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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 dezembro, o tema de inflação continuou nos holofotes. Os índices de inflação seguiram a tendência 
de alta e o IGP-M apresentou aumento de 0,96% em dezembro (acumulando 23,14% em 2020). Já o IPCA avançou 
1,35% em dezembro, frente ao aumento de 0,86% em novembro (4,52% no acumulado de 12 meses). 

Sobre os fundos imobiliários, o IFIX apresentou alta de 2,19% em dezembro. O índice XPFI, índice geral de fundos 
imobiliários da XP, também apresentou alta de 2,37%, enquanto o XPFT, índice de fundos imobiliários de tijolos 
da XP, apresentou alta de 2,52% e o XPFP, índice de fundos imobiliários de papel da XP, apresentou alta de 2,64%. 

Fazendo uma retrospectiva do cenário dos fundos imobiliários, iniciamos o ano com a correção de preços dos 
fundos imobiliários após uma alta bastante acentuada em dezembro/19 de 10,6%. Assim, os meses de janeiro e 
fevereiro apresentaram performance de -3,80% e -3,70%, respectivamente. Ainda, para completar, em março, o 
cenário mundial foi impactado por um forte movimento de aversão ao risco perante o aumento do número de 
casos de coronavírus, que acarretou forte venda e queda nos mercados de renda variável. 

No entanto, foi um ano com vários acontecimentos importantes e marcos significativos para FIIs. Saímos de 700 
mil investidores em 2019 e alcançamos em agosto de 2020 a marca de 1 milhão de investidores, aumento 
expressivo devido à conjuntura macroeconomia. O aumento de investidores implica em maior liquidez no 
mercado, que por sua vez, atrai mais investidores e assim se torna cada vez mais um mercado mais maduro. 

Além disso, nesse ano de 2020, os aluguéis das cotas de FIIs também se tornaram possíveis, e chamam cada 
vez mais a atenção dos investidores institucionais. Adicionalmente, o lançamento do primeiro ETF do segmento, 
pela XP, negociado pelo ticker XFIX11, replica o desempenho do IFIX, índice que acompanha a trajetória dos 
principais FIIs negociados na B3.  E por fim, vimos vários novos fundos imobiliários sendo estruturados, um 
aumento expressivo do número de IPOs e ofertas subsequentes (follow-ons), ou seja, novas emissões de fundos 
já existentes, que visaram aumento de seus portfólios. 

Confira o relatório mensal de Fundos Imobiliários e Fundos em Participação de Infraestrutura da equipe de fundos 
da XP. 

https://conteudos.xpi.com.br/fundos-imobiliarios/relatorios/panorama-mensal-de-fiis-e-fips-ie-janeiro-2021/
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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. 

No mês o segmento de galpões teve um retorno de 2,35% (-6,08% no 
ano) seguido por lajes com um retorno de 2,25% no mês (-17,77% no 
ano) e o que mais sofreu com os efeitos da pandemia o setor de 
Shoppings teve retorno positivo de 2,51% no mês (-20,79% 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 2,52% no mês (-12,73% 
no ano). 

Vale destacar que com o aumento de novos casos do COVID-19, os estados estão implementando novamente 
novas medidas restritivas a fim de controlar a propagação do vírus. Tais medidas vêm sendo contrariadas por 
logistas e comerciantes do setor de shoppings e varejo principalmente nessa época do ano onde o consumo é 
maior. 

O IGP-M e o IGP-DI fecharam o ano em 23,14% e 23,08% respectivamente, e dado a grande alta destes índices os 
locatários já estão buscando via negociação ou até mesmo na justiça alteração do mesmo para o reajuste dos 
aluguéis, como por exemplo o IPC ou IPCA. Tal fato pode gerar impactos nas receitas dos Fundos Imobiliários 
que possuem este indicador como índice de reajuste dos aluguéis. 

 
Retornos PL 

Valor de 
Mercado 

        

Mês Ano 12m Milhões Milhões P/VPA 
Renda 
Mensal 

Yield 12m 
(%) 

Yield (% 
a.a.) 

Fundos de Lajes 2,25% -17,77% -17,77% 16.603 14.351 0,86  0,52% 4,93% 6,64% 

Fundos de Shoppings 2,51% -20,79% -20,79% 14.515 13.217 0,91  0,44% 2,81% 3,77% 

Fundos de Logística 2,35% -6,08% -6,08% 13.359 15.171 1,14  0,69% 4,91% 5,98% 

Outros 2,19% -8,94% -8,94% 11.967 12.275 1,03  0,49% 4,68% 5,43% 

XPFT 2,52% -12,73% -12,73% - - - - - - 

XPFI 2,37% -10,10% -10,10% - - - - - - 

IFIX 2,19% -10,24% -10,24% - - - - - - 

CDI 0,16% 2,75% 2,77% - - - - - - 

*Data base: 30/12/2020. Fonte: XP Investimentos e Economatica. 

Principais Classes de Fundos  

▪ Lajes Corporativas 

▪ Varejo 

▪ Educacional 

▪ Agências bancárias 

▪ Shoppings 

▪ Logistico 

▪ Hoteis 

▪ Hospitais 
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Alianza Gestora de Recursos 

 

Retornos PL         

Mês Ano 12m Milhões 
Valor 
Cota 

VPA* P/VPA 
Renda 
Mensal 

Alianza Trust Renda Imobiliária 3,15% -1,45% -1,45% 459,36 128,70 102,55 1,26 0,30% 

XPFT 2,52% -12,73% -12,73%         - 

XPFI 2,37% -10,10% -10,10%         - 

IFIX 2,19% -10,24% -10,24%         - 

Data base: 30/12/2020. Fonte: XP Investimentos e Economatica 

 

Atribuição de Performance 

ALZR11 - Alianza Trust Renda Imobiliária FII 

Durante o mês de dezembro tivemos evoluções importantes no Fundo, com o andamento de diversas novas aquisições ao 
mesmo tempo que concluímos a Consulta Formal da nossa AGOE em 13/12. 

No dia 10/12, anunciamos a aquisição de imóvel da Clariant, em SP, uma das líderes mundiais em especialidades químicas, 
pelo valor de R$ 150 milhões, pelo período mínimo de 5 anos. 

Em 16/12, anunciamos a aquisição de 2 imóveis da DASA, em SP, pelo valor de R$ 88,9 milhões, cujos contratos possuem 
duração de 15 anos. 

Em 21/12, anunciamos a aquisição de imóvel localizado no RJ da Globo, pelo valor de R$ 37,5 milhões. Contrato de locação 
prevê duração de 10 anos. 

Por fim, em 30/12, assinamos aditivo ao CVC com a Decathlon, estabelecendo preço de aquisição do imóvel, em SP, de R$ 69,0 
milhões, entre outros assuntos. 

Todas as aquisições possuem contratos atípicos como característica e são operações de Sale&LeaseBack. Para mais detalhes, 
recomendamos a leitura dos Fatos Relevantes disponíveis tanto no Fundos.Net quanto nos sites de RI do Fundo 
(https://alzr11.alianza.com.br) e da Administradora do Fundo (BTG Pactual). Quaisquer novidades sobre as referidas aquisições 
serão divulgadas oportunamente. 

Posicionamento 

ALZR11 - Alianza Trust Renda Imobiliária FII 

As conclusões das operações Clariant e Globo ainda estão condicionadas às diligências que estão sendo realizadas e são 
comuns a estes tipos de negócios. Estas aquisições trazem, para o nosso portfólio, imóveis locados para grandes companhias 
e de setores que ainda não estavam representados nos FIIs do mercado nacional, e entendemos que isso diversifica os riscos 
de investimento de forma bastante saudável. 

Continuamos confiantes de que todas as iniciativas apresentadas continuam a preservar os interesses de nossos investidores 
e agradecemos o apoio e confiança de todos.Seguimos ainda sem cobrar taxa de gestão referente ao mês de dez/20, relativa 
aos recursos derivados da 2ª e 3ª emissões de cotas, até que atinjamos um patamar de alocação de recursos considerado 
adequado. 
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Banco Plural 

 

Retornos PL         

Mês Ano 12m Milhões 
Valor 
Cota 

VPA* P/VPA 
Renda 
Mensal 

Malls Brasil Plural 10,40% -12,55% -12,55% 803,22 104,77 106,24 0,99 0,60% 

XPFT 2,52% -12,73% -12,73%         - 

XPFI 2,37% -10,10% -10,10%         - 

IFIX 2,19% -10,24% -10,24%         - 

Data base: 30/12/2020. Fonte: XP Investimentos e Economatica 

 

Atribuição de Performance 

MALL11 - Malls Brasil Plural 

No mês de dezembro, 100% dos shoppings do Portfolio do MALL11 permaneceram abertos, operando em horário normal. Com 
mais de 4 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 30/12/20, o Fundo divulgou ao mercado a sua distribuição de rendimentos, com pagamento no dia 15/01/21, no valor de 
R$ 0,62/cota. A rápida recuperação dos 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 

O ano de 2021 promete ser muito desafiador. Ainda não se pode mensurar as consequências no varejo após meses em que a 
atividade econômica e a geração de empregos foram duramente impactadas. Teremos ainda um choque adicional que é o fim 
do auxílio emergencial. Contudo, os indicadores de venda e taxa de ocupação dos ativos do MALL11 se recuperaram de forma 
muito mais acelerada do que poderia se esperar, alcançando patamares muito próximos aos de 2019. O Portfolio do MALL11 
é composto por ativos de alta qualidade, altas taxas de ocupação mesmo em anos de crise, regionalmente dominantes (muitas 
vezes os únicos da cidade) e que contam com administração profissional de reconhecida qualidade. O Fundo ainda conta com 
mecanismos de renda mínima garantida sobre o valor de algumas 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 -3,48% -18,19% -18,19% 1.457,82 114,95 98,64 1,17 0,46% 

XPFT 2,52% -12,73% -12,73%         - 

XPFI 2,37% -10,10% -10,10%         - 

IFIX 2,19% -10,24% -10,24%         - 

Data base: 30/12/2020. Fonte: XP Investimentos e Economatica 

 

Atribuição de Performance 

BRCO11 - Bresco Logística FII 

O Bresco Logística FII possui 11 propriedades com 413 mil m² de área bruta locável (“ABL”) e potencial para expansão da ABL 
em 10%. O portfólio do fundo encontra-se com uma receita anual estabilizada de mais de R$120 milhões, sendo 35% 
provenientes de propriedades localizadas na cidade de São Paulo. Os contratos de locação possuem prazo médio 
remanescente de 4,1 anos e 71% 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 

Em dez/20, o fundo realizou a aquisição do galpão Bresco Bahia G100, condomínio logístico triple A localizado em Lauro de 
Freitas, na Grande Salvador. O imóvel, com aproximadamente 38 mil m², está 100% locado para o Mercado Livre. O Bresco 
Bahia é um empreendimento Last Mile, responsável pela etapa final da logística de mercadorias, no qual o pedido deixa o centro 
de distribuição para ser entregue ao cliente final - essencial para operações de e-commerce. O galpão G100 foi adquirido por 
R$ 132MM com 5,22% de desconto em relação aos laudos elaborados pela C&W. A locação ao Mercado Livre representa um 
Cap Rate de 8,0% em relação ao valor de aquisição do imóvel. A Aquisição do Galpão Bresco Bahia G200, também 100% locado 
ao Mercado Livre, está prevista para fev/21. 

Hedge 

 

Retornos PL         

Mês Ano 12m Milhões 
Valor 
Cota 

VPA* P/VPA 
Renda 
Mensal 

General Shopping Ativo e Renda 5,50% -22,99% -22,99% 269,27 65,80 94,48 0,67 0,40% 

Hedge Brasil Shopping 3,61% -25,59% -25,59% 2.210,27 215,47 221,03 0,95 0,29% 

Hedge Logística 2,68% 1,61% 1,61% 511,88 119,25 120,44 0,97 0,54% 

XPFT 2,52% -12,73% -12,73%         - 

XPFI 2,37% -10,10% -10,10%         - 

IFIX 2,19% -10,24% -10,24%         - 

Data base: 30/12/2020. Fonte: XP Investimentos e Economatica 

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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Atribuição de Performance 

HLOG11 - Hedge Logística 

O Fundo encerrou o mês de dezembro de 2020 com investimento em quatro empreendimentos que somam aproximadamente 
172,4 mil m² de ABL. São eles, o Condomínio Citlog Sul de Minas, Condomínio Viracopos, Condomínio Logístico Industrial Salto 
e Parque Anhanguera, através de cotas do fundo PQAG11. Os imóveis estão inseridos nos estados de Minas Gerais (40%) e 
São Paulo (60%). Em dezembro, tivemos a devolução de dois módulos no Condomínio Citlog Sul de Minas, mas que já possuíam 
contratos assinados para ocupação por locatários que expandiram sua ocupação no condomínio, mantendo, assim, a 
ocupação do imóvel em 100%. As aquisições do Condomínio Viracopos e do Condomínio Logístico industrial Salto preveem 
uma renda mínima compatível com o nível de distribuição de rendimentos paticado pelo fundo. O Condomínio Viracopos teve 
os acertos burocráticos finais concluídos para início do canteiro de obras em janeiro. 

Posicionamento 

HLOG11 - Hedge Logística 

Acreditamos que no atual cenário de juros, 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. Acreditamos também que o mercado de galpões 
logísticos segue como um segmento vencedor em 2021, impulsionado pelo crescimento do comércio eletrônico em função 
dos novos hábitos trazidos pela pandemia, que observamos em 2020. Com a diminuição da taxa de vacância no segmento nos 
últimos anos, os fundos imobiliários de galpão voltaram a atrair atenção dos investidores, e o segmento representou 47% do 
total captado em 2020. Seguindo as novas tendências observadas, esperamos uma continuidade desa tendência para 2021. 

Atribuição de Performance 

FIGS11 - General Shopping Ativo e Renda 

Em novembro, segundo dados da Associação Brasileira de Shopping Centers, a receita nominal de vendas dos shopping centers 
nacionais apresentou queda de 18% em relação ao mesmo mês do ano anterior. 

Em relação aos ativos do Fundo, no mês de novembro, a receita total de vendas ponderadas pela participação em cada um dos 
ativos, retraiu 5,6% em relação ao mesmo mês de 2019. 

O Fundo distribuirá R$ 0,40 por cota como rendimento referente ao mês de dezembro de 2020, considerando as 2.850.000 
cotas no fechamento do mês. Foi comunicado por meio de Fato Relevante em 18/12 que, os imóveis do Fundo foram avaliados 
a mercado pela empresa CBRE, resultando em valor 4,42% inferior ao valor contábil de referido imóvel naquela data. 

Posicionamento 

FIGS11 - General Shopping Ativo e Renda 

Em dezembro, observamos atentamente a evolução do número de casos de COVID-19, que após meses de redução 
sequenciais, voltaram a crescer nos últimos meses. Diante deste cenário, algumas autoridades, em especial no Estado de São 
Paulo, decretaram novas medidas de isolamento social. Conforme determinado pelo Governo do Estado de São Paulo, foram 
suspensas as atividades das operações não essenciais entre os períodos de 25 a 27 de dezembro e entre 01 e 03 de janeiro. 
Adicionalmente, foi decretado pelo Governo de São Paulo a mudança para a fase amarela a partir do dia 11 de janeiro, porém 
com a manutenção do horário de funcionamento do shopping em 12 horas. 
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Atribuição de Performance 

HGBS11 - Hedge Brasil Shopping 

Em novembro, segundo dados da Associação Brasileira de Shopping Centers, a receita nominal de vendas dos shopping centers 
nacionais apresentou queda de 18% em relação ao mesmo mês do ano anterior. Mais uma vez, mostrando a recuperação do 
setor frente aos desafios da pandemia. 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 dezembro, o Fundo apresentou renda imobiliária de R$ 6,1 milhões. O principal destaque foi o I Fashion Outlet Novo 
Hamburgo, que já apresenta resultados superiores a 2019. 

Posicionamento 

HGBS11 - Hedge Brasil Shopping 

Em dezembro, observamos atentamente a evolução do número de casos de COVID-19, que após meses de redução 
sequenciais, voltaram a crescer nos últimos meses. Diante deste cenário, algumas autoridades, em especial no Estado de São 
Paulo, decretaram novas medidas de isolamento social. Conforme determinado pelo Governo do Estado de São Paulo, foram 
suspensas as atividades das operações não essenciais entre os períodos de 25 a 27 de dezembro e entre 01 e 03 de janeiro. 
Adicionalmente, foi decretado pelo Governo de São Paulo a mudança para a fase amarela a partir do dia 11 de janeiro, porém 
com a manutenção do horário de funcionamento do shopping em 12 horas. 

 

HSI 

 

Retornos PL         

Mês Ano 12m Milhões 
Valor 
Cota 

VPA* P/VPA 
Renda 
Mensal 

HSI Malls 2,23% -22,02% -22,02% 1.545,77 93,79 97,95 0,96 0,51% 

XPFT 2,52% -12,73% -12,73%         - 

XPFI 2,37% -10,10% -10,10%         - 

IFIX 2,19% -10,24% -10,24%         - 

Data base: 30/12/2020. Fonte: XP Investimentos e Economatica 

 

Atribuição de Performance 

HSML11 - HSI Malls 

Na última divulgação de dividendos do ano confirmamos nossa expectativa de crescimento gradual dos valores distribuídos 
desde a volta do funcionamento dos nossos ativos. Terminamos o ano com R$ 2.367.092 de sobra no lucro-caixa do fundo 
(0,15cts/cota), que combinado ao faturado no mês de dezembro, aos ganhos de eficiência operacional e a recuperação 
consistente da receita dos shoppings, deverá suportar a recuperação durante 2021.  

https://conteudos.xpi.com.br/fundos-imobiliarios/hedge-brasil-shopping-fii-hgbs11/
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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Novembro foi um mês bastante positivo para dois importantes indicadores: Descontos e Inadimplência, que apresentaram 
diminuição de 7,7 p.p e 5,5 p.p respectivamente em relação ao mês anterior. Em relação a comercialização, fechamos o ano 
com a ocupação de 94,3% e valores de assinatura de novos contratos e distratos de lojas que superaram positivamente 

nossas expectativas atualizadas após o início da quarentena. Este ponto de partida favorável é um excelente começo para 
2021. 

