
  

  
 
 
 

 
 

Maio 2021 
 

 

FUNDOS DE INVESTIMENTO 
 

Opinião dos Gestores 
de FIIs e FIPs-IE 



 
 
 

2 

   Maio 2021 

Sumário 
                                                                                                                                                                                                       

..................................................................................................................................................................................................................................... 1 

I) FUNDOS DE TIJOLO ............................................................................................................................................................................................ 4 

ALIANZA GESTORA DE RECURSOS .......................................................................................................................................................................................... 5 
AUTONOMY INVESTIMENTOS ............................................................................................................................................................................................... 6 
BANCO PLURAL ................................................................................................................................................................................................................ 7 
BLUEMACAW ................................................................................................................................................................................................................... 7 
BRESCO .......................................................................................................................................................................................................................... 9 
GUARDIAN .................................................................................................................................................................................................................... 10 
HEDGE ......................................................................................................................................................................................................................... 11 
HSI ............................................................................................................................................................................................................................. 13 
KINEA INVESTIMENTOS ..................................................................................................................................................................................................... 14 
PATRIA ......................................................................................................................................................................................................................... 15 
QAM .......................................................................................................................................................................................................................... 17 
RB CAPITAL ................................................................................................................................................................................................................... 17 
RBR ASSET ................................................................................................................................................................................................................... 19 
REC GESTÃO ................................................................................................................................................................................................................. 20 
RIO BRAVO INVESTIMENTOS .............................................................................................................................................................................................. 21 
RIZA ............................................................................................................................................................................................................................ 25 
TELLUS ......................................................................................................................................................................................................................... 26 
VBI ............................................................................................................................................................................................................................. 27 
VINCI PARTNERS ............................................................................................................................................................................................................. 28 
XP ASSET MANAGEMENT ................................................................................................................................................................................................. 30 

II) FUNDOS DE PAPEL .......................................................................................................................................................................................... 35 

BANCO FATOR ............................................................................................................................................................................................................... 36 
BANCO PLURAL .............................................................................................................................................................................................................. 36 
BARIGUI ....................................................................................................................................................................................................................... 38 
BLUEMACAW ................................................................................................................................................................................................................. 38 
CAPITANIA INVESTIMENTOS ............................................................................................................................................................................................... 39 
HABITAT ....................................................................................................................................................................................................................... 41 
HECTARE CAPITAL ........................................................................................................................................................................................................... 41 
HEDGE ......................................................................................................................................................................................................................... 42 
HSI ............................................................................................................................................................................................................................. 43 
IRIDIUM GESTÃO DE RECURSOS .......................................................................................................................................................................................... 44 
KINEA INVESTIMENTOS ..................................................................................................................................................................................................... 45 
MAUÁ CAPITAL .............................................................................................................................................................................................................. 47 
MOGNO ....................................................................................................................................................................................................................... 48 
NCH CAPITAL ................................................................................................................................................................................................................ 49 
POLO CAPITAL ................................................................................................................................................................................................................ 50 
QAM .......................................................................................................................................................................................................................... 51 
RB CAPITAL ................................................................................................................................................................................................................... 52 
RBR ASSET ................................................................................................................................................................................................................... 53 
REC GESTÃO ................................................................................................................................................................................................................. 55 
RIO BRAVO INVESTIMENTOS .............................................................................................................................................................................................. 56 
RIZA ............................................................................................................................................................................................................................ 57 
VALORA INVESTIMENTOS .................................................................................................................................................................................................. 58 
VBI ............................................................................................................................................................................................................................. 59 
VINCI PARTNERS ............................................................................................................................................................................................................. 60 
XP ASSET MANAGEMENT ................................................................................................................................................................................................. 61 

III) FUNDOS EM PARTICIPAÇÃO DE INFRAESTRUTURA ......................................................................................................................................... 64 

BRZ ............................................................................................................................................................................................................................ 65 
PERFIN ASSET MANAGEMENT ............................................................................................................................................................................................ 65 
VINCI PARTNERS ............................................................................................................................................................................................................. 66 
XP ASSET MANAGEMENT ................................................................................................................................................................................................. 67 

 



 
 
 

3 

   Maio 2021 

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! 
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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. 

 

 

 

 

 

 

 
Retornos PL 

Valor de 
Mercado 

        

Mês Ano 12m Milhões Milhões P/VPA 
Renda 
Mensal 

Yield 
12m (%) 

Yield (% 
a.a.) 

