectiva fiscal brasileira, acerca do 
financiamento do Programa Renda Cidadã, e a possível quebra do teto de gastos aumentaram a volatilidade nos ativos locais 
e os prêmios de risco, sobretudo nos juros e câmbio. As perspectivas para o setor imobiliário, por outro lado, seguem positivas. 
Dados recentes mostram uma retomada do mercado imobiliário residencial já a partir do 3T20. O Índice de Confiança da 
Construção retornou em setembro a patamares próximos a fevereiro, último mês pré-COVID-19. Sobre os rendimentos dessa 
classe, a manutenção da Selic em patamares baixos, a alta do IPCA nas últimas semanas e a contínua alta do IGP-M, seguem 
indicando que o "piso" já foi atingido e há menores riscos de downside. 

Atribuição de Performance 

MXRF11 - Maxi Renda 

No Brasil tivemos criação líquida de 249k vagas formais em agosto e arrecadação federal de R$124,5 bilhões, ambos acima do 
projetado pelo mercado. O Índice de Confiança da Construção avançou para 91,5 pontos (+3,7% MoM) em setembro. No cenário 
externo uma possível segunda onda de COVID-19 nos países europeus frearam a retomada dos principais indicadores. Nos 
EUA, a proximidade das eleições presidenciais deve trazer mais volatilidade ao mercado. 

Destacamos novamente o elevado crescimento de cotistas na base do Fundo, chegando a mais de 269 mil cotistas (+40% 
QoQ), umas das maiores da indústria de FIIs no Brasil. O Fundo encerrou durante o mês a sua 6ª Emissão de Cotas, com 
captação total de R$ 591MM. 

No mês o Fundo alocou aproximadamente R$ 90,7MM em CRIs com ótimos perfis de crédito como GPA e Rede D'Or, R$ 
82,9MM em FIIs, com destaque para o SPVJ11 e R$ 25,3MM em duas novas permutas financeiras. 

O resultado segundo regime de caixa foi de R$ 0,06/cota, totalizando R$ 9,2MM. Sendo que os books de permutas, CRIs e FIIs 
distribuíram R$ 900k, R$9,2MM e R$466,2k, respectivamente. 

Posicionamento 

MXRF11 - Maxi Renda 

A desaceleração da agenda de reformas, as recentes discussões sobre a delicada perspectiva fiscal brasileira, acerca do 
financiamento do Programa Renda Cidadã, e a possível quebra do teto de gastos aumentaram a volatilidade nos ativos locais 
e os prêmios de risco, sobretudo nos juros e câmbio. As perspectivas para o setor imobiliário, por outro lado, seguem positivas. 
Dados recentes mostram uma retomada do mercado imobiliário residencial já a partir do 3T20. O Índice de Confiança da 
Construção retornou em setembro a patamares próximos a fevereiro, último mês pré-COVID-19. Sobre os rendimentos dessa 
classe, a manutenção da Selic em patamares baixos, a alta do IPCA nas últimas semanas e a contínua alta do IGP-M, seguem 
indicando que o "piso" já foi atingido e há menores riscos de downside. 

 

 
 
 
 
 
 
 

https://conteudos.xpi.com.br/fundos-imobiliarios/xp-credito-imobiliario-xpci11/
https://conteudos.xpi.com.br/fundos-imobiliarios/maxi-renda-fii-mxrf11/
https://conteudos.xpi.com.br/fundos-imobiliarios/maxi-renda-fii-mxrf11/
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III) Fundos em Participação de Infraestrutura 

Os Fundos de Investimento em Participações (FIPs) tem sua base como 

a de qualquer outro fundo: eles captam recursos de vários investidores 

para formar uma espécie de condomínio, que utilizará esse bolo de 

capital reunido para investir. No caso dos FIPs, o investimento é feito 

majoritariamente em companhias fechadas ou sociedades limitadas 

com o objetivo de acompanhar e lucrar com o crescimento desses 

negócios a longo prazo e, além disso, adquirir algum grau de 

participação na gestão do negócio. 

A instituição financeira que administrar o fundo consegue reunir o capital 

para investir nas participações de empresas ou projetos por meio das 

chamadas cotas, que nada mais são do que a parte de cada investidor 

no negócio. Assim, se houver lucro, o fundo repassa esse retorno aos 

investidores proporcionalmente à quantidade de cotas adquiridas. 

Os FIPs, ao contrário dos fundos de investimento habituais, são negociados na Bolsa. Por esse motivo, são 

classificados como um investimento de Renda Variável, pertencente à classe fechada. Isso significa que as cotas 

do fundo só podem ser resgatadas, de forma oficial, apenas quando houver uma deliberação em assembléia ou 

quando houver a liquidação do fundo, ou seja, quando ele for finalizado pelo gestor do fundo. 

Os fundos listados que existem hoje, continuam mostrando boa performance dado que grande parte dos ativos 
possuem receita estável e previsível, não tendo grandes impactos devido a pandemia. 