Posicionamento 

HSML11 - HSI Malls 

No início do ano é esperada maior volatilidade nos mercados influenciados principalmente pelas incertezas sobre o desfecho 
da pandemia. No entanto, considerando o excesso de liquidez, o custo de oportunidade baixo e o atingimento da imunização 
em rebanho no médio prazo, passado a turbulência inicial, é esperado um 2021 forte para as diferentes classes de ativos. 

No Brasil esperamos mais pragmatismo nas discussões dos assuntos importantes para o País. 

 

Kinea Investimentos 

 

Retornos PL         

Mês Ano 12m Milhões 
Valor 
Cota 

VPA* P/VPA 
Renda 
Mensal 

Kinea Real Estate 2,35% -14,04% -14,04% 3.699,64 161,67 156,28 1,04 0,41% 

XPFT 2,52% -12,73% -12,73%         - 

XPFI 2,37% -10,10% -10,10%         - 

IFIX 2,19% -10,24% -10,24%         - 

Data base: 30/12/2020. Fonte: XP Investimentos e Economatica 

 

Atribuição de Performance 

KNRI11 - Kinea Real Estate 

Durante o mês de dezembro de 2020, concluímos a aquisição de mais dois conjuntos do Ed. Joaquim Floriano (468 m²), levando 
a participação que o Fundo possui no ativo para 100%. Essa aquisição foi realizada com desconto relevante em relação ao valor 
de avaliação do imóvel e consolida a participação do Fundo em um ativo com boa liquidez e que demonstrou resiliência ao 
longo dos últimos ciclos econômicos. 

A movimentação de inquilinos no mês levou a uma redução da vacância física do Fundo para 6,28% (ante 6,66% no mês 
anterior), da vacância financeira5 para 10,53% (ante 11,69% no mês anterior) e da vacância financeira ajustada pelas carências 
para 11,46% (ante 11,69% no mês anterior). 

Conforme informado em nosso comunicado de rendimentos publicado em 30/12/2020, o valor de rendimentos distribuídos 
pelo Fundo referente ao mês de dezembro cujo pagamento ocorrerá em 15/01/2021, será mantido em R$0,65 por cota. 

 

https://conteudos.xpi.com.br/fundos-imobiliarios/hsi-malls-hsml11/
https://conteudos.xpi.com.br/fundos-imobiliarios/kinea-renda-imobiliaria-fii-knri11/
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Posicionamento 

KNRI11 - Kinea Real Estate 

A obra do CD Cabreúva atualmente encontra-se 50,11% executada, em linha com o cronograma esperado, recuperando, 
portanto, o pequeno atraso que vinha apresentando. 

 

Patria 

 

Retornos PL         

Mês Ano 12m Milhões 
Valor 
Cota 

VPA* P/VPA 
Renda 
Mensal 

Pátria Edifícios Corporativos -1,09% -38,52% -38,52% 351,79 85,19 101,16 0,85 0,35% 

Pátria Logística 3,37% - - 482,67 95,46 96,70 0,99 0,57% 

XPFT 2,52% -12,73% -12,73%         - 

XPFI 2,37% -10,10% -10,10%         - 

IFIX 2,19% -10,24% -10,24%         - 

Data base: 30/12/2020. Fonte: XP Investimentos e Economatica 

 

Atribuição de Performance 

PATL11 - Pátria Logística 

O PATL possuía ao final de dezembro 3 imóveis em seu portfólio. Os ativos contam com um total de 132.198 m² de área bruta 
locável, adquiridos por um total de R$ 402 M, estando atualmente com 7% de vacância física e 0% de vacância financeira. Em 
dezembro, o Fundo pagou a maior parte das despesas relacionadas à transação dos imóveis, por volta de R$ 5,0 M, trazendo 
uma economia expressiva para o Fundo ante ao que havia sido previamente provisionado e aumentando o caixa disponível. 

A carteira do Fundo também conta com aproximadamente R$ 58,3 M alocados em FIIs Logísticos, representando 12% do total 
de ativos do Fundo, e possui cerca de R$ 17,6 M investidos em renda fixa, 4% do total de ativos do Fundo. Os imóveis são 
correspondentes a 84% dos ativos do Fundo. 

Como efeito da aplicação em FIIs, o PATL conseguiu aumentar sua distribuição de dividendos para o cotista, chegando ao 
patamar de R$ 0,54/cota em dezembro. 

Posicionamento 

PATL11 - Pátria Logística 

O Fundo teve duas notícias positivas no período: 

(i) Sua entrada no IFIX; 

(ii) Aquisição pela SEB do galpão industrial 100 em Itatiaia, vizinho ao galpão logístico 200 de propriedade do PATL, em que a 
SEB é a principal locatária. Isso reitera o compromisso da SEB no longo prazo no site e no imóvel do Fundo. 

https://conteudos.xpi.com.br/fundos-imobiliarios/kinea-renda-imobiliaria-fii-knri11/
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O gestor entende que há um potencial de valorização do fundo dado 3 pilares principais: (i) um dos maiores yields dentre os 
FIIs logísticos; (ii) P/BV descontando comparado à média dos FIIs logísticos; e (iii) qualidade de ativos e contratos no portfólio. 
Em dezembro, a cota do Fundo já teve uma valorização comparado ao fechamento de novembro. 

O gestor continua um trabalho ativo de alocação de capital em duas verticais: (a) FIIs Logísticos no curto prazo; e (b) Aquisição 
de Imóveis. 

Atribuição de Performance 

PATC11 - Pátria Edifícios Corporativos 

O PATC11 distribuiu R$ 0,31/cota como rendimento referente a dezembro/2020 e possui atualmente 5 imóveis em seu portfólio, 
totalizando um investimento de R$ 177 milhões equivalentes a 50% de seus recursos totais. Até dezembro/2020, os imóveis 
do fundo continuaram 100% ocupados e sem nenhuma inadimplência - a partir de janeiro/2021, uma vacância de 15% em área 
passará a ser vigente com a saída da Omron Eletrônica do Edifício Central Vila Olímpia. Ainda, o PATC11 alcançou o patamar 
de R$ 76 milhões investidos em FIIs de lajes corporativas, representando 21% de seus recursos. Ainda, praticou-se mais um 
repasse integral de inflação (IGP-M) em um contrato de locação do portfólio do fundo em dezembro/2020. 

O volume em caixa do PATC11 coloca o fundo em uma posição estratégica para aquisição de ativos de qualidade em 2021. 
Nesse sentido, gostaríamos de convidar a todos para a leitura da Carta do Gestor, presente no Relatório Gerencial do PATC11, 
e também a assistir à gravação do mais recente Webcast de Resultados do fundo, promovida pelo time de gestão do PATC11 
em 14 de dezembro de 2020, disponível no site do fundo. 

Posicionamento 

PATC11 - Pátria Edifícios Corporativos 

A equipe de gestão do fundo continua focada em concluir a alocação dos recursos atualmente disponíveis em ativos 
imobiliários. O pipeline de novas aquisições continua movimentado, mas o momento de incertezas demanda alocações 
cautelosas e negociações de preço diligentes em meio às sensações de euforia pela retomada. 

QAM 

 

Retornos PL         

Mês Ano 12m Milhões 
Valor 
Cota 

VPA* P/VPA 
Renda 
Mensal 

Quasar Agro 8,65% -23,91% -23,91% 487,66 89,70 96,76 0,93 0,46% 

XPFT 2,52% -12,73% -12,73%         - 

XPFI 2,37% -10,10% -10,10%         - 

IFIX 2,19% -10,24% -10,24%         - 

Data base: 30/12/2020. Fonte: XP Investimentos e Economatica 

 

Atribuição de Performance 

QAGR11 - Quasar Agro 

Considerando o resultado do mês data base deste relatório, a distribuição de rendimentos atingiu R$ 0,45 por cota, com 
pagamento em 15 de janeiro de 2021.  A receita imobiliária permanece em linha com o guidance e os rendimentos desse mês 

https://conteudos.xpi.com.br/fundos-imobiliarios/patria-edificios-corporativos/
https://conteudos.xpi.com.br/fundos-imobiliarios/patria-edificios-corporativos/
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de janeiro de 2021 foram positivamente impactos pelo recebimento de R$ 255 mil em proventos do KNIP11 referentes ao mês 
de novembro de 2020 - a política de distribuição de rendimentos tem seguido próxima de 100% do resultado gerado em cada 
período. O fundo passou por uma AGOE no dia 11/01/2021 que deliberou pela aprovação da amortização de R$ 191,52 milhões 
(equivalente a R$ 38 por cota) até o dia 26/02/2021 proposta por Cotistas Solicitantes. Após a amortização, o Fundo estará 
com cerca de 95% de seu patrimônio alocado em ativos alvo e os recursos que permanecerão em caixa não permitirão que 
novas aquisições sejam realizadas, por ora. 

Posicionamento 

QAGR11 - Quasar Agro 

Com a amortização aprovada na AGOE de 11/01/2021, o fundo não poderá realizar novas aquisições por ora. Após a 
amortização, o Fundo estará com cerca de 95% do seu patrimônio alocado em ativos alvo distribuído em quatro 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).   

 

RB Capital 

 

Retornos PL         

Mês Ano 12m Milhões 
Valor 
Cota 

VPA* P/VPA 
Renda 
Mensal 

RB Capital Office Income 1,21% -7,07% -7,07% 388,93 88,98 102,92 0,87 0,62% 

Vila Olímpia Corporate 6,41% -2,05% -2,05% 162,10 107,58 90,82 1,19 0,40% 

XPFT 2,52% -12,73% -12,73%         - 

XPFI 2,37% -10,10% -10,10%         - 

IFIX 2,19% -10,24% -10,24%         - 

Data base: 30/12/2020. Fonte: XP Investimentos e Economatica 

 

Atribuição de Performance 

RBCO11 - RB Capital Office Income 

Em dezembro a perspectiva de início da imunização da população contra o Covid-19 fomenta as expectativas de retorno à 
normalidade. Por mais que ainda não haja um consenso quanto ao prazo para retorno, espera-se que movimentos neste sentido 
sejam cada vez mais percebidos. Continuamos ativos e na busca das melhores práticas e adaptações dos imóveis para que o 
processo de retorno das empresas seja o mais fluido possível. O Fundo RBCO11 encerrou o mês de dezembro com zero de 
inadimplência. 

Posicionamento 

RBCO11 - RB Capital Office Income 

Mantemos contato próximo com os locatários objetivando entender e atender com segurança suas necessidades, sempre 
prezando pelos interesses dos cotistas. Conforme informamos nos relatórios anteriores, o Fundo atingiu a distribuição de R$ 
0,55 por cota. E, portanto, já contempla a distribuição de 100% das receitas geradas pelo Edifício Morumbi, o mais recente ativo 
adquirido pelo Fundo.  
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Atribuição de Performance 

VLOL11 - Vila Olímpia Corporate 

Em dezembro a perspectiva de início da imunização da população contra o Covid-19 fomenta as expectativas de retorno à 
normalidade. Por mais que ainda não haja um consenso quanto ao prazo para retorno, espera-se que movimentos neste sentido 
sejam cada vez mais percebidos. Continuamos ativos e na busca das melhores práticas e adaptações dos imóveis para que o 
processo de retorno das empresas seja o mais fluido possível.  

A estratégia adotada pela equipe de gestão da RB Capital Asset se mostrou assertiva rendendo os frutos esperados, com a 
evolução de duas negociações para discussão de minutas de dois contratos de locação, restando poucos pontos a serem 
superados para assinatura dos contratos. 

Posicionamento 

VLOL11 - Vila Olímpia Corporate 

Mantemos contato próximo com os locatários objetivando entender e atender com segurança suas necessidades, sempre 
prezando pelos interesses dos cotistas. Conforme destacamos 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. Continuamos acreditando que este fator representa um potencial, de longo prazo, no crescimento dos 
valores locatícios atualmente praticados no Fundo. 

RBR Asset 

 

Retornos PL         

Mês Ano 12m Milhões 
Valor 
Cota 

VPA* P/VPA 
Renda 
Mensal 

RBR Log -0,32% - - 604,91 108,32 106,81 1,06 0,59% 

RBR Properties 2,63% 4,77% 4,77% 756,03 94,44 88,40 1,12 0,59% 

XPFT 2,52% -12,73% -12,73%         - 

XPFI 2,37% -10,10% -10,10%         - 

IFIX 2,19% -10,24% -10,24%         - 

Data base: 30/12/2020. Fonte: XP Investimentos e Economatica 

 

Atribuição de Performance 

RBRP11 - RBR Properties 

Soltamos o Fato Relevante de uma nova aquisição importante para o Fundo -compra do Edifício River One. Zeramos algumas 
posições de nosso book tático em Fiis com ganho de capital e terminamos de alocar o nosso caixa.  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 dezembro/20 e distribuímos R$ 0,55/cota, e ainda com reservas. 
Após os piores meses da crise, seguimos com o portfóio dos ativos com zero de inadimplência. 

 

https://conteudos.xpi.com.br/fundos-imobiliarios/vila-olimpia-corporate-fii-vlol11/
https://conteudos.xpi.com.br/fundos-imobiliarios/vila-olimpia-corporate-fii-vlol11/
https://conteudos.xpi.com.br/fundos-imobiliarios/rbr-properties-fii-rbrp11/


 
 
 

16 

   Janeiro 2021 

Posicionamento 

RBRP11 - RBR Properties 

 Com a compra do River One, finalizamos a alocação do fundo e isso deve gerar um impacto positivo na distribuição mensal 
do fundo. Tendência de os Dividendos crescerem ao longo do 1o Semestre 2021. Tanto para o book tático, quanto para alguns 
ativos da estratégia core já enxergamos algumas posições se maturando. Parte de nossa gestão ativa passa não somente pela 
melhoria e busca constante pela valorização dos nossos ativos, mas também pela reciclagem do portfólio. Com a alocação 
final do caixa e uma melhora importante de recorrência dos rendimentos sobre os imóveis da carteira temos uma previsibilidade 
mais clara sobre a distribuição de dividendos do fundo para 2021. 

Atribuição de Performance 

RBRL11 - RBR Log 

Após as duas primeiras ofertas do RBR Log, fechamos dezembro/2020 com 6 ativos já adquiridos na carteira que contam com 
ótimos inquilinos, carteira 100% adimplente e pagamos R$ 0,682/cota. Recentemente anunciamos a compra de um novo 
Galpão AAA em Extrema e que já foi anunciado com a locação do Mercado Livre num cap rate de 8,5%aa. Atenção ao ativo de 
Hortolância onde a FCA nos informou que não tem intenção de renovar o aluguel que vai até junho/2021. Já estamos em 
tratativas com outros potenciais inquilinos, com boas perspectivas em conseguir fechar um novo contrato antes de junho/2021. 
Finalizamos em dezembro a terceira emissão de cotas e finalizamos a compra do sexto Galpão para o Fundo - Galpão AAA, 
100% locado, também na região de Extrema. 

Posicionamento 

RBRL11 - RBR Log 

Sentimos o mercado extremamente aquecido para o segmento logístico muito impulsionado pela questão do e-commerce. 
Cada vez mais a disputa pelos ativos torna-se mais acirrada e começamos a ver preços muito esticados para galpões no 
mercado secundário. Seguimos procurando ativos que, acima de tudo, estejam no preço certo, com bons inquilinos e em 
localizações estratégicas. Confiamos muito em nosso portfólio e temos conforto em entregar um rendimento de pelo menos 
7%aa para 2021 frente a cota da última emissão R$ 108,85. 

 

 

REC Gestão 

 

Retornos PL         

Mês Ano 12m Milhões 
Valor 
Cota 

VPA* P/VPA 
Renda 
Mensal 

REC Renda Imobiliária 4,08% -5,42% -5,42% 669,53 96,48 96,01 1,01 0,77% 

XPFT 2,52% -12,73% -12,73%         - 

XPFI 2,37% -10,10% -10,10%         - 

IFIX 2,19% -10,24% -10,24%         - 

Data base: 30/12/2020. Fonte: XP Investimentos e Economatica 

 

https://conteudos.xpi.com.br/fundos-imobiliarios/rbr-properties-fii-rbrp11/
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Atribuição de Performance 

RECT11 - REC Renda Imobiliária 

O Fundo encerrou o mês de dezembro com distribuição de R$ 0,7200 por cota. No acumulado de 12 meses, o Fundo distribuiu 
um montante total de R$ 9,3037 por cota. No mês de dezembro, os imóveis do Fundo foram avaliados a mercado (valor justo) 
por consultorias especializadas, resultando em um lucro contábil de R$ 1.197.538,18 (R$ 0,17/cota) para o Fundo. Em 06 de 
janeiro de 2021, o Fundo efetuou pagamento ao Grupo Santander (Santander Holding Imobiliária S.A. e Banco Santander S.A.) 
no valor de R$ 34.672.081,87, referente à aquisição a prazo de andares dos edifícios Canopus e Parque Cidade, realizada em 
dezembro/2019. O Fundo negociou, junto ao Grupo Santander, a antecipação deste pagamento mediante um desconto no valor 
a ser pago de R$ 3.500.418,26 (R$ 0,50/cota). Este desconto representa um lucro contábil e caixa, que será distribuído aos 
cotistas ao longo do 1º semestre de 2021 e foi concedido em contrapartida à não cobrança de renda garantida nas áreas vagas 
do edifício. Com o objetivo de melhorar a gestão de caixa, o Fundo adquiriu cotas do CRI Tegra, cuja remuneração é de CDI + 
1,10% a.a., encerrando o mês com R$ 2.889.562,71 no referido CRI. 

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. 

Cabe destacar também que estamos ativamente buscando novos locatários para as áreas vagas do portfolio. 