Fundos de Lajes 0,66% -5,07% 2,34% 15.906 13.128 0,83  0,56% 6,61% 7,04% 

Fundos de Shoppings 1,13% -3,62% 5,61% 13.592 12.267 0,90  0,21% 4,25% 4,04% 

Fundos de Logística -0,02% -1,95% 11,30% 18.650 19.544 1,05  0,52% 5,70% 5,65% 

Outros 0,87% -3,32% 6,85% 9.933 9.883 0,99  0,50% 5,41% 5,50% 

XPFT 0,28% -4,41% 5,68% - - - - - - 

XPFI 0,55% -0,66% 9,70% - - - - - - 

IFIX 0,51% -0,31% 9,89% - - - - - - 

CDI 0,21% 0,69% 2,14% - - - - - - 

*Data base: 31/03/2021. 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 0,47% 1,56% 31,19% 459,18 128,59 102,51 1,25 0,47% 

XPFT 0,28% -4,41% 5,68%         - 

XPFI 0,55% -0,66% 9,70%         - 

IFIX 0,51% -0,31% 9,89%         - 

Fonte: Economatica. Data Base: 30/04/2021 

 

Atribuição de Performance 

ALZR11 - Alianza Trust Renda Imobiliária FII 

Em 23/04, o Fundo convocou seus cotistas a deliberarem, através de AGE, sobre eventual futura realização de 4ª emissão de 
cotas do Fundo, com a emissão de até 2 milhões de novas cotas em até 12 meses. As deliberações estão sendo tomadas de 
forma não presencial por meio de Consulta Formal e, para detalhes sobre o tema, solicitamos aos investidores do Fundo 
acessarem a Proposta do Administrador e a Carta Consulta desta AGE. Esta eventual 4ª emissão permitirá ao Fundo aproveitar 
oportunidades de investimentos que enxergamos adiante, bem como mudar novamente o patamar de liquidez de suas cotas. 

Adicionalmente, em 27/04, o Fundo anunciou também a assinatura de Compromisso de Venda e Compra de Quotas e Outras 
Avenças para aquisição, condicionada à aprovação futura de situação de potencial conflito de interesses, de imóvel logístico 
em fase final de construção sob medida, através de uma operação de Built-To-Suit, para a Coca-Cola FEMSA, localizado em 
Santo André/SP. Uma vez pronto, o imóvel será utilizado como um dos seus principais Centros de Distribuição para toda a 
região metropolitana de São Paulo. Demais detalhes estão disponíveis em https://alzr11.alianza.com.br. 

Posicionamento 

ALZR11 - Alianza Trust Renda Imobiliária FII 

Aguarda-se, no momento, a conclusão da votação da referida Consulta Formal para eventual 4ª emissão de cotas do Fundo, 
que se dará no dia 24/05 e cuja divulgação deverá acontecer até o dia 31/05.  

Quanto ao imóvel FEMSA, uma vez que o vendedor, fundo Alianza Real Estate II FII, e o comprador ALZR11 são fundos de 
investimento imobiliário geridos pela Alianza, é condição precedente para realização do presente investimento a sua aprovação 
via assembleias dos fundos envolvidos, a serem convocadas futuramente. Caso a operação seja aprovada, considerando as 
premissas apresentadas no Fato Relevante da operação, de 27/04, a expectativa é a de que as futuras distribuições de 
rendimentos do ALZR11 sejam impactadas positivamente em aproximadamente R$ 0,09 por cota por mês no primeiro ano. 
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Autonomy Investimentos 

 

Retornos PL         

Mês Ano 12m Milhões 
Valor 
Cota 

VPA* P/VPA 
Renda 
Mensal 

Autonomy Edifícios Corporativos 1,76% -1,79% - 483,60 90,43 100,23 0,91 0,63% 

XPFT 0,28% -4,41% 5,68%         - 

XPFI 0,55% -0,66% 9,70%         - 

IFIX 0,51% -0,31% 9,89%         - 

Fonte: Economatica. Data Base: 30/04/2021 

 

Atribuição de Performance 

AIEC11 - Autonomy Edifícios Corporativos 

O portfólio do AIEC11 é composto por dois excelentes edifícios corporativos, ambos em contratos atípicos (BTS) até 2025 e 
com 0% de vacância. O primeiro é o Rochaverá Torre D, localizado em SP, alugado para a Dow, e o segundo é o Standard 
Building, localizado no RJ, alugado para o IBMEC até 2032 (sendo atípico até 2025).  