 
Em setembro os FIPs-IE tiveram retorno de -3,00% no mês (-0,19% no ano). Os indicadores mais comuns para 
servirem de comparativo, o IBOV (Ibovespa) e o IEE (Índice de Energia Elétrica) tiveram seus retornos de -4,80% 
no mês (-18,20 % no ano) e -4,72% no mês (-10,52% no ano) respectivamente. 

 
 
 
 
 
 

 
Retornos PL           

Mês Ano 12m Milhões - P/VPA 
Renda 
Mensal 

Yield 12m 
(%) 

Yield (% 
a.a.) 

FIP-IE -3,00% -0,19% - - - - - - - 
Ibovespa -4,80% -18,20% -9,68% - - - - - - 
IEE -4,72% -10,52% 0,66% - - - - - - 
CDI 0,16% 2,28% 3,54% - - - - - - 

 
 
 
 

 
 
 

Principais Classes de Fundos  

▪ Energia 

▪ Telecomunicações 

▪ Transportes 

▪ Água 

▪ Saneamento 

▪ Irrigações 
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BRZ 

 

Retornos PL         

Mês Ano 12m Milhões 
Valor 
Cota 

VPA* P/VPA 
Renda 
Mensal 

BRZ Infra Portos -1,71 - - 434,85 85,33 86,28 - - 

FIP-IE -3,00% -0,19%       

Ibovespa -4,80% -18,20% -9,68%         - 

*Retornos em 24m e 36m são analisados, Max DD = Máximo Drawdown em 36 meses ou dese o início; Vol: 12 m ou desde o início; Data 
base: 30/09/2020 

 

Atribuição de Performance 

BRZP11 - BRZ Infra Portos 

O BRZ Infra Portos FIP-IE tem como estratégia investir em empresas do setor portuário brasileiro com participação ativa na 
sua gestão. O Fundo já tem participação indireta de 22,9% no Porto Itapoá, atualmente o quinto maior terminal de containers 
do Brasil. 

O terminal mantém a curva de crescimento em volume movimentado após, conforme nosso entendimento, atingir o menor 
volume mensal do ano em junho de 2020.  

Com 59,7 mil TEUs movimentados em agosto de 2020, a movimentação total, de importação, de exportação e de cabotagem 
cresceram respectivamente 12%, 4%, 15% e 29% quando comparadas àquelas do mês anterior, julho de 2020. 

O fundo está com dividendos mensais projetados até março de 2021 de R$ 0,165/cota ao mês, o que representa um yield de 
2,3% a.a. sobre a cota de fechamento do mês de setembro/20. 

Posicionamento 

BRZP11 - BRZ Infra Portos 

Esperamos que o terminal continue crescendo nesses próximos meses, impulsionado pela retomada da economia, pela 
reposição dos estoques em muitas indústrias e pelos efeitos sazonais favoráveis de fim de ano, como Black Friday e Natal. 

Para o ano de 2020, esperamos um crescimento de rentabilidade, apesar das incertezas de mercado, em função: (i) da retomada 
da atividade doméstica no 2º semestre, (ii) do consequente aumento da movimentação de containers, (iii) da apreciação do 
câmbio, que favorece a receita de armazenagem de importação, em contrapartida à pressão sobre os volumes importaddos e 
(iv) da redução da taxa SELIC, que possibilita economia vinculada ao pagamento do serviço da dívida. 
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Perfin Asset Management 

 

Retornos PL         

Mês Ano 12m Milhões 
Valor 
Cota 

VPA* P/VPA 
Renda 
Mensal 

Perfin Apollo Energia -5,11% - - 1.383 99,01 99,56 - - 

FIP-IE -3,00% -0,19%       

Ibovespa -4,80% -18,20% -9,68%         - 

IEE -4,72% -10,52% 0,66%         - 

*Retornos em 24m e 36m são analisados, Max DD = Máximo Drawdown em 36 meses ou dese o início; Vol: 12 m ou desde o início; Data 
base: 30/09/2020 

 

Atribuição de Performance 

PFIN11 - Perfin Apollo Energia 

O fundo fechou o mês de setembro com preço de R$ 99,01/cota e desde o início, as cotas tiveram variação de -2,4% (ajustada 
pela distribuição de resultados durante o mês de agosto), contra uma variação de -14,2% do IEE e +0,9% da NTN-B 2030. Neste 
mês não tivemos novidades em relação às operações. Os ativos EDTE, TME e trecho 1 da ETB estão operando normalmente e 
os ativos com expectativa para entrada em operação no 2S20 (trecho 2 da ETB, TPE e TCC) seguem em curso de finalização 
de obras. Vale destacar que estamos em período de oferta pública de distribuição primária de cotas da terceira emissão do 
Fundo, a qual foi registrada na Comissão de Valores Mobiliários - CVM, em 30 de setembro de 2020, e, em virtude da 
regulamentação da CVM aplicável à Oferta, estamos em período de silêncio e, portanto, mais restritos em relação às 
informações que podemos disponibilizar. 