 

 

Rio Bravo Investimentos 

 

Retornos PL         

Mês Ano 12m Milhões 
Valor 
Cota 

VPA* P/VPA 
Renda 
Mensal 

Rio Bravo Renda Corporativa -1,73% -34,24% -34,24% 730,66 165,40 197,97 0,84 0,50% 

Rio Bravo Renda Educacional -1,40% -10,51% -10,51% 269,03 152,79 150,52 1,02 0,64% 

Rio Bravo Renda Residencial -2,74% - - 100,13 95,59 95,85 1,00 0,00% 

Rio Bravo Renda Varejo -0,31% -24,00% -24,00% 1.230,05 117,05 115,02 1,03 0,80% 

SDI Rio Bravo Renda Logística 4,23% -25,35% -25,35% 456,33 102,98 95,66 1,08 0,60% 

The One 0,70% -17,33% -17,33% 146,44 147,23 160,75 0,92 0,43% 

XPFT 2,52% -12,73% -12,73%         - 

XPFI 2,37% -10,10% -10,10%         - 

IFIX 2,19% -10,24% -10,24%         - 

Data base: 30/12/2020. Fonte: XP Investimentos e Economatica 
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Atribuição de Performance 

RBRS11 - Rio Bravo Renda Residencial 

O Rio Bravo Renda Residencial Fundo de Investimento Imobiliário (RBRS11) encerrou sua 1° emissão de cotas no dia 16 de 
setembro de 2020, com montante total captado de R$ 104,464 milhões. Desde o dia 30 de outubro até o dia 12 de novembro, 
o fundo realizou suas 3 primeiras aquisições que totalizam cerca de R$ 158 milhões.  

O Fundo passa a deter um portfólio de 396 unidades e área privativa de 12.793,38 m², com presença nos bairros Moema, Vila 
Mariana e Paraíso, regiões de demanda orgânica e localizações privilegiadas. Em dezembro, o Fundo passou a gerar resultados 
positivos e realizou sua primeira distribuição de resultados, de R$ 0,42/cota. 

Posicionamento 

RBRS11 - Rio Bravo Renda Residencial 

Com as últimas aquisições, o Fundo já possui cerca de 150% de seu capital comprometidos nos ativos Cyrela for You, Urbic 
Sabia e 

Urbic Vila Mariana. Assim, a equipe de gestão passa a ter planos para realizar nova captação de recursos, a ser proposta em 
momento oportuno, com ativos em pipeline já conhecidos por seus investidores 

Atribuição de Performance 

RCRB11 - Rio Bravo Renda Corporativa 

No mês de dezembro, o Fundo apresentou resultado de R$1,69/cota e distribuição de R$0,85/cota. Em 10 de dezembro houve 
a conclusão da alienação do 10º andar do Parque Paulista, gerando um ganho de capital de R$1,08/cota para o Fundo. A 
operação gerou uma TIR de 15% a.a. ao longo de quase 10 anos para os investidores do Fundo. A operação foi condizente com 
a meta estabelecida pela gestão de linearização da distribuição de rendimentos no semestre, que vinha sendo divulgada nos 
relatórios gerenciais do período. Na primeira metade do mês de dezembro o fundo anunciou a locação do 20º andar do Edifício 
Cetenco Plaza para a empresa TRISUL S/A, a locação trará um impacto na distribuição de R$ 0,03/cota. Com a locação, a taxa 
de vacância dos imóveis que compõe o patrimônio do fundo caiu para 6,3%, representada apenas pelos imóveis localizados no 
Rio de Janeiro.  

No dia 23 de dezembro, foi assinado um Compromisso de Compra e Venda para aquisição da parcela de um ativo cujo Fundo 
já detém participação, o Fundo, após concluída a aquisição, será o maior proprietário do imóvel. 

Posicionamento 

RCRB11 - Rio Bravo Renda Corporativa 

O portfólio de ativos do fundo conta com uma vacância baixa de apenas 6,3%, e conta com um portifólio de locatários amplo e 
diversificado, que 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. Foi encerrada a 8ª 
emissão de cotas do fundo, que captou aprox R$ 123 MM. A Rio Bravo envidará melhores esforços para alocação célere e 
adequada dos recursos captados. 

 

 

https://conteudos.xpi.com.br/fundos-imobiliarios/rio-bravo-renda-corporativa-fii-rcrb11/
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Atribuição de Performance 

SDIL11 - SDI Rio Bravo Renda Logística 

No mês de dezembro, o Fundo apresentou resultado de R$ 0,49/cota e distribuição de rendimentos de R$ 0,60/cota, o que 
corresponde a um dividend yield anualizado de 7,0% em relação ao valor da cota de mercado, cotada a R$ 103,58 no fechamento 
do 

mês. No acumulado do semestre, foram distribuídos aos investidores 97% dos resultados gerados. Em 12 de novembro foi 
publicado Fato Relevante sobre o distrato realizado por parte da locatária GSK no empreendimento localizado em Guarulhos, 
São Paulo. Por se tratar de um contrato atípico a locatária arcará com todo o fluxo dos aluguéis até o seu vencimento devido a 
rescisão antecipada, com isso o fundo poderá acelerar as obras de Retrofit, que tem como objetivo melhorar o padrão 
construtivo do imóvel. Portanto, nos próximos meses, enquanto durar esse retrofit, essa vacância no Galpão deve permanecer 
alta; em contrapartida, temos o fluxo financeiro inalterado. As obras de modernização das instalações do One Park seguem em 
andamento. Houve avanços durante o mês de dezembro nas obras da nova rede de drenagem do empreendimento, demolição 
de parte da cobertura e início da montagem da nova estrutura do Galpão B, entre outras ações. 

Posicionamento 

SDIL11 - SDI Rio Bravo Renda Logística 

Após o encerramento do ano de 2020 o Fundo apresenta 100% dos seus aluguéis vigentes em adimplência, não havendo 
também nenhum diferimento em curso com os locatários. Assim, o time de gestão Rio Bravo – Tellus mantém a projeção de 
linearidade do patamar de dividendos distribuídos para os próximos meses. O Fundo também anunciou assinatura de proposta 
vinculante para aquisição de ativos em MG, com foco na expansão e diversificação do Fundo. Foi proposta nova emissão de 
cotas (Oferta restrita) para arcar com os compromissos frente a esta aquisição. 

Atribuição de Performance 

RBVA11 - Rio Bravo Renda Varejo 

Em dezembro de 2020 foi anunciado a distribuição de R$ 0,95 por cota, atribuindo assim um dividend yield de 9,7% anualizado, 
considerando a cota de fechamento do dia do anúncio de R$118,00. Conforme fato relevante publicado em 19 de dezembro, o 
Fundo assinou CCV para aquisição de 100% de um ativo localizado na R. Oscar Freire, em São Paulo/SP, com 2.082,94 m² de 
área privativa, locado para a LOJAS RENNER S.A., companhia de capital aberto e uma das maiores varejistas de vestuário do 
país, com excelente histórico de crédito e mais de 50 anos de história. A modalidade do contrato de locação é típico e tem 
vigência de 15 anos, cujo prazo se estende até 2034. Ainda, em 24 de dezembro foi publicado Fato Relevante sobre a conclusão 
da aquisição do portfólio de 4 ativos imobiliários do GPA, com contratos de locação atípicos na modalidade Sale-Lease-Back 
com o próprio GPA, pelo prazo de 15 anos. Os Imóveis estão localizados nas cidades de São Paulo, Guarulhos e São José dos 
Campos, no estado de São Paulo, e compreendem área total construída de 63.719,38 m². 

Posicionamento 

RBVA11 - Rio Bravo Renda Varejo 

A gestão acredita que ambas as operações são adequadas à estratégia de investimento do Fundo ao aumentar sua exposição 
a imóveis com operações de varejo e diversificar riscos geográficos, de locatário, de vencimento dos contratos e de setor de 
atuação, com locatário de excelente classificação de risco e contratos com prazos de duração longos. Com as aquisições, o 
Fundo passa a deter participação direta em 88 ativos e área locável de mais de 212 mil m² 

 

 

https://conteudos.xpi.com.br/fundos-imobiliarios/sdi-rio-bravo-renda-logistica-fii-sdil11/
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Atribuição de Performance 

RBED11 - Rio Bravo Renda Educacional 

Em dezembro de 2020 foi anunciada a distribuição de R$ 1,01 por cota, atribuindo assim um dividend yield de 7,9% anualizado, 
considerando a cota de fechamento do dia do anúncio de R$153,80. No acumulado do semestre, o Fundo distribuiu 
aproximadamente 100% do resultado gerado no período. Em outubro publicamos um Fato Relevante sobre a assinatura de um 
Compromisso de Compra e Venda para aquisição de um imóvel localizado em Santo André, São Paulo. O Imóvel compreende 
área total construída de aproximadamente 7.000 m² e está em localização central, de grande fluxo de pessoas e bem servido 
por transporte coletivo. O contrato de locação vigente é atípico, na modalidade Sale-Lease-Back (“SLB”), firmado com instituição 
de ensino de primeira linha e tem prazo de vencimento em 2027. O valor de aquisição é de R$ 46,0 milhões e o pagamento será 
realizado em parcela única concomitantemente à lavratura e outorga da escritura pública de compra e venda. O cap rate bruto 
estimado da aquisição será de 8,75% a.a 

Posicionamento 

RBED11 - Rio Bravo Renda Educacional 

Foi proposta nova emissão de cotas (Oferta restrita) para arcar com os compromissos relacionados à aquisição do ativo 
localizado na Região Metropolitana de São Paulo. A equipe de gestão busca ampliar a diversificação do Fundo, tanto de 
locatários quanto de regiões e contratos. O trabalho de originação e prospecção é conduzido desde as últimas aquisições, e 
tão logo a gestão entenda que há um pipeline para novas aquisições, haverá espaço para realizar futuras captações. A análise 
da gestão é focada em boas oportunidades que estejam atreladas a bons imóveis, boa localização, região de interesse, 
contratos seguros, entre outros aspectos que garantam um portfólio de qualidade para o Fundo. 

Atribuição de Performance 

ONEF11 - The One 

Em dezembro de 2020 foi anunciada a distribuição de R$ 0,64 por cota, atribuindo assim um dividend yield de 5,2% anualizado, 
considerando a cota de fechamento do dia do anúncio de R$147,15. 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. A 
administradora anunciou no dia 03/12/2020, em Fato Relevante, a concretização da renovação de contrato de locação com a 
Turner, 

locatária dos 1º e 2º andares do Edifício The One, por mais 5 anos, até outubro/2025. O contrato teve seu valor revisado, com 
aumento de aproximadamente 4% do aluguel contratual em comparação ao praticado até então, o que reforça a qualidade do 
ativo e sua localização privilegiada no centro financeiro de São Paulo, mesmo em um momento de incerteza como o atual. 
Entendemos que o patamar de reajuste do preço do aluguel é adequado, uma vez que o valor do aluguel/m² devido pelo 
locatário está em linha com o praticado nesta região. O aluguel passa a ter o incremento de 4% a partir de fevereiro/2021.  A 
locatária representa cerca de 50% das receitas imobiliárias do Fundo. 

Posicionamento 

ONEF11 - The One 

Com a renovação da Turner, aliada à renovação do Banco do Brasil publicada em setembro/2020, o cronograma de 
vencimentos dos contratos foi estendido de forma significativa. Todos os contratos têm vencimentos previstos a partir de 
2023. O ativo tem se mostrado resiliente e capaz de atrair e manter locatários de qualidade, mesmo no atual momento. Os 
ocupantes atuais têm mostrado que suas operações podem atravessar momentos adversos como os de hoje, possibilitando 
a manutenção do rendimento distribuído pelo fundo. A atração de locatários de qualidade é uma das preocupações da gestão 
e se torna possível quando aliada a ativos bem localizados e tecnicamente qualificados como o The One. A Rio Bravo segue 
envidando melhores esforços na comercialização dos conjuntos vagos do Fundo. 

 

https://conteudos.xpi.com.br/fundos-imobiliarios/the-one-fii-onef11/
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Riza 

 

Retornos PL         

Mês Ano 12m Milhões 
Valor 
Cota 

VPA* P/VPA 
Renda 
Mensal 

Riza Terrax 6,11% - - 466,71 105,16 95,30 1,10 0,91% 

XPFT 2,52% -12,73% -12,73%         - 

XPFI 2,37% -10,10% -10,10%         - 

IFIX 2,19% -10,24% -10,24%         - 

Data base: 30/12/2020. Fonte: XP Investimentos e Economatica 

 

Atribuição de Performance 

RZTR11 - Riza Terrax 

No mês de dezembro, o Riza Terrax distribuiu R$ 0,91 reais por cota, equivalente à um dividend yield de 0,86%. Os dividendos 
distribuídos foram advindos dos contratos de arrendamento de todas as propriedades que foram adquiridas pelo fundo e pela 
distribuição dos lucros relativos à aplicação do caixa inicial do fundo até o dia 21/12.  

Todas as propriedades que compõem o portfólio de fazendas já estão registradas em nome do FII Riza Terrax e os valores 
relativos aos adiantamentos dos contratos de arrendamento foram integralmente recebidos. O caixa será aplicado em títulos 
públicos ou títulos de renda fixa de bancos de primeira linha. 

Posicionamento 

RZTR11 - Riza Terrax 

Com a política de antecipação de parte dos recebimentos relativos aos arrendamentos das propriedades do FII concretizada, 
os resultados estão praticamente garantidos e devem se manter estáveis pelos próximos meses. O bom andamento da safra 
em todas as propriedades que foram adquiridas pelo fundo e o elevado preço das commodities agrícolas de soja, milho e 
algodão trazem boas perspectivas de retorno aos parceiros do fundo e consequentemente mitiga risco em relação aos 
recebimentos de arrendamentos e parcelas futuras.  

 

Tellus 

 

Retornos PL         

Mês Ano 12m Milhões 
Valor 
Cota 

VPA* P/VPA 
Renda 
Mensal 

Tellus Properties 3,82% -10,36% -10,36% 376,91 91,26 95,63 0,95 0,56% 

XPFT 2,52% -12,73% -12,73%         - 

XPFI 2,37% -10,10% -10,10%         - 

IFIX 2,19% -10,24% -10,24%         - 

Data base: 30/12/2020. Fonte: XP Investimentos e Economatica 
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Atribuição de Performance 

TEPP11 - Tellus Properties 

Em dezembro conseguimos formalizar a escritura do Ed. Timbaúba localizado na rua Itapeva, são 4 andares locados para a 
Abbott, farmacêutica presente em mais de 160 países e com mais de 130 anos no mercado. Com essa aquisição possuímos 
por enquanto 31,6% do ativo. No Ed. Passarelli assinamos o contrato com a Neobpo, referente a 5 conjuntos e 1 conjunto com 
a Sharpen. As obras do Ed. Passarelli estão caminhando e o custo da obra já foi devidamente aprovado pelos condôminos. E 
continuamos focados em reduzir a vacância existente no Ed. Passarelli e Torre Sul.  No Cond. São Luiz estamos envidando os 
melhores esforços para finalizar a due diligence e aquisição de duas lajes em janeiro de 2021.  

O índice de inadimplência zerou em dezembro e o Fundo finaliza o ano com uma redução da vacância física, fechando em 19% 
e um aluguel médio de R$ 75,7/m². Em dezembro distribuimos R$0,52/cota, com um dividend yield de 6,8% a.a., equivalente a 
421% do CDI. Encerramos o ano com 6.628 cotistas um aumento de 28% de julho a dezembro de 2020, a negociação média 
diária do TEPP11 no último mês foi de R$ 955 mil, um aumento de 136% em relação ao mês anterior. 

Posicionamento 

TEPP11 - Tellus Properties 

Estamos crescendo. As opções e as aquisições em regiões nobre de São Paulo, como na JK e na Av. Paulista, vem em linha 
com a tese do fundo, ativos bem localizados e com potencial de ganho e crescimento.   

Continuamos buscando não somente aumentar o portfólio nos 4 ativos que já temos, mas também na região da Faria Lima e 
Vila Olimpia. Acreditamos no potencial do Fundo, na recuperação da economia com a chegada da vacina, e no crescimento do 
TEPP de forma ponderada e estruturada. Terminamos 2020 querendo mais, com perspectivas positivas para 2021. Em linha 
com tudo que foi abordado e diante dos cenários que estamos vislumbrando, nossa projeção de distribuição dos próximos 
meses está entre R$ 0,44 e R$ 0,54 por cota. 

 

 

VBI 

 

Retornos PL         

Mês Ano 12m Milhões 
Valor 
Cota 

VPA* P/VPA 
Renda 
Mensal 

VBI Logística 2,95% -2,80% -2,80% 1.299,39 119,40 110,35 1,09 0,31% 

VBI Prime Properties 0,01% - - 938,88 96,38 96,59 1,00 0,48% 

XPFT 2,52% -12,73% -12,73%         - 

XPFI 2,37% -10,10% -10,10%         - 

IFIX 2,19% -10,24% -10,24%         - 

Data base: 30/12/2020. Fonte: XP Investimentos e Economatica 
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Atribuição de Performance 

PVBI11 - VBI Prime Properties 

O mês de dezembro representou o 5º mês de operação do Fundo e, portanto, conforme anunciado no dia 30 de dezembro o 
Fundo distribuiu o valor de R$ 0,47/cota de dividendos, que foram pagos no dia 08 de janeiro de 2021. Durante o mês de 
dezembro o Fundo recebeu a totalidade dos aluguéis de sua carteira de recebíveis imobiliários de competência do mês de 
novembro e não possúia 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.  

Atribuição de Performance 

LVBI11 - VBI Logística 

Conforme divulgado no dia 30 de dezembro, o Fundo distribuiu o equivalente a R$ 0,47/cota, que foram pagos no dia 08 de 
janeiro de 2021. Atualmente, o Fundo possui uma posição de caixa de aproximadamente R$ 500 milhões, provenientes da 3ª 
(terceira) Emissão de Cotas que foi encerrada no mês outubro, que reduzem o patamar de dividendos distribuíveis até a 
alocação desse capital. Note que, a medida que o capital seja alocado em ativos imibiliários é esperado que os dividendos 
retornem ao patamar pré oferta. Durante o mês de dezembro o Fundo recebeu a totalidade dos aluguéis de sua carteira de 
recebíveis imobiliários de competência do mês de novembro e não possúia qualquer inadimplência. 

Posicionamento 

LVBI11 - VBI Logística 

A equipe de Gestão segue atuando ativamente nas tratativas e trabalhos relacionados à alocação dos recursos em caixa. 

 

Vinci Partners 

 

Retornos PL         

Mês Ano 12m Milhões 
Valor 
Cota 

VPA* P/VPA 
Renda 
Mensal 

Vinci Logística 3,25% -2,89% -2,89% 1.213,01 124,84 112,72 1,13 0,48% 

Vinci Offices 5,50% -4,56% -4,56% 748,36 62,83 59,05 1,07 0,58% 

Vinci Shopping Centers 1,44% -14,00% -14,00% 1.660,33 115,19 116,34 0,99 0,39% 

XPFT 2,52% -12,73% -12,73%         - 

XPFI 2,37% -10,10% -10,10%         - 

IFIX 2,19% -10,24% -10,24%         - 

Data base: 30/12/2020. Fonte: XP Investimentos e Economatica 

 

https://conteudos.xpi.com.br/fundos-imobiliarios/vbi-logistico-fii-lvbi11/
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Atribuição de Performance 

VILG11 - Vinci Logística 

O Fundo apresenta um portfólio de 12 ativos, em 5 estados nas regiões Sudeste e Sul do Brasil, com 26% da receita em 
contratos atípicos e 61% em contratos típicos. Em dezembro, o Fundo obteve uma rentabilidade bruta de 3,2%, considerando 
variação da cota e distribuição de rendimentos. O número de cotistas rompeu a marca de 100 mil, chegando a 101.537 
diferentes investidores ao final do mês de dezembro. O Fundo concluiu a primeira locação do ativo Parque Logístico Osasco, 
que corresponde a 10% da ABL do ativo. O módulo de 3.085 m² foi alugado para a empresa Next Logistics através de um 
contrato típico de 5 anos. Por fim, no mês de dezembro, o Fundo anunciou distribuição de rendimentos de R$ 0,60/cota, ficando 
ainda com R$ 0,09/cota de resultado não distribuído. 

Posicionamento 

VILG11 - Vinci Logística 

O bom desempenho do Fundo durante a pandemia pode ser explicado, entre outros fatores, pela exposição de 39% da receita 
do fundo a empresas do setor de e-commerce e 14% do setor de transporte e logística, além da gestão ativa do Fundo, 
responsável pelos acordos e negociações realizados. O Fundo manteve a receita de locação do portfólio estável desde o início 
da pandemia, com todos os imóveis 100% ocupados. Considerando o atual portfólio do Fundo, estimamos que o rendimento 
mensal distribuído pelo Fundo se situe próximo aos R$ 0,60/cota, que poderá ser incrementado à medida que sejam pagas as 
parcelas referentes às obras do Castelo 57 Business Park. A rentabilidade esperada não representa e nem deve ser considerada 
como promessa, garantia ou sugestão de rentabilidade futura. 

Atribuição de Performance 

VINO11 - Vinci Offices 

No mês de dezembro/20, o Fundo realizou a alienação de 100% da loja no térreo do edificio Oscar Freire 585, locada para a 
Lojas Renner. Na opinião do time de gestão, esta venda além de reforçar o conceito de gestão ativa, permitiu a reciclagem do 
portfólio com a venda de um ativo fora do escopo principal da estratégia do Fundo. A venda no valor de R$ 68 milhões gerou 
um ganho de capital equivalente a R$ 1,53/cota e representa uma taxa interna de retorno (TIR) nominal de 38,2% e um múltiplo 
de capital investido (MOIC) de 1,51x. A venda foi realizada em duas parcelas, sendo que 50% do valor já foi recebido pelo Fundo 
no dia 05/01/2020 e os 50% remanescentes serão pagos em julho de 2021, corrigido por IPCA. Além desta tranasção, o portfólio 
do Fundo continua com um bom desempenho, tendo atingido o sexto mês consecutivo sem inadimplência e mantendo uma 
taxa de ocupação acima de 95%. 

Posicionamento 

VINO11 - Vinci Offices 

As recentes aquisições realizadas no ambito da 5ª emissão de cotas, juntamente com a alienação da loja no térreo do Oscar 
Freire 585 além de permitir a manutenção da qualidade do portfólio, contribuiram com a diversificação e resiliência na geração 
de retorno para seus cotistas. Além disso, o resultado acumulado no valor de R$ 0,64/cota, aliado à uma gestão ativa do 
portfólio e o ganho de capital gerado pela venda da loja no térreo do Oscar Freire 585 permitirão ao Fundo entregar resultados 
consistentes ao longo de 2021, apesar da incerteza de curto e médio prazo. O resultado esperado para o ano de 2021, conforme 
divulgado em nosso relatório mensal, deve se situar entre R$ 0,42 e R$ 0,46/cota. 

Atribuição de Performance 

VISC11 - Vinci Shopping Centers 

No mês de dezembro, observamos a continuação da retomada do resultado dos shoppings. Não houve alteração relevante nos 
horários de funcionamento dos ativos, o portfólio esteve com seu horário de funcionamento equivalente a 91% do usual pré-
pandemia. A recuperação da atividade impactou positivamente o resultado dos shoppings e do Fundo. O resultado gerado 

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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atingiu R$ 0,53/cota, sendo a distribuição de rendimentos equivalente a R$ 0,55/cota, o que representa um crescimento 
composto acumulado de aproximadamente 30% desde agosto e um valor 22% superior à distribuição do mês anterior. Houve 
uma melhora também nos indicadores operacionais do portfólio, que apesar de ainda serem inferiores aos níveis pré-crise, vêm 
regularmente apresentando crescimento mensal. Os descontos, por exemplo, no mês de novembro atingiram o menor patamar 
desde o início da crise, representando 11,0% do faturamento total do portfólio. O NOI Caixa também atingiu seu melhor 
desempenho em novembro, de R$ 55/m², resultado quase 20% superior ao mês anterior. A Taxa de Ocupação, por sua vez, 
apresentou crescimento de 1 ponto percentual em novembro quando comparado com o mês de outubro. 

Posicionamento 

VISC11 - Vinci Shopping Centers 

O Brasil enfrenta em algumas regiões do país um aumento no número de contaminações e mortes pelo COVID-19. Até que o 
cenário se estabilize devemos observar medidas de restrição e flexibilização com maior frequência ao longo dessas próximas 
semanas. O portfólio do Fundo apresentava em 11/janeiro horário de funcionamento médio de 82,5% do usual pré-pandemia 
devido ao fechamento do Minas Shopping, a partir de lockdown decretado pela Prefeitura de Belo Horizonte desde aquela data. 
Continuamos monitorando a evolução dos casos no Brasil e trabalhando em conjunto com as administradoras de todos os 
nossos shoppings para promover o ambiente mais seguro o possível para os consumidores, garantindo o funcionamento dos 
ativos e promovendo a continuidade da recuperação de seus níveis de faturamento. 

 

XP Asset Management 

 

Retornos PL         

Mês Ano 12m Milhões 
Valor 
Cota 

VPA* P/VPA 
Renda 
Mensal 

FII XP Log -1,62% -11,06% -11,06% 2.268,05 123,40 109,26 1,13 0,45% 

XP Corporate Macaé 6,34% -20,81% -20,81% 140,53 48,69 58,20 0,86 2,02% 

XP Industrial 2,95% -7,74% -7,74% 730,80 117,80 110,95 1,06 0,54% 

XP Malls 6,16% -12,50% -12,50% 2.032,31 116,73 111,62 1,05 0,41% 

XP Properties -7,54% -22,59% -22,59% 419,39 81,09 97,08 0,84 0,67% 

XPFT 2,52% -12,73% -12,73%         - 

XPFI 2,37% -10,10% -10,10%         - 

IFIX 2,19% -10,24% -10,24%         - 

Data base: 30/12/2020. Fonte: XP Investimentos e Economatica 

 

Atribuição de Performance 

XPML11 - XP Malls 

O final de ano no setor de shoppings surpreendeu negativamente, com notícias de fechamento de alguns shoppings em função 
da pandemia do COVID-19. No Brasil, os shoppings venderam 12% a menos do que em 2019 no natal. Por isso, o resultado do 
Fundo decepcionou e mostrou que a recuperação será lenta e volátil. Os shoppings Cidade Jardim e Catarina Fashion Outlet 
seguem surpreendendo positivamente, com números positivos de vendas desde outubro. 

Posicionamento 

https://conteudos.xpi.com.br/fundos-imobiliarios/vinci-shopping-centers-fii-visc11/
https://conteudos.xpi.com.br/fundos-imobiliarios/xp-malls-fii-xpml11/
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XPML11 - XP Malls 

As perspectivas para 2021 são de um cenário de recuperação lenta. O setor de shoppings historicamente apresenta um 1º 
trimestre mais devagar que o restante do ano e com o aumento da pandemia no Brasil isso deve se intensificar. Por outro lado, 
com a vacinação em andamento, a tendencia é de uma recuperação mais rápida, com a volta do emprego e do consumo que 
contribuem diretamente com o crescimento do setor. 

Atribuição de Performance 

XPCM11 - XP Corporate Macaé 

Em linha com o Comunicado ao Mercado publicado no dia 10/07/2019, bem como com o Comunicado ao Mercado publicado 
no dia 18/12/2020, o Fundo divulgou em 31/12/2020 que a Petrobras devolveu no mesmo dia as chaves. A Petrobras efetuará 
o pagamento do último aluguel, referente ao mês de competência de dezembro de 2020, até o 10º (décimo) dia útil de janeiro 
de 2021, conforme os termos do Contrato de Locação (“Último Aluguel”). As Partes concluíram a negociação da indenização 
no valor de R$ 2.713.082,00 referente às reformas necessárias para a entrega do Imóvel (“Indenização de Obras”). Tal 
indenização corresponde a aproximadamente R$ 1,12 (um real e doze centavos) por cota. As Partes validaram os cálculos da 
multa rescisória no valor de R$ 37.117.600,73, dos quais R$ 10.079.537,82 (“Multa CRI”) serão destinados para quitação 
antecipada dos Certificados de Recebíveis Imobiliários (“CRI”), e, portanto, serão pagos somente aos titulares dos CRI. Sendo 
assim, o Fundo fará jus a R$ 27.038.062,91, os quais correspondem a aproximadamente R$ 11,20 por cota. No dia 30/12/20 
foi declarado rendimentos de R$ 1,32/cota para o pagamento no dia 15/01/21. 

Posicionamento 

XPCM11 - XP Corporate Macaé 

A Multa CRI deverá ser paga até o dia 29/01/2021, enquanto a Indenização de Obras e a Multa, serão pagas em 6 parcelas 
semestrais consecutivas para o Fundo, sendo a primeira delas paga em até 29/01/21, e as parcelas subsequentes serão 
devidas no último dia dos semestres subsequentes contados a partir do vencimento da primeira parcela, conforme tabela 
divulgada no FR de 31/12/20. O Fundo já contratou os prestadores básicos de serviços para o Imóvel. Vale acrescentar que os 
valores indicados de multa poderão ser utilizados pelo Fundo na implementação de estratégias de locação dos espaços vagos 
do Imóvel pela Gestora, pelo Consultor Imobiliário e pela CBRE Serviços Financeiros Ltda. O Termo de Rescisão que reflete tais 
disposições ainda se encontra em análise pela Petrobras.  

Atribuição de Performance 

XPLG11 - FII XP Log 

Destacamos que o crescimento do resultado financeiro de dezembro de 2020 foi o resultado da combinação de alguns fatores, 
a saber: (i) recebimento de receitas diferidas durante o momento mais crítico da pandemia; (ii) distribuição de rendimentos 
acumulados do NE Logistic FII; e (iii) prêmio de locação do Especulativo Cajamar. Em relação às locações, destacamos que a 
única inadimplência no Fundo (um dos locatários do SBP) foi resolvida comercialmente e os valores serão pagos dentro do 
primeiro semestre de 2021. No mês de dezembro de 2020 foi declarada a distribuição de R$ 0,60/cota a ser paga no dia 
15/01/21. 

Posicionamento 

XPLG11 - FII XP Log 

Em 03/12/2020, foi publicado o Fato Relevante da aprovação, por meio de Ato do Administrador, da 5ª Emissão de Cotas do 
Fundo nos termos da Instrução CVM nº 476, cujo montante inicial é de R$ 600.000.044,00. O valor de emissão por cota, 
incluindo custos, será de R$ 117,38. Vale ressaltar que em 29/12/2020 foi divulgado o encerramento do Período do Direito de 
Preferência, com a subscrição e integralização de 2.150.335 de cotas, equivalente ao valor líquido de R$ 244.063.022,50. O 
cronograma e demais informações da oferta podem ser encontradas na CVM. 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. 

https://conteudos.xpi.com.br/fundos-imobiliarios/xp-malls-fii-xpml11/
https://conteudos.xpi.com.br/fundos-imobiliarios/xp-log-fii-xplg11/
https://conteudos.xpi.com.br/fundos-imobiliarios/xp-log-fii-xplg11/
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Atribuição de Performance 

XPPR11 - XP Properties 

Conforme FR publicado no dia 21/12/2020, o Fundo finalizou a alocação dos recursos captados na 2ª Emissão de Cotas. No 
mercado secundário, a cota negociada com o ticker XPPR11 teve um volume de negociação de R$ 42,8 milhões, com média 
diária de R$ 2,1 milhões, sendo essa a maior média desde fevereiro de 2020. Por fim, destacamos que em dezembro foi 
declarada a distribuição de R$ 0,57/cota a ser paga no dia 15/01/21. 

Posicionamento 

XPPR11 - XP Properties 

Conforme FR do dia 21/12/2020, o Fundo realizou as seguintes transações: (i) aquisição, por meio de compra de ações, das 
unidades no 1º ao 15º andares e das unidades n° 01 e 02 do 16ª andar, com área privativa de 23.547,60 m², no Edifício Itower, 
situado em Alphaville/SP; e (ii) pagamento de sinal para a futura aquisição indireta, de 40% do Edifício FL Plaza, localizado 
próximo a Av. Brigadeiro Faria Lima, em São Paulo/SP, em construção, e terá uma área BOMA de 40.937,08 m². Parte dos 
recursos foram obtidos por meio de emissão de CRI de 2 séries: (a) R$105.400.000,00 (IPCA+5,70%a.a.) e (b) R$50.400.000,00 
(CDI+2,50% a.a.). As séries serão pagas no prazo de 180 meses, com a primeira parcela vencendo no 25º mês, a contar de 
dez/20, e as demais nos meses subsequentes (detalhes na CVM). 

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$ 0,56 por cota para o mês de novembro de 2020 decorreu, em linhas 
gerais, do recebimento de 100% do valor de locação devido ao 

Fundo, sem, portanto, a ocorrência de pagamentos por antecipação. Em relação às movimentações de locatários ocorridas 
desde o último relatório, destacamos: (a) nova locação de 2.085 m², em dezembro de 2020, para a Rema Tip Top; (b) expansão 
de 1.109 m², em dezembro de 2020, da Sinal Verde, aumentando a ocupação de 1.148 m² para 2.257 m²; e (c) redução de 2.101 
m² da área locada pela SMP, em novembro de 2020, culminando na ocupação de 3.706 m². Em dezembro de 2020 o fundo 
divulgou a distribuição de rendimentos no valor de R$ 0,62/cota, a qual foi paga no dia 23/12/2020. 

Posicionamento 

XPIN11 - XP Industrial 

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. Para as áreas vagas, a equipe comercial 
da BBP e a equipe de gestão do Fundo estão engajadas na prospecção de potenciais locatários. Por fim, a Gestora está atenta 
ao mercado na busca por oportunidades para novos investimentos. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

https://conteudos.xpi.com.br/fundos-imobiliarios/xp-properties-xppr11/
https://conteudos.xpi.com.br/fundos-imobiliarios/xp-properties-xppr11/
https://conteudos.xpi.com.br/fundos-imobiliarios/xp-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) tiveram retorno no mês de 2,97%, zerando as perdas no 
ano de 2020. 

Já os FoFs (Fundos de Fundos) tiveram retorno de 2,12% no mês (-13,86% no ano). 

O XPFP (Índice XP de fundos de Papel) teve retorno de 2,64% no mês (-4,59% no ano). 

 

 
Retornos PL 

Valor de 
Mercado 

        

Mês Ano 12m Milhões Milhões P/VPA 
Renda 
Mensal 

Yield 12m 
(%) 

Yield (% 
a.a.) 

Fundos de CRI 2,97% 0,00% 0,00% 23.964 25.246 1,05 0,85% 6,67% 7,33% 

Fundos de Fundos 2,12% -13,86% -13,86% 7.587 7.918 1,04 0,67% 5,45% 7,41% 

XPFP 2,64% -4,59% -4,59% - - - - - - 

XPFI 2,37% -10,10% -10,10% - - - - - - 

IFIX 2,19% -10,24% -10,24% - - - - - - 

CDI 0,16% 2,75% 2,77% - - - - - - 

*Data base: 30/12/2020. Fonte: XP Investimentos e Economatica. 

 
 
 
 
 
 

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 7,39% -6,77% -6,77% 1.027,56 116,60 102,76 1,14 0,72% 

XPFP 2,64% -4,59% -4,59%         - 

XPFI 2,37% -10,10% -10,10%         - 

IFIX 2,19% -10,24% -10,24%         - 

Data base: 30/12/2020. Fonte: XP Investimentos e Economatica 

 

Atribuição de Performance 

VRTA11 - Fator Verità 

Referente a novembro/20, o Verità concluiu o mês com R$ 102,76 de cota patrimonial e R$ 110,20 de cota à mercado, 
distribuindo dividendos de R$ 0,79 por cota. Ao longo de novembro/20, o fundo realizou a aquisição CRI Canopus PPP III e do 
CRI Grupo Sinal, no volume total de R$ 77,5 Milhões. O fundo finalizou o mês com R$ 395 milhões em caixa. 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 do CRI Dengo (1,51% do PL do fundo) e do CRI My Mabu (0,69% do PL). 
Também realizamos a venda parcial do CRI Quero-Quero no volume de R$ 3,8 Milhões e possuímos um Resultado Acumulado 
de R$ 0,19 por cota, gerados a partir de multas de pré-pagamento e trades no secundário recebidos nos meses anteriores. 

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 6 CRIs e temos 9 CRIs que totalizam o volume de R$ 281 Milhões de aquisição aprovados 
em comitê que estão em fase de finalização dos contratos lastro, contratação de prestadores de serviços e conclusão de suas 
diligências. Destes 9 CRIs, 1 foi liquidado no começo de Dezembro/20. 