Posicionamento 

PFIN11 - Perfin Apollo Energia 

Ressaltamos que o PFIN11 não tem periodicidade pré-definida para distribuição de dividendos. De acordo com o Regulamento, 
uma vez tendo recebido os recursos das investidas, o Fundo não pode reter este caixa por mais de 6 meses e nem reinvestir 
tais recursos, exceto por exigência regulatória. Dessa forma, o recurso deverá ser distribuído a seus investidores. 
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Vinci Partners 

 

Retornos PL         

Mês Ano 12m Milhões 
Valor 
Cota 

VPA* P/VPA 
Renda 
Mensal 

Vinci Energia 1,45% -2,90% - - 104,51 - - - 

FIP-IE -3,00% -0,19%       

Ibovespa -4,80% -18,20% -9,68%         - 

IEE -4,72% -10,52% 0,66%         - 

*Retornos em 24m e 36m são analisados, Max DD = Máximo Drawdown em 36 meses ou dese o início; Vol: 12 m ou desde o início; Data 
base: 30/09/2020 

 

Atribuição de Performance 

VIGT11 - Vinci Energia 

O Fundo possui em seu portifólio 3 Cias Transmissoras de Energia Elétrica operacionais. As Cias mantiveram sua geração de 
caixa regular desde o inicio do Fundo, inclusive durante o período mais crítico da Pandemia - COVID -19. A regularidade na 
operação e geração de receitas de tais ativos permitiu que o Fundo realizasse todas as amortizações conforme previsto 
inicialmente, tendo sido pagas 2 amortizações em 2020 (no valor de R$ 2,50 cada) e estando a próxima prevista para 
pagamento em outubro de 2020 (os valores e datas serão divulgados por meio de Comunicado ao Mercado). 

Posicionamento 

VIGT11 - Vinci Energia 

O Fundo possui um capital autorizado de R$ 3 Bi e a perspectiva é que sejam realizadas novas emissões de cotas para que o 
Fundo amplie seu portfólio com a aquisição de novos ativos de transmissão e/ou geração de energia elétrica. 
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XP Asset Management 

 

Retornos PL         

Mês Ano 12m Milhões 
Valor 
Cota 

VPA* P/VPA 
Renda 
Mensal 

XP Infra II -0,98% - - 201,56 99,00 - - - 

XP Omega I -3,06% - - 124,85 95,15 - - - 

FIP-IE -3,00% -0,19%       

Ibovespa -4,80% -18,20% -9,68%         - 

IEE -4,72% -10,52% 0,66%         - 

*Retornos em 24m e 36m são analisados, Max DD = Máximo Drawdown em 36 meses ou dese o início; Vol: 12 m ou desde o início; Data 
base: 30/09/2020 

 

Atribuição de Performance 

XPIE11 - XP Infra II 

Em outubro o fundo encerrou sua 3ª emissão de cotas, em que foram levantados R$ 236.323.916,16, a serem alocados 
prioritariamente em ativos de energia em fase avançada de negociação. Houve divulgação do relatório mensal aos investidores 
com data base de agosto, atualizando a performance operacional e financeira dos ativos. O portfólio tem avançado bem apesar 
do COVID e o fundo mantém assegurado o recebimento de caixa dos ativos pré-operacionais por meio de estruturas de dívida. 

Posicionamento 

XPIE11 - XP Infra II 

O fundo deve realizar mais uma distribuição de dividendos neste ano, somando-se aos R$ 7,11/cota já distribuídos em 2020. À 
medida em que os ativos pré-operacionais entrarem em operação, alguns dos investimentos serão convertidos em participação 
societária. Além disso, a equipe de gestão está envolvida em negociações de contratos para investimento dos recursos 
captados no âmbito da terceira oferta de cotas, com perspectiva de alocação até o final do ano. 

Atribuição de Performance 

XPOM11 - XP Omega I 

Em outubro o fundo divulgou o relatório mensal referente ao mês de agosto, com sinalização positiva de geração da CGE 
Gargaú e leve revisão para cima dos dividendos projetados para 2021 devido à recuperação da performance operacional eólica. 
O gestor vem alinhando junto ao controlador a estratégia de destravamento de caixa nos ativos (refinanciamento e aprovações 
de dividendos e reduções de capital). 

Posicionamento 

XPOM11 - XP Omega I 

O segundo semestre costuma ser o de melhor geração do ano para a Asteri devido à sazonalidade de Gargaú. Com a 
recuperação expressiva demonstrada em agosto, os próximos meses serão decisivos para a velocidade com a qual o ativo 
deve apresentar recuperação e superação do P90, um marco importante para distribuição de dividendos acumulados. Pipoca, 
por sua vez, ainda possui lucros aprovados para distribuição e possui perspectiva de fazê-lo mediante disponibilidade de caixa. 
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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. 

 