 

Barigui 

 

Retornos PL         

Mês Ano 12m Milhões 
Valor 
Cota 

VPA* P/VPA 
Renda 
Mensal 

Barigui Rendimentos Imobiliários 2,48% 14,96% 14,96% 226,43 113,61 101,35 1,14 1,12% 

XPFP 2,64% -4,59% -4,59%         - 

XPFI 2,37% -10,10% -10,10%         - 

IFIX 2,19% -10,24% -10,24%         - 

Data base: 30/12/2020. Fonte: XP Investimentos e Economatica 
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Atribuição de Performance 

BARI11 - Barigui Rendimentos Imobiliários 

BARI11 chega ao fim de 2020 com resultados muito expressivos. Só no 2ºS fundo performou R$ 9,79/cota, sendo R$3,05 em 
evolução do VP/cota (jun/dez) e R$ 6,74/cota em dividendos. Total em 2020 de R$ 12,04/cota, com R$ 1,28/cota em evolução 
do VP e R$ 10,76/cota em dividendos, mais de 430% do CDI. Mês de dez/20 resultado de R$ 2,67/cota, com R$0,87/cota em 
evolução do VP e R$ 1,80/cota em dividendos, entre os maiores do IFIX. 

Dez/20 refletiu outro grande marco, inadimplência no lastro dos CRI pulverizados atingiu o menor patamar em 2020, inclusive 
comparado aos meses pré-pandemia, com apenas 1,4% da carteira com atraso maior que 180 dias. Fruto do intenso trabalho 
de monitoramento da gestão e das partes envolvidas na tese de investimento do BARI11. Importante lembrar que NÃO HÁ 
QUALQUER ATIVO EM INADIMPLÊNCIA, a menção acima se refere ao lastro dos ativos, estando o fundo de reserva médio dos 
CRI em 2,85 PMTs. 

Carteira do fundo sofreu poucas alterações, iniciou-se a saída em parte da posição de FIIs para a liquidação das operações 
previstas para dez/20. 2 operações liquidaram nos primeiros dias de jan/21, enquanto a terceira tem previsão atualizada para 
a última semana de jan. 

Posicionamento 

BARI11 - Barigui Rendimentos Imobiliários 

Indexadores contundentes (Out/Nov/Dez) a serem refletidos no fundo nos próximos meses de (jan/fev/mar) IGPM: 
3,23%/3,28%/ 0,96% e IPCA:  0,86%/0,89%/1,35%, respectivamente. Estes componentes deverão colaborar na manutenção de 
bons resultados em dividendos e evolução patrimonial. 

A evolução no VP/cota se dá pela incorporação do indexador dos CRI nos seus saldos devedores, gerando um efeito contábil 
no FII, mas este resultado só reflete no caixa quando da amortização destes ativos. No entanto, quando o montante mensal 
amortizado nos CRI é inferior ao montante de correção da inflação no saldo devedor dos CRI, parte do resultado fica "retido" no 
saldo devedor dos ativos. Esta “retenção” tende a ser apurada no resultado caixa do FII conforme estes CRIs forem amortizando 
nos próximos meses. 

 

Capitania Investimentos 

 

Retornos PL         

Mês Ano 12m Milhões 
Valor 
Cota 

VPA* P/VPA 
Renda 
Mensal 

Capitânia REIT FOF 3,73% -11,39% -11,39% 343,51 80,56 86,44 0,97 0,82% 

Capitânia Securities  8,70% 3,20% 3,20% 1.268,29 103,14 94,26 1,10 1,08% 

XPFP 2,64% -4,59% -4,59%         - 

XPFI 2,37% -10,10% -10,10%         - 

IFIX 2,19% -10,24% -10,24%         - 

Data base: 30/12/2020. Fonte: XP Investimentos e Economatica 
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Atribuição de Performance 

CPFF11 - Capitânia REIT FOF 

A performance do Fundo no mês de dezembro foi positivamente impactada pelos segmentos de logística e agronegócio e não 
houve destaques negativos substanciais. 

Além de ter sido um mês de correção dos mercados, o fundo se beneficiou da forte alta do FII de logística da Guardian Capital 
(GALG11) integralizado em outubro via Oferta ICVM 476. O ativo que é composto por cinco imóveis, distribuídos em três 
estados, com zero vacância e 100% dos contratos atípicos, a cap rates de aquisição próximos a 10,0%, tinha retorno esperado 
muito superior no relativo do segmento. Com a segunda emissão do ativo a um preço mais alto que a primeira, a posição inteira 
sofreu uma reprecificação positiva, o que foi responsável mais da metade do resultado total no mês.  

A alta de mais de 8,14% no mês do FII Quasar Agro (QAGR11) também foi um grande contribuinte de performance no mês. 
Dado a convocação, pela Capitânia, de AGE para deliberar sobre a amortização de parte do FII que está alocado em caixa (com 
baixo retorno sobre o capital), o mercado fez uma reavaliação do FII, o que já destravou uma parte do valor do ativo no mercado 
secundário. 

Posicionamento 

CPFF11 - Capitânia REIT FOF 

Como o ambiente ainda está incerto e volátil, seguimos com um posicionamento defensivo em boa parte do portfólio, em 
segmentos de menor risco, como os FIIs de Renda Urbana e Logístico por meio do investimento em novas emissões primárias 
desses segmentos, principalmente via ofertas 476 que não fazem parte do IFIX. Acreditamos que essa prática além de 
descorrelacionar o portfólio do IFIX ainda gera boas oportunidades de investimento.  

No cenário macroeconômico, a expectativa de juros baixos por um período prolongado segue como o principal pano de fundo 
e é muito favorável para os FIIs. Acreditamos que o mercado de FIIs ainda tem muito a crescer, especialmente se comparado 
a outros mercados internacionais, e que oferece uma alternativa com relação risco e retorno interessante aos investidores. 

Atribuição de Performance 

CPTS11 - Capitânia Securities  

A contínua alta dos índices de inflação, IPCA e principalmente o IGP-M, impactou positivamente 75% e 10% da carteira de CRIs, 
respectivamente. O total de rendimento de cri foi de R$ 3,856MM, 37% proveniente de ganhos (regime caixa) com atualização 
monetária.  Ainda a gestão ativa foi responsável por fechar 3 operações de venda de CRIs (R$ 32,0 milhões de volume), bem 
inferior ao montante vendido em novembro (R$ 86,5 milhões de volume), no entanto com resultado ainda assim expressivo 
dado a liberação do ganho por atualização monetária do CRI Berrine One. No caso, o ativo que é indexado ao IGP-M, tinha um 
relevante resultado acumulado nos preços do papel, de aproximadamente 14,7% sobre o volume vendido. Outro destaque foi o 
somatório das vendas dos CRIs Petrobras (R$ 10,7 milhões de volume) vendido com 105 bps de ganho sobre a taxa de 
aquisição. Total do ganho de capital com CRIs foi de R$ 3,712MM no mês. Em contra partida, o fundo realizou R$ 252 milhões 
em compras de CRI com spread médio de aquisição de 4,88%.  

Na carteira de FIIs, o destaque ficou para o fluxo de dividendos. O ganho de capital da posição vendida de FIIs foi de R$ 0,069MM 
e fluxo com dividendos de R$ 1,560MM. 

Posicionamento 

CPTS11 - Capitânia Securities  

Com a recente oferta de novas cotas do fundo, a gestão fez alocações de modo a diversificar o fundo em novos ativos, mais 
robustos e estruturados com boas relações de risco e retorno. Para isto, ao final da liquidação da oferta, a carteira do Fundo 

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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tenderá a uma composição mais proporcional de CRIs, que financiam imóveis prontos, operacionais e com bom histórico de 
resultado dos três setores que acreditamos serem mais resilientes: shoppings, lajes corporativas e logístico.  

No portfólio de FIIs, dado o ambiente volátil, seguimos com um posicionamento defensivo em boa parte do portfólio, em 
segmentos de menor risco, como os FIIs de Renda Urbana e Logístico por meio do investimento em novas emissões primárias 
desses segmentos, principalmente via ofertas 476 que não fazem parte do IFIX. 

Hectare Capital 

 

Retornos PL         

Mês Ano 12m Milhões 
Valor 
Cota 

VPA* P/VPA 
Renda 
Mensal 

Hectare CE FII 2,19% 46,95% 46,95% 477,65 144,92 117,23 1,26 1,71% 

XPFP 2,64% -4,59% -4,59%         - 

XPFI 2,37% -10,10% -10,10%         - 

IFIX 2,19% -10,24% -10,24%         - 

Data base: 30/12/2020. Fonte: XP Investimentos e Economatica 

 

Atribuição de Performance 

HCTR11 - Hectare CE FII 

Em dezembro o HCTR11 pagou R$2,51 de dividendo por cota, Yield de 2,1%, referente ao mês de novembro. O valor foi 
positivamente impactado pela alta do IGP-M. Novamente constituímos reserva de resultado já que alguns CRI’s tiveram 
pagamento (caixa) de correção monetária inferior ao contabilizado (evento normal em meses de inflação mais alta e em linha 
com os contratos dos CRI’s, não representando nenhum descumprimento ou inadimplência pelos credores). 

Todos os CRIs do Fundo se mantiveram adimplentes e foram comunicados em nosso relatório mensal os novos investimentos 
realizados em Novembro: CRI My Mabu Sr (R$ 20mm), CRI My Mabu Sub. (R$ 15 mm), CRI Vivejo Atibaia Sr. (R$ 2,13 mm), CRI 
Circuito de Compras Sr. (R$ 2,15 mm) e CRI WAM Praias Un. (R$ 0,47 mm) e FII HCST11 (R$ 6mm).  

Tivemos no mês de dezembro a liquidação dos direitos de preferência e sobras da 7ª emissão do HCTR11, totalizando R$ 300 
Milhões, com parte relevante destes recursos já investidas dentro do próprio mês. 

Posicionamento 

HCTR11 - Hectare CE FII 

A Gestão do HCTR11 mantém o acompanhamento semanal intensificado dos recebíveis das carteiras de todos os projetos que 
fazem parte do seu portfólio, bem como o avanço de obras e vendas a fim de atuar de maneira proativa aos eventuais impactos 
nos recebíveis nos próximos meses. Nossos projetos, e o setor imobiliário como um todo, apresentaram performance positiva 
ao longo do segundo semestre, mas a intensificação da pandemia e o fim do auxílio emergencial são fatores que podem vir a 
impactá-los. Por isso a importância que sempre reforçamos da estruturação de operações com garantias robustas e o 
monitoramento intenso das operações. 

Paralelamente seguimos com grandes esforços na prospecção de novas oportunidades nos setores em que atuamos. 
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Hedge 

 

Retornos PL         

Mês Ano 12m Milhões 
Valor 
Cota 

VPA* P/VPA 
Renda 
Mensal 

Hedge Fundo de Fundos 1,64% -7,93% -7,93% 2.133,32 104,25 99,01 1,06 0,53% 

XPFP 2,64% -4,59% -4,59%         - 

XPFI 2,37% -10,10% -10,10%         - 

IFIX 2,19% -10,24% -10,24%         - 

Data base: 30/12/2020. Fonte: XP Investimentos e Economatica 

 

Atribuição de Performance 

HFOF11 - Hedge Fundo de Fundos 

No ano de 2020, novamente o HFOF distribuiu rendimentos competitivos. Foram R$ 8,16 por cota em rendimentos, enquanto 
uma carteira que replicasse o IFIX teria distribuído o equivalente a R$ 6,63. Essa diferença demonstra parte dos resultados 
obtidos por meio da gestão ativa do Fundo. Vale lembrar que apesar do dinamismo dos movimentos da gestão ativa, buscando 
assim uma rentabilidade diferenciada, o investimento em FIIs deve ser de longo prazo, em linha com o perfil e ciclos do mercado 
imobiliário. Para o investidor que nos acompanha desde o início do fundo, em fevereiro de 2018, o HFOF entregou um 
rendimento médio de R$ 0,75/cota/mês ao longo dos seus 34 meses de vida. Na média, o HFOF distribuiu 20% acima do 
indicado nos estudos de viabilidade de todas as suas emissões. 

O Fundo distribuirá R$ 0,75 por cota como rendimento referente ao mês de dezembro de 2020. O pagamento será realizado em 
15 de janeiro de 2021, aos detentores de cotas em 30 de dezembro de 2021. 

Cabe destacar que em dezembro o HFOF encerrou o mês com R$ 0,62 por cota de resultados acumulados em períodos 
anteriores e ainda não distribuídos. 

Posicionamento 

HFOF11 - Hedge Fundo de Fundos 

O setor possui grandes desafios pela frente. No curto prazo, questões relacionadas aos protocolos sanitários para reabertura 
de shoppings e hotéis, bem como a saúde financeira das empresas inquilinas, são preocupações diárias dos proprietários de 
imóveis. Conforme avançarmos no controle da pandemia, o foco será voltado para a aceleração de tendências, tais como 
ecommerce e home office, e em como os empreendimentos imobiliários vão se adaptar a este novo normal.  

A Hedge mantém o compromisso de buscar um dividendo competitivo comparado com a indústria através da gestão ativa, 
gerando resultado através de operações exclusivas, negociações no mercado secundário e na alocação em ativos de qualidade 
que possibilitem a distribuição de um rendimento consistente. 

 

 

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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HSI 

 

Retornos PL         

Mês Ano 12m Milhões 
Valor 
Cota 

VPA* P/VPA 
Renda 
Mensal 

HSI Ativos Financeiros 3,91% - - 88,65 93,70 98,16 0,97 0,44% 

XPFP 2,64% -4,59% -4,59%         - 

XPFI 2,37% -10,10% -10,10%         - 

IFIX 2,19% -10,24% -10,24%         - 

Data base: 30/12/2020. Fonte: XP Investimentos e Economatica 

 

Atribuição de Performance 

HSAF11 - HSI Ativos Financeiros 

Neste mês anunciamos a distribuição de dividendos de R$0,70 por cota, que foi pago em 08/01/2021 aos detentores de cota 
até o dia 30/12/2020, representando um dividend yield de 0,70% a.m./8.7% a.a., o que representa 437,50% do CDI para o período 
(sobre a cota de emissão a R$100). 

Em 23/12/2020 o Fundo recebeu a primeira parcela integral do CRI - M Dias, Assaí e Império.  

Finalizamos o mês de novembro com 99% do patrimônio líquido do Fundo alocado, sendo que deste montante 49% está 
alocado em Fundos Imobiliários e 51% alocado em CRIs.  

No mês de dezembro, o IFIX obteve um retorno de 2,18%, enquanto o portfólio do HSAF, no mesmo período alcançou um retorno 
de 2,58%.  

O dividend yield (“DY”) dos fundos do IFIX³ foi de 0,57% a.m./7,07% a.a., enquanto o DY do portfólio do HSAF foi de 0,72% 
a.m./8,95% a.a. 

Desde o início do Fundo, o IFIX obteve um retorno de 2,91%, enquanto o portfólio do HSAF, no mesmo período alcançou retorno 
de 4,76%, gerando um ganho de capital acumulado até a data base deste relatório de R$1,9 milhão, equivalente a   R$1,97 por 
cota. 

Posicionamento 

HSAF11 - HSI Ativos Financeiros 

Considerando nossas projeções de retorno dos FIIs e CRIs investidos pelo Fundo, passamos a informar a partir do relatório de 
setembro a reavaliação do dividend yield projetado para o primeiro ano de 6,9% para 7,4%. Vale ressaltar que esse dividend yield 
não considera a distribuição da correção monetária sobre o saldo devedor dos CRIs que passou a ser realizada pelo Gestor a 
partir de dezembro. 
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Iridium Gestão de Recursos 

 

Retornos PL         

Mês Ano 12m Milhões 
Valor 
Cota 

VPA* P/VPA 
Renda 
Mensal 

Iridium Recebíveis Imobiliários 10,94% 31,56% 31,56% 1.587,43 135,63 1,46 1,36 1,10% 

XPFP 2,64% -4,59% -4,59%         - 

XPFI 2,37% -10,10% -10,10%         - 

IFIX 2,19% -10,24% -10,24%         - 

Data base: 30/12/2020. Fonte: XP Investimentos e Economatica 

 

Atribuição de Performance 

IRDM11 - Iridium Recebíveis Imobiliários 

A distribuição de rendimento referente a dezembro foi de R$ 1,590520817/cota, o que equivale a uma remuneração bruta de 
imposto de renda de 1.146,52% do CDI do período. Vale dizer que foi o maior rendimento mensal do fundo desde seu início. O 
fundo segue com a gestão ativa focado na aquisição de novos CRIs e alguns FIIs usando o caixa oriundo da 8ª emissão de 
cotas. A intenção é finalizar o mês de janeiro com um caixa entre 10% a 15% do PL do fundo. O fundo permanece vendendo 
posições de FIIs e alguns CRIs no mercado secundário, que apresentaram alta valorização. No mês de dezembro, o fundo 
transacionou mais de R$ 416 milhões em ativos, entre compras e vendas, sendo R$ 303 milhões de ativos adquiridos e R$ 112 
milhões em vendas. 

Posicionamento 

IRDM11 - Iridium Recebíveis Imobiliários 

A equipe de gestão segue otimista com o mercado primário de CRIs e FIIs, com constantes análises de novas oportunidades e 
estratégias. Quanto ao mercado secundário, o fundo segue com o viés de venda, em especial quanto a FIIs, dado o alto preço 
de vários ativos. 

Kinea Investimentos 

 

Retornos PL         

Mês Ano 12m Milhões 
Valor 
Cota 

VPA* P/VPA 
Renda 
Mensal 

Kinea FII 1,95% -28,77% -28,77% 490,86 106,55 107,84 0,99 0,47% 

Kinea High Yield CRI 3,00% 4,40% 4,40% 1.123,48 113,77 105,09 1,09 0,92% 

Kinea Índice de Preços 4,44% 6,19% 6,19% 4.274,53 114,47 105,31 1,10 0,89% 

Kinea Rendimentos -1,53% -13,97% -13,97% 3.853,34 86,62 98,56 0,88 0,34% 

Kinea Securities 3,11% - - 254,15 98,13 96,53 1,03 0,50% 

XPFP 2,64% -4,59% -4,59%         - 

XPFI 2,37% -10,10% -10,10%         - 

IFIX 2,19% -10,24% -10,24%         - 

Data base: 30/12/2020. Fonte: XP Investimentos e Economatica 

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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Atribuição de Performance 

KNSC11 - Kinea Securities 

O Fundo iniciou suas atividades no dia 28/10, com a liquidação da 1ª Emissão de Cotas. O Kinea Securities é um FII dedicado 
à aquisição de valores mobiliários ligados ao segmento imobiliário, em especial Certificado de Recebíveis Imobiliários (“CRI”) e 
Cotas de FII. 

Ao final de dezembro, o Fundo apresentava alocação em ativos-alvo equivalente a 97,5% do patrimônio, montante que 
representa uma alocação praticamente máxima. A parcela remanescente, de 2,5%, está alocada em instrumentos de caixa.  

Os dividendos referentes a dezembro, cuja distribuição ocorrerá no dia 14/01/2021, serão de R$ 0,88 por cota e representam 
uma rentabilidade, isenta do imposto de renda para as pessoas físicas, de 0,91% considerando a cota líquida da 1ª emissão, de 
R$ 96,49, equivalente a 554% da taxa DI do período. 

Posicionamento 

KNSC11 - Kinea Securities 

Vale ressaltar que a carteira de ativos do Fundo permanece adimplente em suas obrigações. Para informações detalhadas 
sobre as operações, vide seção “Resumo dos Ativos” na carta mensal disponívle em www.kinea.com.br 

Atribuição de Performance 

KFOF11 - Kinea FII 

No fim de dezembro, 99,7% dos ativos do Fundo estavam alocados em fundos imobiliários. O rendimento declarado do Fundo, 
a ser distribuído em 15/01, foi de R$ 0,50/cota, equivalente a um dividend yield de 0,46% (342% do CDI Líquido6) em relação à 
cota patrimonial de fechamento do mês. 

Posicionamento 

KFOF11 - Kinea FII 

Com a recuperação da distribuição de rendimentos de fundos de Shoppings investidos e o ganho de capital apurado pelo fundo 
na venda de certos fundos imobiliários, manteve-se a distribuição em R$ 0,50/cota. No mês, foram vendidas posições de fundos 
de Renda Urbana (venda parcial de ativo que estava em período de lockup e atingiu nosso preço alvo no período), Logística e 
Escritórios Corporativos. Na parte das aquisições destaque para entrada via emissão de um FII de CRI e de Logística . A 
exposição do fundo aos segmentos de Shoppings, Escritórios Corporativos e Renda Urbana permanece superior que a do IFIX. 

Atribuição de Performance 

KNHY11 - Kinea High Yield CRI 

Ao final de dezembro, o Fundo apresentava alocação em ativos-alvo equivalente a 94,7% do seu patrimônio. A parcela 
remanescente, de 5,3%, está alocada em instrumentos de caixa que serão destinados a novas operações. 

Os dividendos referentes a dezembro, cuja distribuição ocorrerá no dia 14/01/2021, serão de R$ 1,23 por cota e representam 
uma rentabilidade, isenta do imposto de renda para as pessoas físicas, de 1,12% considerando a cota média da 3ª emissão, de 
R$ 110,19 que corresponde a 679% da taxa DI do período. 
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Posicionamento 

KNHY11 - Kinea High Yield CRI 

Vale ressaltar que a carteira de ativos do Fundo permanece adimplente em suas obrigações. Para informações detalhadas 
sobre as operações, vide seção “Resumo dos Ativos” na carta mensal disponívle em www.kinea.com.br 

Atribuição de Performance 

KNIP11 - Kinea Índice de Preços 

Ao final de dezembro, o Fundo apresentava alocação em ativos-alvo equivalente a 94,5% do seu patrimônio. A parcela 
remanescente, de 5,5%, está alocada em instrumentos de caixa que serão destinados a novas operações. 

Os dividendos referentes a dezembro, cuja distribuição ocorrerá no dia 14/01/2021, serão de R$ 1,35 por cota e representam 
uma rentabilidade, isenta do imposto de renda para as pessoas físicas, de 1,28% considerando a cota média da 6ª emissão, de 
R$ 105,88, equivalente a 775% da taxa DI do período. 

Posicionamento 

KNIP11 - Kinea Índice de Preços 

Vale ressaltar que a carteira de ativos do Fundo permanece adimplente em suas obrigações. Para informações detalhadas 
sobre as operações, vide seção “Resumo dos Ativos” na carta mensal disponívle em www.kinea.com.br 

Atribuição de Performance 

KNCR11 - Kinea Rendimentos 

Ao fim de dezembro, o Fundo apresentava alocação em CRI de aproximadamente 92% do seu patrimônio. A parcela 
remanescente de 8,0%, está alocada em instrumentos de caixa que será destinada a novas operações. 

Os dividendos referentes a dezembro, cuja distribuição ocorrerá no dia 14/01/2021, serão de R$ 0,43 por cota e representam 
uma rentabilidade equivalente a 251% da taxa DI, isenta do imposto de renda para pessoas físicas, considerando a cota da 
oitava emissão, de R$ 104,30. 

Posicionamento 

KNCR11 - Kinea Rendimentos 

Vale ressaltar que a carteira de ativos do Fundo permanece adimplente em suas obrigações. Para informações detalhadas 
sobre as operações, vide seção “Resumo dos Ativos” na carta mensal disponívle em www.kinea.com.br 

 

 

 
 

https://conteudos.xpi.com.br/fundos-imobiliarios/kinea-indices-de-precos-fii-knip11/
https://conteudos.xpi.com.br/fundos-imobiliarios/kinea-indices-de-precos-fii-knip11/
https://conteudos.xpi.com.br/fundos-imobiliarios/kinea-rendimentos-imobiliarios-fii-kncr11/
https://conteudos.xpi.com.br/fundos-imobiliarios/kinea-rendimentos-imobiliarios-fii-kncr11/
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Mauá Capital 

 

Retornos PL         

Mês Ano 12m Milhões 
Valor 
Cota 

VPA* P/VPA 
Renda 
Mensal 

Mauá Capital Recebíveis Imobiliários 1,03% 2,46% 2,46% 890,51 102,57 99,75 1,04 0,58% 

XPFP 2,64% -4,59% -4,59%         - 

XPFI 2,37% -10,10% -10,10%         - 

IFIX 2,19% -10,24% -10,24%         - 

Data base: 30/12/2020. Fonte: XP Investimentos e Economatica 

 

Atribuição de Performance 

MCCI11 - Mauá Capital Recebíveis Imobiliários 

Mesmo com os recursos captados na 4ª emissão de cotas ainda em fase de alocação, a distribuição de rendimentos se 
manteve em R$ 0,60 por cota, equivalente a 484% do CDI líquido do período. O Fundo encerrou o mês com, aproximadamente, 
R$ 1,87 por cota de resultado ainda não distribuído, sendo R$ 1,83 referente a correção monetária e juros acruados que ainda 
não foram passíveis de distribuição e R$ 0,04 de lucro retido de períodos anteriores. Adicionalmente, ao longo do mês o Fundo 
realizou aquisição de dois novos ativos (CRI) e mesmo após a oferta o Fundo já encerrou o mês de dez/20 com 82% do PL 
alocados em ativos alvo. 

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. 77% 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 CRI High Grade 0,62% - - 68,11 97,96 96,17 1,03 0,66% 

Mogno Fundo de Fundos 2,74% -26,95% -26,95% 808,37 85,54 89,32 0,99 0,59% 

XPFP 2,64% -4,59% -4,59%         - 

XPFI 2,37% -10,10% -10,10%         - 

IFIX 2,19% -10,24% -10,24%         - 

Data base: 30/12/2020. Fonte: XP Investimentos e Economatica 
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Atribuição de Performance 

MGCR11 - Mogno CRI High Grade 

O fundo encerrou o mês de dezembro com 95,37% do patrimônio líquido alocado em ativos alvo, sendo destes, 81,98% em CRIs 
e 13,39% em FIIs cuja estratégia de investimento seja a alocação predominante em CRIs. Os demais recursos estão investidos 
em instrumentos de caixa. Em dezembro realizamos a aquisição de uma operação de CRI que fazia parte de um conjunto de 
alocações, realizadas com fundos parceiros. Portanto a carteira segue com 14 operações com uma duration ponderada média 
de 5,03 anos. Reduzimos a posição de KNIP11, pois acreditamos que a posição no fundo estava muito concentrada e por 
vislumbrar um maior potencial de retorno em outros papéis. Portanto, reduzimos a posição de 6,51% do PL para 0,1%. O CRI de 
Tegra continua com ritmo acelerado de amortização com a venda de estoques da incorporadora, liberando caixa para alocação 
em operações de maior yield. Fizemos a aquisição de três novos fundos imobiliários de CRIs, XPCI11, PLCR11 e HSAF11. Na 
carteira de CRIs fizemos a aquisição do papel de Direcional, que fazia parte de um conjunto de operações adquiridas com 
parceiros estratégicos. Neste mês participamos da 8ª oferta do fundo IRDM11. 

Posicionamento 

MGCR11 - Mogno CRI High Grade 

As perspectivas positivas para o varejo em 2021 favorecem o segmento logístico que representa 19,84% da carteira de crédito 
do fundo, este otimismo é fruto dos bons resultados que o segmento vem apresentando no final de 2020. Com um cenário de 
possível menor inflação para os próximos meses temos a possibilidade de liberar parte da inflação represada na carteira, 
normalizando os dividendos. No curto prazo ainda acreditamos que os papéis IPCA irão performar acima dos papeis CDI, 
portanto manteremos a carteira mais concentrada nesse tipo de emissão. Com a amortização de papeis com yield mais baixo 
iremos substituir estas posições.      

Atribuição de Performance 

MGFF11 - Mogno Fundo de Fundos 

Dividendo de R$ 0,60/cota no mês, yield de 8,7% aa.  

Retorno total de 3,46% no mês, contra um resultado do IFIX de 2,19% em dezembro. 

Variação da cota a mercado, mais o dividendo distribuído, renderam 2,73% no mês. 

Volume negociado de 2,29 milhões por dia ao longo do mês. 

Os maiores destaques positivos do mês foram as posições de GALG11, MALL11 e CPTS11, que subiram 35,3%, 9,7%, e 7,5% 
respectivamente e somaram uma contribuição de 1,6% para o fundo. De outro lado, as maiores perdas do portfólio ficaram por 
conta RBRL11, BPML11 e LASC11, que caíram respectivamente 0,9%, 1,0% e 4,8%, contribuindo com -0,2% para o resultado da 
carteira. Todos os seguimentos tiverem contribuição positiva, sendo o destaque com corporativos que contribuíram com 0,9% 

Mantivemos nosso caixa em cerca de 2,5%. As maiores compras, com cerca de 1,5% foram de QAGR11 e BTLG11, que, em 
nossa visão, deu um ponto de compra entrada interessante ao longo do mês. Do outro lado, zeramos nossas posições em 
KNIP11, pois esperamos uma oportunidade de compra melhor e XPIN11. Diminuímos nossas posições em CVBI11 e CPTS11, 
este último também vemos oportunidades melhores à frente. 

 

 

https://conteudos.xpi.com.br/fundos-imobiliarios/mogno-fii-mgff11/
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Posicionamento 

MGFF11 - Mogno Fundo de Fundos 

Vemos uma recuperação ampla nos diferentes segmentos de fundos imobiliários, com exceção dos fundos de agencias 
bancárias. Acreditamos que os FIIs ainda estão defasados em relação ao desempenho de outras classes de ativos e que esta 
diferença deveria diminuir conforme a situação dos ativos imobiliários, especialmente shoppings e escritórios voltam à 
normalidade. A renda gerada pela nossa carteira deve continuar crescendo nos próximos meses conforme os shoppings 
aumentam suas distribuições e os fundos de CRI seguem com seus dividendos sendo beneficiados pelos números de inflação. 
Além disso, estamos bastante animados com o valor que as posições de GALG11, BTLG11 e TRXF11 estão destravando 
conforme estas posições andam e se aproximam de yields mais próximos de fundos comparáveis. 

 

NCH Capital 

 

Retornos PL         

Mês Ano 12m Milhões 
Valor 
Cota 

VPA* P/VPA 
Renda 
Mensal 

NCH Brasil Recebíveis Imobiliários 8,31% - - 52,82 97,45 92,49 1,07 1,31% 

XPFP 2,64% -4,59% -4,59%         - 

XPFI 2,37% -10,10% -10,10%         - 

IFIX 2,19% -10,24% -10,24%         - 

Data base: 30/12/2020. Fonte: XP Investimentos e Economatica 

 

Atribuição de Performance 

NCHB11 - NCH Brasil Recebíveis Imobiliários 

Nesse mês o Fundo distribuiu rendimentos no valor de R$ 1,09 por cota, tendo realizado nos últimos 12 meses a distribuição 
de R$ 10,51, correspondente a um dividend yield de 12,24% no período. O valor da cota patrimonial do Fundo no encerramento 
do mês foi de R$ 92,49 – perfazendo um Patrimônio Líquido (PL) de R$ 52.818.585,75. 

O Fundo encerrou o mês de dezembro com 73,66% do seu PL alocado em CRIs, distribuído em nove operações, em um 
montante total de R$ 38.907.011,36. O saldo restante encontra-se aplicado em um Fundo lastreado em títulos públicos com 
liquidez diária. Os CRIs existentes na carteira atual, apresentam uma taxa de remuneração ponderada equivalente a inflação 
(56% em IGP-M e 44% em IPCA) acrescida de um cupom de juros de 9,43% a.a.. 

A carteira do Fundo permanece saudável, adimplente com as suas obrigações e não vislumbramos em um cenário futuro 
nenhum default nos ativos. Essa perspectiva deve-se, principalmente, às características das estruturas dos CRIs em carteira, 
que possuem elevado grau de garantias, pulverização do lastro e pelo monitoramento da equipe de Gestão. 

Posicionamento 

NCHB11 - NCH Brasil Recebíveis Imobiliários 

A equipe de Gestão do Fundo tinha a expectativa de investir em dois novos CRIs até o final de 2020 - operações com lastro em 
estoque de unidades residenciais e taxa de IPCA + 12% a.a.. No entanto, houve um atraso na liberação de documentação por 

https://conteudos.xpi.com.br/fundos-imobiliarios/mogno-fii-mgff11/
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parte de um banco, por isso, ainda não foi possível a liquidação dessas operações. Apesar do atraso, como o Fundo está 
comprometido com a aquisição desses ativos desde agosto/2020 e a Equipe de Gestão considera que os CRIs estão muito 
bem estruturados, possuem garantias robustas, risco de crédito adequado e uma taxa de remuneração elevada, decidimos 
aguardar a liquidação. A futura aquisição desses CRIs aumentará a taxa de remuneração ponderada da carteira de CRIs e 
diversificará os riscos do portfólio – estando em linha com a estratégia do Fundo. 

 

RB Capital 

 

Retornos PL         

Mês Ano 12m Milhões 
Valor 
Cota 

VPA* P/VPA 
Renda 
Mensal 

RB Capital I Fundo de Fundos 3,06% - - 102,79 87,76 95,33 0,94 0,73% 

XPFP 2,64% -4,59% -4,59%         - 

XPFI 2,37% -10,10% -10,10%         - 

IFIX 2,19% -10,24% -10,24%         - 

Data base: 30/12/2020. Fonte: XP Investimentos e Economatica 

 

Atribuição de Performance 

RFOF11 - RB Capital I Fundo de Fundos 

No mês de janeiro, o RFOF11 pagará R$ 0,745 por cota, aumento de 18,3% referente a distribuição do mês anterior. 

Em relação às operações, na ponta vendedora, focamos a nossa rotação de ativos nos segmentos abaixo, todos foram 
reduzidos com ganho de capital:  

(i) Híbridos, inclui ativos de Renda Urbana que foram adquiridos em ofertas públicas;  

(ii) Logísticos, adquiridos recentemente por meio de oferta pública, adquirimos outros fundos do mesmo setor; 

(iii) Recebíveis, adquiridos com deságio, adquirimos outros fundos do mesmo setor; 

Na ponta compradora, focamos as nossas alocações nos segmentos de: 

(a) Setor de Recebíveis. Adquirimos por meio de oferta pública o CPTS11 - Capitânia, que conta com amplo histórico em 
estruturação e investimento em crédito imobiliário. O pipeline do fundo é focado em operações High Grade; 

 (b) Aumentamos nossa exposição ao Fundo RBED11, que tem mostrado alta resiliência mesmo diante das restrições 
impostas no setor. 

Continuamos 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. 
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Posicionamento 

RFOF11 - RB Capital I Fundo de Fundos 

Apesar do aumento no giro da carteira, continuamos adotando uma postura seletiva em relação às alocações. Sempre 
mantendo a disciplina no processo de investimento. No mês de dezembro o Fundo foi beneficiado positivamente pela 
distribuição de rendimentos de aluguéis referente aos meses de outubro e novembro de 2020 pagos pelo Fundo BLMG11. Além 
disso, o Fundo utilizou resultados acumulados para distribuir, no valor de R$ 0,16/cota, provenientes dos resultados imobiliários 
não recorrentes devido à liquidação do Fundo FVBI11. O portfólio do RFOF11 permanece bastante diversificado setorialmente, 
pulverizado em 37 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 1,42% -15,33% -15,33% 862,33 96,83 93,83 1,04 0,76% 

RBR High Grade -0,16% -7,09% -7,09% 749,78 94,48 98,16 0,97 0,52% 

RBR Private Crédito Imobiliário 2,12% -9,32% -9,32% 206,16 103,46 105,45 0,99 0,73% 

XPFP 2,64% -4,59% -4,59%         - 

XPFI 2,37% -10,10% -10,10%         - 

IFIX 2,19% -10,24% -10,24%         - 

Data base: 30/12/2020. Fonte: XP Investimentos e Economatica 

 

Atribuição de Performance 

RBRY11 - RBR Private Crédito Imobiliário 

Ressaltamos o Relatório de Risco do RBR High Yield de outubro/2020. Fechamos dezembro/20 com taxa média de CDI+5,8%aa, 
15 operações (portfólio bem diversificado) e distribuímos R$ 0,965/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 (podendo surpreender positivamente, como é o caso do que está ocorrendo) 
- Yield anual líquido para o investidor próximo de 7-8%aa - trabalharemos duro para estender estas condições para o 2021. 
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Atribuição de Performance 

RBRR11 - RBR High Grade 

Ressaltamos o Relatório de Risco do RBR High Grade atualizado em setembro/2020. Fechamos dezembro/20 95% alocado, 
taxa média de CDI+2,9%aa, 37 operações (portfólio bem diversificado), e distribuímos R$ 0,60/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 6-7%aa - patamares que acreditamos para 2021. 

Atribuição de Performance 

RBRF11 - RBR Fundo de Fundos 

Fechamos o ano de 2020 posicionados 70% em Tijolo e 30% em Renda Fixa e distribuimos um Dividendo de R$ 0,857/cota. 
Além disso, finalizamos a 6a Emissão de cotas e captamos R$ 410mm levando o Fundo para o PL próximo de R$ 1.3 bi lhão. 
Com os novos recursos devemos aumentar a nossa posição para algo em torno de 40% em renda fixa através de CRI ou FII de 
CRI, além de aumentar nossas posições core em tijolo e começar uma nova estratégia focada em Residencial para Renda 
(devemos detalhar em nosso relatório mensal). Vemos o cenário para renda fixa muito positivo pautada em uma possível 
subida de taxa de juros e também a resiliencia da inflação.  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) . 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 12-14%aa para nossas posições em tijolo e 
de cerca de 10%aa para FII de CRI (horizonte de investimento entre 2 - 3 anos). O fundo tem total condições de navegar em 
patamares entre R$ 0,60 - 0,80/cota para este primeiro semestre de 2021 - o que foi o seu patamar histórico desde seu início. 
Frisamos que, pela natureza dos investimentos, estes rendimentos podem oscilar no mês a mês. Seguimos na busca de ser 
um dos melhores pagadores de dividendos para um fundo multiestratégia imobiliário. 

 

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

 

Retornos PL         

Mês Ano 12m Milhões 
Valor 
Cota 

VPA* P/VPA 
Renda 
Mensal 

REC Recebíveis Imobiliários 4,03% 18,85% 18,85% 941,88 109,57 94,98 1,17 1,21% 

XPFP 2,64% -4,59% -4,59%         - 

XPFI 2,37% -10,10% -10,10%         - 

IFIX 2,19% -10,24% -10,24%         - 

Data base: 30/12/2020. Fonte: XP Investimentos e Economatica 

 

Atribuição de Performance 

RECR11 - REC Recebíveis Imobiliários 

No acumulado dos últimos 12 meses, a distribuição de rendimentos do Fundo corresponde a 12,1% a.a., ou o equivalente a 
438% 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 515% do CDI líquido do tributo. O Fundo distribuiu entre dezembro de 2017 (primeiro 
mês após o encerramento de sua oferta inicial) e dezembro de 2020 um montante acumulado de 39,3% (versus um CDI 
acumulado de 16,5%).  Este mês, os cotistas receberam o rendimento por cota, equivalente a R$ 1,6691. O resultado do mês 
reflete em especial a manutenção de um elevado percentual de recursos alocados em CRIs. O Fundo encerrou o mês com 96% 
de seus recursos alocados em CRIs, distribuídos em 54 operações. 

Posicionamento 

RECR11 - REC Recebíveis Imobiliários 

A distribuição por indexador é equilibrada (28% CDI, 37% IPCA, 22% IGP). Os indexadores relacionados ao IGP estão acumulados 
em 23,14% nos últimos 12 meses, contribuindo para o resultado de R$ 1,31; R$ 1,31 e R$ 1,66 por cota, respectivamente, nos 
últimos 3 meses.  As novas alocações continuarão a buscar um equilíbrio entre o índice de preço e CDI com cupom mais 
elevado que nos anos anteriores. O portfolio tende a continuar saudável, em virtude da robusta estrutura de garantia que as 
operações apresentam. 

No dia 14 de janeiro de 2021, o Fundo anunciou, via Fato relevante, a 9ª Emissão de cotas destinada unica e exclusivamente 
aos cotistas do fundo. O valor total da Oferta, incluindo a subscrição por meio do exercício do Direito de Preferência, Direito de 
Subscrição de Sobras e Montante Adicional e a subscrição no âmbito da Oferta é de até R$ 352.800.000,00. O   valor unitário 
da emissão é de R$ 98,00 , definido com base na média aritmética de 90 dias do valor de mercado da cota do fundo, 
antecedendo a data de publicação do Fato relevante, contemplando um desconto de 6,40%. 

Conforme cronograma disponibilizado no fato relevante, a data de identificação dos cotistas com direito de preferência é 
18/01/2021. 
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Rio Bravo Investimentos 

 

Retornos PL         

Mês Ano 12m Milhões 
Valor 
Cota 

VPA* P/VPA 
Renda 
Mensal 

Rio Bravo Crédito Imobiliário IV 2,21% -9,58% -9,58% 101,67 84,97 99,25 0,86 0,61% 

Rio Bravo IFIX -0,91% -28,25% -28,25% 212,29 73,72 77,55 0,96 0,73% 

XPFP 2,64% -4,59% -4,59%         - 

XPFI 2,37% -10,10% -10,10%         - 

IFIX 2,19% -10,24% -10,24%         - 

Data base: 30/12/2020. Fonte: XP Investimentos e Economatica 

 

Atribuição de Performance 

RBIV11 - Rio Bravo Crédito Imobiliário IV 

No fechamento de dezembro/20, o fundo apresentava 98% do patrimônio alocado no ativo alvo da estratégia de gestão, 
totalizando 16 CRIs. A taxa média ponderada de remuneração dos CRIs atrelados à Inflação, que representam 71% do portfólio, 
é de inflação+ 7,27%. Já os CRIs remunerados a CDI, que representam 27% da carteira, apresentam taxa média ponderada de 
CDI+ 1,62%. Estas taxas quando combinadas e utilizando-se as premissas do Relatório Focus 2023 (CDI de 6,00% a.a. e Inflação 
de 3,25% a.a.), levam a uma taxa de 9,80% pré custos. Vale ressaltar que a Rio Bravo utiliza como métrica o ano de 2023 do 
Relatório Focus pois as operações do fundo são de maturidade longa. 

O mercado secundário está aquecido para operações com elevada qualidade de crédito. Houve algumas oportunidades de 
compras e vendas de ativos de crédito ("Movimentações abaixo) e Rio Bravo, por meio de sua gestão ativa do Fundo, continuará 
procurando oportunidades de negociação dos ativos de crédito e novas operações para aquisição e vendas. 

Adicionalmente, no fechamento do mês o fundo apresentava 2% da carteira em instrumentos de liquidez. 

Posicionamento 

RBIV11 - Rio Bravo Crédito Imobiliário IV 

O ano de 2020 teve três diferentes períodos para o fundo. O primeiro, que se encerrou em fevereiro foi da conclusão da alocação 
dos recursos da primeira emissão de cotas. O segundo, que começou em março e terminou em julho, foi de acompanhamento 
da carteira e ações para diminuir o impacto do COVID-19 nas operações e seus reflexos na rentablidade e na distribuição de 
dividendos. O terceiro, que coincide com o segundo semestre, de adaptação do portfolio à nova realidade econômica e 
financeira, com spreads de crédito maiores e recuperação heterogênea da economia. 

Em 2021, continuaremos a pulverização da carteira de CRIs em relação ao número de operações, setores, geografia e 
indexadores com o objetivo de diversificação do risco para elevar a rentabilidade esperada no longo prazo. 

Atribuição de Performance 

RBFF11 - Rio Bravo Fundo de Fundos 

Em dezembro o fundo continuo distribuindo 0,55/cota, conforme dado como perspectiva no segundo semestre de 2021 para 
os investidores. Encerramos o mês entregando um dividend yield acima da média dos pares de mercado, de 8,89% a.a. Levando 
em consideração as cotas integralizadas na 2ª Emissão de cotas do Fundo, o dividend yield do RBFF foi de 8,34% a.a., também 
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superior à média do mercado. No último mês do ano, completamos o 7º mês com 100% dos recursos da última emissão de 
cotas alocado. 

Sobre as movimentações realizadas no mês, reduzimos o percentual de alocação em fundos de CRI e aumentamos a alocação 
na classe de Varejo através de fundos com alto nível de contratos atípicos. Tal movimentação aumentou o carrego do RBFF 
em 50 bps. 

Em janeiro de 2021 o Rio Bravo Fundo de Fundos irá encerrar a sua 3ª Emissão de cotas, a qual espera-se captar até R$ 200,0 
milhões (não levando em consideração o lote adicioal da oferta) 

Posicionamento 

RBFF11 - Rio Bravo Fundo de Fundos 

Para o ano de 2021, continuamos otimistas com o mercado imobiliário. Apesar de um cenário econômico interno desafiador e 
com reformas econômicas que precisam ser discutidas e aprovadas no congresso, o patamar baixo da taxa de juros deve 
continuar sendo positivo para o mercado de fundos imobiliários e para ativos de risco.  

Sobre os setores do mercado de FIIs, com o início do programa de vacinação, deveremos ter flexibilizações das medidas 
restritivas impostas pelos governos no médio prazo, o que traz um impacto positivo para o setor de shoppings. O setor de lajes 
continua negociando a valores inferiores ao preço dos ativos e acreditamos em uma valorização do setor no médio prazo. 
Sobre o setor de logística acreditamos que ele deve continuar se mostrando resiliente no ano de 2021. 

 

TG Core 

 

Retornos PL         

Mês Ano 12m Milhões 
Valor 
Cota 

VPA* P/VPA 
Renda 
Mensal 

TG Ativo Real 1,34% 8,57% 8,57% 740,34 133,77 124,14 1,09 0,83% 

XPFP 2,64% -4,59% -4,59%         - 

XPFI 2,37% -10,10% -10,10%         - 

IFIX 2,19% -10,24% -10,24%         - 

Data base: 30/12/2020. Fonte: XP Investimentos e Economatica 

 

Atribuição de Performance 

TGAR11 - TG Ativo Real 

Após o encerramento da 8ª Emissão de Cotas do FII TG Ativo Real no final de agosto de 2020, na qual foi captado o montante 
líquido de R$ 296,28 milhões, o fundo encerrou dezembro com R$ 270,61 milhões desse montante alocado, cerca de 91,34% 
do total captado, encerrando o último quadrimestre com uma média de alocação de R$ 67,65 milhões por mês. Em dezembro, 
foi alocado cerca de R$ 52,49 milhões, divididos em ativos de equity que já estão integralizados, uma operação de crédito e 
cerca de R$ 25,49 milhões no IPO da Alphaville S.A (AVLL3). Conforme verificado nos relatórios gerenciais dos últimos meses, 
o fundo está apresentando tendências de crescimento em suas duas principais classes de ativos, Equity Loteamento e CRIs, 
gerando um incremento da receita total no segundo semestre frente ao primeiro de 156%, possibilitando ao fundo pagar um 
dividend yield de 1,01% em dezembro, o maior valor nominal do ano (R$ 1,36 por cota) e uma distribuição acumulada no ano 
de 9,97% (R$ 12,18 por cota). Um ponto crucial a ser mencionado, visto que o Fundo é de desenvolvimento, foi a reprecificação 
dos ativos finalizada em dezembro, resultando em um aumento patrimonial de 8,25%. 
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Posicionamento 

TGAR11 - TG Ativo Real 

O Fundo encerrou sua 9ª Emissão no mês de janeiro de 2021, captando o montante líquido de cerca de R$ 171,90 milhões, 
ocorrendo o primeiro rateio da história do Fundo. Com a entrada desse recurso em caixa, somado ao restante da 8ª Oferta, a 
expectativa da Gestora é continuar o ritmo célere de originação, integralização e desenvolvimento dos ativos em linha com o 
visto no 4T20, possibilitando, na visão da gestora, não apenas a manutenção do padrão de receita apresentado em 2020, mas 
também chances de incremento, visto que o desenvolvimento dos ativos gera maiores possibilidades de vendas, reajustes na 
tabela de vendas, reconhecimento contábil de receita e limpeza de carteira. 

 

Valora Investimentos 

 

Retornos PL         

Mês Ano 12m Milhões 
Valor 
Cota 

VPA* P/VPA 
Renda 
Mensal 

Valora CRI Índice de Preços 13,27% - - 158,16 109,00 95,32 1,16 1,27% 

Valora RE 0,29% -24,43% -24,43% 435,76 85,66 96,70 0,89 0,45% 

XPFP 2,64% -4,59% -4,59%         - 

XPFI 2,37% -10,10% -10,10%         - 

IFIX 2,19% -10,24% -10,24%         - 

Data base: 30/12/2020. Fonte: XP Investimentos e Economatica 

 

Atribuição de Performance 

VGIR11 - Valora RE III 

O Fundo encerrou o mês de dezembro de 2020 com 99,7% de seu patrimônio líquido alocado em CRI, distribuídos em 41 
diferentes operações, num total investido de R$436,0 milhões. A distribuição de rendimentos do Fundo referente ao mês de 
dezembro de 2020 será de R$0,501254423 por cota, equivalente a uma rentabilidade líquida de CDI+4,88% a.a. (353,1% do CDI), 
com base no valor da cota no fechamento do mês de R$86,16. No ano, a distribuição de rendimentos acumulada é de R$5,75 
por cota, o equivalente a CDI+3,26% a.a. com base no valor da cota patrimonial. Importante destacar que os movimentos de 
aceleração de reciclagem da carteira já começaram a refletir na melhoria de rentabilidade do Fundo. No 2S20 a distribuição 
acumulada de dividendos do Fundo foi equivalente a CDI+3,42% a.a. sobre o valor patrimonial da cota comparado com uma 
rentabilidade de CDI+3,09% a.a. no 1S20. Além disso, no 2S20 houve um aumento de PL do Fundo equivalente a R$0,19 por 
cota. No mês de dezembro o Fundo adquiriu um total de R$48,2 milhões em CRI, vendeu R$19,3 milhões e recebeu 
amortizações de R$20,1 milhões. Esses movimentos estão detalhados no relatório gerencial disponível em nosso site. 

Posicionamento 

VGIR11 - Valora RE III 

A Gestão continua com foco na manutenção da rentabilidade do Fundo em níveis atrativos, mantendo ao tempo a qualidade 
de crédito e perfil de risco da carteira. Continuamos avaliando diversas oportunidades de investimento e desinvestimento, 
buscando acelerar a reciclagem natural da carteira do Fundo. 

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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Sobre o cenário atual, a Gestão entende que o ambiente econômico continua incerto, embora diversos setores da economia 
estejam em recuperação, especialmente o mercado imobiliário residencial. Todos os CRI da carteira encontram-se adimplentes 
e com base nos trabalhos de monitoramento e acompanhamento intensos e próximos de todos os ativos, na visão da gestão 
a carteira do Fundo continua saudável. 

Atribuição de Performance 

VGIP11 - Valora CRI Índice de Preços 

O Fundo encerrou o mês de dezembro de 2020 com 93,4% de seu patrimônio líquido alocado em CRI, distribuídos em 20 
diferentes operações, num total investido de R$ 254,9 milhões. Os demais recursos estavam investidos em instrumentos de 
caixa. A distribuição de rendimentos do Fundo referentes ao mês de dezembro de 2020 será de R 1 54 por cota equivalente a 
uma rentabilidade líquida de IPCA 8 9 ao ano com base no valor patrimonial da cota de R$ 95,56. Durante o mês de dezembro, 
o Fundo fez aquisições de tranches adicionais de 4 operações já existentes na carteira no valor total de R$ 20,9 milhões, além 
de adquirir 3 novos CRI no valor total de R$ 81 milhões. As operações estão detalhadas no relatório de gestão disponível no 
site. Com essas aquisições, a Gestão alocou, dento do próprio mês, 84,1% dos R$ 114,3 milhões provenientes da liquidação 
dos direitos de preferência, sobras e montante adicional referentes a 3ª Emissão de Cotas do Fundo (no valor total de R$ 175 
milhões) feita nos dias 4 e 18 de dezembro, respectivamente. Esse movimento corrobora o trabalho da Gestão em adequar o 
tamanho das novas emissões às oportunidades de investimento existentes. 

Posicionamento 

VGIP11 - Valora CRI Índice de Preços 

Todos os CRI da carteira estão com suas obrigações em dia e na visão da Gestão a carteira do Fundo se mantêm saudável. 
EVENTOS SUBSEQUENTES: Em 05 de janeiro de 2021 o Fundo comunicou o encerramento da distribuição da 3 ª Emissão de 
Cotas no valor total de R$ 175 milhões, sendo liquidados nesse dia os R$ 60,7 milhões restantes da Oferta. 

 

VBI 

 

Retornos PL         

Mês Ano 12m Milhões 
Valor 
Cota 

VPA* P/VPA 
Renda 
Mensal 

VBI CRI 7,86% 10,48% 10,48% 352,38 102,96 99,91 1,04 1,52% 

VBI REITS FOF 1,46% - - 138,05 93,01 95,87 0,99 0,67% 

XPFP 2,64% -4,59% -4,59%         - 

XPFI 2,37% -10,10% -10,10%         - 

IFIX 2,19% -10,24% -10,24%         - 

Data base: 30/12/2020. Fonte: XP Investimentos e Economatica 

 

Atribuição de Performance 

CVBI11 - VBI CRI 

Com base no resultado do mês de dezembro, foi anunciado em 11 de janeiro de 2021 o valor de R$ 1,95/cota como distribuição 
de dividendos, o que representa um dividend yield no mês de 2,0% e de 23,4% anualizado sobre a cota de R$ 100. O VBI CRI 
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encerrou dezembro com patrimônio líquido no valor de R$ 99,91/cota e um resultado não distribuído por cota de R$ 0,32. Ao 
final do mês de dezembro, 97,1% do patrimônio líquido do Fundo estava alocado em CRI com uma rentabilidade média 
ponderada de 10,9% a.a., prazo médio de 5,2 anos e spread médio de 4,5% a.a. 

Posicionamento 

CVBI11 - VBI CRI 

Considerando as expectativas embutidas nas curvas futuras, projetamos uma rentabilidade média da carteira de CRI de 9,1% 
a.a. nos próximos 12 meses e de 10,9% a.a. ao longo do prazo médio de 5,2 anos da carteira de CRI. Conforme informado em 
Fato Relevante, foi aprovada no dia 08 de dezembro, por meio de ato próprio do administrador, a 4ª (quarta) emissão de cotas 
do Fundo, a qual será ofertada sob o regime de melhores esforços de distribuição, nos termos da ICVM 400, conforme as 
características constantes no Ato do Administrador divulgado em 03 de dezembro de 2020. Mais informações estarão 
disponíveis nos materiais da 4ª (quarta) emissão quando da data de anúncio da oferta pública. 

Atribuição de Performance 

RVBI11 - VBI REITS FOF 

Com base no resultado de dezembro, foi anunciado em 11 de janeiro o valor de R$ 0,69/cota como distribuição de dividendos. 
Este montante representa dividend yield de 8,6% em relação ao patrimônio líquido do fundo e 8,8% em relação ao seu valor de 
mercado. O VBI REITS encerrou o mês de dezembro, com patrimônio líquido no valor de R$ 95,87/cota. No mês de dezembro, 
realizamos três principais movimentos de compra de cotas: VBI Prime Properties (PVBI) , Capitânia Securities II (CPTS) e HSI 
Logística (HSLG). Assim, para acomodar os novos investimentos, realizamos a venda de ativos que, em nossa leitura, 
enontravam-se próximo ao seu preço justo: reduzimos exposição em GTWR (-57%), KNRI (-48%), MCCI (-47%) e VTLT (-26%), 
além de zerarmos o pequeno resíduo de RBED que ainda restava em nosso portfólio. 

Posicionamento 

RVBI11 - VBI REITS FOF 

Ao todo, em 2020, o Fundo distribuiu aos cotistas R$ 5,02/cota vs. R$ 4,44/cota projetados inicialmente (+13%).  Tudo mais 
constante, em nossa visão, será possível manter nos próximos meses um patamar de dividendos acima dos R$ 0,63 projetados 
anteriormente, uma vez que o estoque de ganho de capital não-realizado de R$ 4,14/cota registrado ao final de dezembro 
permite o aumento do dividend yield sem que seja necessário giro excessivo de portfólio, o que em nossa visão, além de ser 
ineficiente sob o ponto de vista tributário, também pode exigir a venda prematura de ativos que ainda não tenham atingido todo 
seu potencial de valorização. 

 

Vinci Partners 

 

Retornos PL         

Mês Ano 12m Milhões 
Valor 
Cota 

VPA* P/VPA 
Renda 
Mensal 

Vinci Instrumentos Financeiros -0,68% - - 283,47 94,92 100,80 0,95 0,62% 

XPFP 2,64% -4,59% -4,59%         - 

XPFI 2,37% -10,10% -10,10%         - 

IFIX 2,19% -10,24% -10,24%         - 

Data base: 30/12/2020. Fonte: XP Investimentos e Economatica 
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Atribuição de Performance 

VIFI11 - Vinci Instrumentos Financeiros 

No mês de dezembro, a rentabilidade total do VIFI foi de 2,3%, 0,1 ponto percentual superior a variação do IFIX no mesmo 
período. No segundo semestre de 2020, a rentabilidade total do fundo fechou em 4,1%, superior em 1,8 ponto percentual em 
relação ao seu benchmark. No final do último mês, a cota de mercado do fundo apresentava um desconto de 7,4% em relação 
a sua cota patrimonial, que reflete a marcação a mercado da carteira do fundo. O rendimento para o mês foi de R$ 0,60/cota, 
o equivalente a um dividend yield de 7,6% sobre a cota de mercado de fechamento do mês. O fundo apresentava diversificação 
entre segmentos, com escritórios representando 34% dos ativos, seguido por recebíveis imobiliários com 24%, shoppings com 
16% e logística com 16%. Com relação às estratégias de investimento, o fundo apresentava 55% da carteira na estratégia de 
renda e 45% em valor. 

Posicionamento 

VIFI11 - Vinci Instrumentos Financeiros 

No cenário macro, enquanto o início da vacinação no mundo traz otimismo quanto à recuperação da atividade, a demora do 
governo brasileiro em implementar um plano consistente de vacinação levanta a questão sobre o impacto na recuperação local 
que esse atraso pode gerar. Nos mercados locais, assim como no mês de novembro, acreditamos que o fluxo comprador 
concentrado em capital estrangeiro e o grande volume de ofertas de FIIs impediram uma valorização maior do IFIX quando 
comparado ao IBOV. Para o ano de 2021, a equipe de gestão acredita em um cenário ainda propício para busca por ativos de 
mais risco com potencial de rentabilidade superior à renda fixa por parte dos investidores, o que pode ser capturado em boa 
parte pelos FIIs. 

 

XP Asset Management 

 

Retornos PL         

Mês Ano 12m Milhões 
Valor 
Cota 

VPA* P/VPA 
Renda 
Mensal 

Maxi Renda -0,29% -14,56% -14,56% 1.841,17 10,42 10,09 1,04 0,57% 

XP Crédito Imobiliário 2,43% -3,99% -3,99% 633,16 91,81 96,42 0,96 0,69% 

XP Selection FOF 2,15% - - 427,93 96,54 98,82 0,97 0,83% 

XPFP 2,64% -4,59% -4,59%         - 

XPFI 2,37% -10,10% -10,10%         - 

IFIX 2,19% -10,24% -10,24%         - 

Data base: 30/12/2020. Fonte: XP Investimentos e Economatica 

 

Atribuição de Performance 

XPSF11 - XP Selection FOF 

O XP Selection ao longo do mês de dezembro completou a alocação dos recursos da 3ª emissão, buscando oportunidades no 
mercado secundário que se mostraram com retorno atrativo e participando de novas operações de “follow -on” através do 
exercício de direito de preferência. Além disso, o time de gestão aproveitou o bom humor do mercado no fim do mês para 
realizar algumas alienações que se traduziram em bom resultado. 
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O XPSF11 encerrou o mês com uma cotação de 96,54 reais por cota “ex-proventos”, representando uma apreciação de 2,2% no 
mês, com um dividend yield de 8,7% anualizado. A cota patrimonial atingiu 98,82 reais “ex-proventos” (depreciação de 1,20%), 
com um dividend yield de 8,5% anualizado. 

Posicionamento 

XPSF11 - XP Selection FOF 

O ano de 2021 começa com sinais de otimismo com o início das vacinações, porém com incertezas com relação a efetividade 
delas no longo prazo, além da elevação nas curvas de contágio e da descoberta de novas cepas do vírus COVID-19. No aspecto 
político 2021 começou de forma agitada, com a invasão ao Capitólio nos EUA por cidadãos extremistas pró Trump, e novos 
episódios domésticos de disputa política em volta dos efeitos da crise do coronavírus, como o plano de vacinação, a extensão 
do auxílio emergencial, e a capacidade do governo brasileiro em manter o teto de gastos. Sob este cenário o Time de Gestão 
segue com um portfólio conservador, buscando otimizar o resultado na linha de rendimentos de FIIs, enquanto busca o melhor 
momento para realizar investimentos com expressivo ganho de capital 

Atribuição de Performance 

XPCI11 - XP Crédito Imobiliário 

O IFIX apresentou uma performance de 2,19% em dezembro, porém terminando o ano de 2020 com um acumulado negativo 
de 10,24%. A gestão continuou com a tese de aproveitar as oportunidades no mercado secundário, por conta das distorções 
geradas pela volatilidade dos mercados, buscando ativos com bons fundamentos, preços descontados e que com 
características defensivas para atravessarem o atual período.  

No book de CRIs tivemos como destaque a compra do CRI GPA, no montante de R$ 10,00MM e as alienações parciais dos CRIs 
Rede D’Or e WAM Gramado em montante total de R$ 18,16MM. No book de FIIs o destaque foram as alienações de RBRY11 e 
HSML11 no montante de R$ 6,63 MM e as aquisições de KNCR11, RBRR11 e GCRI11 no montante de R$ 8,08 MM. 

Os rendimentos e ganhos de capital auferidos segundo o regime de caixa foram de R$ 0,75/cota, totalizando R$ 5,45MM. No 
book de CRI os rendimentos recebidos pelo Fundo foram de R$ 4,90MM. O book de FII teve um resultado de R$ 0,54MM entre 
rendimentos e ganhos de capital. 

Posicionamento 

XPCI11 - XP Crédito Imobiliário 

Os principais indicadores econômicos não andaram em uma direção única. A Confiança do Consumidor apresentou queda de 
3,2 pontos. A Confiança do Comércio recuou 1,8 pontos durante o mês. No lado positivo, dados do Caged apontam para uma 
criação líquida de 414 mil vagas de emprego formais em novembro, a Confiança da Indústria e da Construção apresentaram 
altas de 1,8 pontos e 0,1 pontos, respectivamente. No cenário externo crescem as preocupações com a alta do número de 
casos de COVID-19 e sua nova variante no continente europeu, com países em novos lockdowns e restrições. 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 book de CRIs tivemos como destaque as compras de 7 papéis no montante de R$ 268,94 MM e alienações no montante de 
R$ 42,33 MM. Com as novas alocações o Fundo encerrou o ano com 340bps de spread de crédito no book de CRIs, aumento 
de 86bps frente ao encerramento do último semestre. No book de FIIs, a gestão não realizou operações relevantes. No book de 
permutas financeiras o Fundo investiu R$ 45,96 MM em três novos projetos localizados na cidade de São Paulo, vale ressaltar 
que a rentabilidade típica de tais investimentos é da ordem de INCC + 13% a.a., constituindo investimentos muito atraentes 
frente à forte mitigação de riscos em sua estruturação. 

https://conteudos.xpi.com.br/fundos-imobiliarios/xp-credito-imobiliario-xpci11/
https://conteudos.xpi.com.br/fundos-imobiliarios/xp-credito-imobiliario-xpci11/
https://conteudos.xpi.com.br/fundos-imobiliarios/maxi-renda-fii-mxrf11/
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O resultado segundo regime de caixa foi de R$ 0,070/cota, totalizando R$ 12,61MM. Sendo que os books de permutas de 
financeiras, CRIS e FIIs distribuíram R$ 1,65MM, R$ 11,80MM e R$ 0,45MM, respectivamente. 

Destacamos novamente o elevado crescimento de cotistas na base do Fundo, chegando a mais de 313 mil cotistas (+3% MoM), 
o maior da indústria de FIIs no Brasil. 

Posicionamento 

MXRF11 - Maxi Renda 

Com as alocações em ativos-alvo realizadas durante o mês de dezembro o Fundo encerrou o ano com cerca de 96% dos 
recursos alocados em ativos-alvo. Mesmo que no curto prazo, os recursos da última captação em caixa tenham gerado 
ineficiências, as novas alocações estão aumentando a rentabilidade média do portfólio ao mesmo tempo que melhora a 
qualidade creditícia da carteira, de forma que a equipe de gestão está confortável no bom desempenho que o Fundo produzirá 
nos próximos meses, com melhor contribuição de resultados recorrentes dos books de CRIs e Permutas Financeiras. 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/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. 

No mês os FIPs-IE tiveram retorno de 1,53% no mês (-0,67% no ano). Os indicadores mais comuns para servirem 
de comparativo, o IBOV (Ibovespa) e o IEE (Índice de Energia Elétrica) tiveram seus retornos de 9,30% no mês 
(2,92% no ano) e 7,20% no mês (8,12% no ano) respectivamente. 

No mês de dezembro o fundo XP Omega I (XPOM11), informou ao mercado via administradora do fundo que no 
dia 30 de dezembro de 2020 foi distribuído aos atuais cotistas do Fundo o montante de R$ 0,30 (trinta centavos) 
por cota, referente ao valor residual disponível em caixa após o pagamento das despesas de liquidação do Fundo. 

 

 

 
Retornos PL           

Mês Ano 12m Milhões - P/VPA 
Renda 
Mensal 

Yield 12m 
(%) 

Yield (% 
a.a.) 

FIP-IE 1,53% -0,67% -0,67% - - - - - - 

Ibovespa 9,30% 2,92% 2,92% - - - - - - 

IEE 7,20% 8,12% 8,12% - - - - - - 

CDI 0,16% 2,75% 2,77% - - - - - - 

*Data base: 30/12/2020. Fonte: XP Investimentos, Bloomberg e Economatica. Para os retornos Ano e 12m do FIP-IE, foram considerados 
apenas os fundos XPIE11 e VIGT11. 
 

 
 
 
 
 
 

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 1,13% - - - 80,83 - - - 

Ibovespa 9,30% 2,92% 2,92%         - 

Data base: 30/12/2020. Fonte: XP Investimentos, Bloomberg e Economatica. 

 

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. 

Apesar de os números detalhados de novembro de 2020 não terem sido divulgados pela Antaq até a data de preparação deste 
relatório, no respectivo mês, acreditamos que o terminal tenha mantido a tendência de crescimento em volume movimentado 
sobre o mês anterior.  

O fundo está com dividendos mensais projetados até março de 2021 de R$ 0,165/cota, o que representa um yield de 2,5% a.a. 
sobre a cota de fechamento do mês de dezembro/20. 

Posicionamento 

BRZP11 - BRZ Infra Portos 

A retomada observada para o terminal até novembro/20 é favorável para o bom desempenho do terminal em 2020, e 
acreditamos que este crescimento tenha se mantido em dezembro. Com a expectativa de desempenho favorável em 
dezembro/2020, esperamos crescimento de rentabilidade no fechamento do ano, apesar das incertezas de mercado. Isto, em 
função: (i) da retomada da atividade doméstica no 2º semestre, (ii) do consequente aumento da movimentação de contêineres 
frente aos volumes observados no pico da pandemia, (iii) da apreciação do câmbio, que favoreceu a receita de armazenagem 
de importação, em contrapartida à pressão sobre os volumes importados e (iv) da redução da taxa SELIC, que possibilita 
economia vinculada ao pagamento do serviço da dívida. 

Perfin Asset Management 

 

Retornos PL         

Mês Ano 12m Milhões 
Valor 
Cota 

VPA* P/VPA 
Renda 
Mensal 

Perfin Apollo Energia 2,35% - - - 99,89 - - - 

Ibovespa 9,30% 2,92% 2,92%         - 

IEE 7,20% 8,12% 8,12%         - 

Data base: 30/12/2020. Fonte: XP Investimentos, Bloomberg e Economatica. 

https://conteudos.xpi.com.br/fundos-imobiliarios/relatorios/nova-perspectiva-para-os-portos-iniciando-cobertura-em-brzp11/
https://conteudos.xpi.com.br/fundos-imobiliarios/relatorios/nova-perspectiva-para-os-portos-iniciando-cobertura-em-brzp11/
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Atribuição de Performance 

PFIN11 - Perfin Apollo Energia 

O Fundo fechou o mês de dezembro com preço de R$ 99,89/cota (data:30/12/2020) e desde o início, até a data-base deste 
relatório, as cotas tiveram variação de -1,57%, contra uma variação de +3,66% do IEE e +9,17% da NTN-B 2030. O principal 
destaque foi integração das operações da antiga Rialma, atual CGI, para o nosso sistema de operações. Na Perfin Infra, fizemos 
a contratação de profissionais da área financeira e para acompnhamento da engenharia dos ativos do fundo. Somado a isso, 
avançamos na frente de O&M com a contratação da Cotesa e da Dossel 

Posicionamento 

PFIN11 - Perfin Apollo Energia 

As transmissoras TME, EDTE, ETB, TPE e a própria CGI, que perfazem um total de Receita Anual Permitida (RAP) de R$ 201 
milhões ou o equivalente a 68% do RAP total esperado de todos os projetos quando prontos, estão todas operando em 
normalidade.  A estimativa atual é de energização da TCC no 1T21, após sofrer alguns meses de atraso devido aos desafios 
enfrentados nos últimos trimestres.  Quanto a TSM, estimamos que o ativo esteja energizado no 2º semestre de 2021. 

 

Vinci Partners 
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Mês Ano 12m Milhões 
Valor 
Cota 

VPA* P/VPA 
Renda 
Mensal 

Vinci Energia -2,00% -6,70% -6,70% - 98,00 - - - 

Ibovespa 9,30% 2,92% 2,92%         - 

IEE 7,20% 8,12% 8,12%         - 

Data base: 30/12/2020. Fonte: XP Investimentos, Bloomberg e Economatica. 

 

Atribuição de Performance 

VIGT11 - Vinci Energia 

Concluímos o nosso Follow On onde captamos valor superior a nossa Oferta Base (aprox. R$ 404MM). Essa captação permitiu 
a conclusão da transação de aquisição de 3 parques eólicos localizados no Rio Grande do Norte, em linha com a politícia de 
investimento do Fundo e dentro das ações ESG da Gestora.  

Também tivemos o início de operação do Bloco II da Linha de Transmissão da Lest estando essa transmissora 100% 
operacional desde dezembro/2021, representando uma relevante antecipação em relação a data base estabelecida no Contrato 
com a Aneel. 
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Posicionamento 

VIGT11 - Vinci Energia 

Permanecemos analisando novas aquisições de ativos em Geração e Transmissão, aderentes com a política e objetivo de 
distribuição de rendimentos do Fundo e utilizando-se dos recursos remanescentes da oferta.  

Além disso, em 2021 estimamos o pagamento das amortizações do fundo nos trimestres anuais, sendo o próximo previsto 
para março/2021. 

 

XP Asset Management 
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Mês Ano 12m Milhões 
Valor 
Cota 

VPA* P/VPA 
Renda 
Mensal 

XP Infra II 2,10% 1,90% 1,90% - 93,67 - - - 

Ibovespa 9,30% 2,92% 2,92%         - 

IEE 7,20% 8,12% 8,12%         - 

Data base: 30/12/2020. Fonte: XP Investimentos, Bloomberg e Economatica. 

 

Atribuição de Performance 

XPIE11 - XP Infra II 

Em dezembro, o fundo realizou distribuição de rendimentos no valor de R$ 1,23/cota, encerrando o ano de 2020 acima do 
esperado e totalizando R$ 8,86/cota de resultado distribuído a seus cotistas. Além disso, houve realização de troca de 
administrador para a Plural Banco Múltiplo S.A. e aditamento de regulamento para prever eventuais alterações regulatórias e 
para prever a possibilidade de negociação de direito de preferência em futuras ofertas. 

Posicionamento 

XPIE11 - XP Infra II 

O portfolio operacional vem performando conforme o esperado, com alguns ajustes de cronograma pontuais devido à 
pandemia. Além disso, os recursos provenientes da oferta subsequente encerrada em outubro estão totalmente alocados 
(considerando-se parte do caixa referente à conclusão da aquisição de ações da Arteon Z Transmissão Participações S.A., já 
assinada, que aguarda o cumprimento de condições precedentes). Adicionalmente, foram divulgados fatos relevantes a 
respeito da integralização de debêntures nas subsidiárias FS Transmissora de Energia Elétrica S.A., Simões Transmissora de 
Energia Elétrica S.A. e da F3C Investimentos. 
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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. 

 
 