Os dividendos de abr/21 foram de R$ 0,57 por cota ("dividend yield" anualizado de 7,52% considerando a cota de R$ 91,00 em 
30/abr). A partir de março o Fundo está retendo R$ 0,07 por cota, saldo que, se não utilizado, é liberado ao término da arbitragem 
junto ao inquilino Dow, o que levaria o yield a 8,45%. 

Considerando o início das negociações em 16/out/20, o volume médio diário negociado é de R$ 488 mil, sendo que a 
quantidade de cotistas tem aumentado na medida que o Fundo vai sendo mais conhecido, crescendo 7.5% desde dez/20 e 
chegando a 3.012 cotistas.  

O patrimônio gerencial do Fundo é R$ 488.3 milhões, com um deságio de 9% em relação ao valor de mercado. Para mais 
informações sobre o Fundo, inclusive sobre o processo arbitral envolvendo a Dow, um dos inquilinos do Fundo, favor acessar 
o relatório gerencial. 

Posicionamento 

AIEC11 - Autonomy Edifícios Corporativos 

Com a maioria das empresas ainda adotando o trabalho remoto, o segmento de escritórios se tornou o mais descontado do 
IFIX e entregando um yield interessante (~7,0%), acreditamos que com a melhora da pandemia e a retomada da economia esta 
classe de ativos apresentará retornos atraentes no médio prazo, principalmente considerando os melhores ativos. 

Além de bons contratos corrigidos à inflação (IGPM), a retomada econômica com o término das restrições impostas pela 
pandemia e, consequentemente, do segmento corporativo devem trazer resultados positivos ao Fundo e ao mercado de 
escritórios. Continuamos empenhados em buscar oportunidades atraentes para o Fundo através de follow-nos. 
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Banco Plural 

 

Retornos PL         

Mês Ano 12m Milhões 
Valor 
Cota 

VPA* P/VPA 
Renda 
Mensal 

Malls Brasil Plural 5,55% -2,96% 23,32% 791,44 99,59 104,68 0,96 0,47% 

XPFT 0,28% -4,41% 5,68%         - 

XPFI 0,55% -0,66% 9,70%         - 

IFIX 0,51% -0,31% 9,89%         - 

Fonte: Economatica. Data Base: 30/04/2021 

 

Atribuição de Performance 

MALL11 - Malls Brasil Plural 

Vale reforçar que o primeiro trimestre do ano foi desafiador para o setor, haja vista as restrições impostas em diversos 
municípios em razão do aumento do número de internações e óbitos, causados pela pandemia do COVID-19. Em razão deste 
agravamento, observamos o enfraquecimento dos principais indicadores operacionais dos ativos em uma base de comparação 
YoY. Levando esse cenário em consideração, em uma base YoY, o desempenho dos ativos seguiu com redução do fluxo de 
visitantes, volume de vendas e NOI, mas com redução de volume de  inadimplência, apesar de ainda em patamares mais 
elevados.Apesar do cenário desafiador, o fundo foi capaz de gerar um resultado consistente para o mês de março, haja vista 
que alguns dos ativos ficaram fechados por um período de tempo.O Fundo gerou um resultado no mês equivalente a R$ 
0,37/cota e optamos por usar R$ 0,03/cota da base de resultados acumulada, resultando no valor distribuido de R$ 0,40/cota, 
e apurando uma base acumulada de resultados a distribuir, para os próximos meses de, aproximadamente, R$ 0,25/cota. 

Posicionamento 

MALL11 - Malls Brasil Plural 

O cenário vigente ainda é desafiador e demanda cautela, principalmente no que tange à novas restrições nas operações. 
Entendemos que, apesar da qualidade do nosso portfólio, formado por ativos dominantes, resilientes e de elevadas taxas de 
ocupações, além do fato do Fundo contar com garantia de renda mínima em aprox. 35% dos ativos, podemos enfrentar 
turbulências no curto prazo.Todavia, apesar dos números da pandemia serem bem mais graves do que há aprox. 1 ano, quando 
iniciamos os lockdowns, hoje temos 3 vacinas aprovadas pela Anvisa e milhões de doses já aplicadas e contratadas. Com isso, 
acreditamos que com a massificação da vacinação, a geração de caixa dos ativos se reestabeleça ao longo do segundo 
semestre de 2021 e os ativos tenham suas operações normalizadas. 

Bluemacaw 

 

Retornos PL         

Mês Ano 12m Milhões 
Valor 
Cota 

VPA* P/VPA 
Renda 
Mensal 

Bluemacaw Logística -1,21% - - 189,04 104,25 99,50 1,06 0,68% 

Bluemacaw Office - - - 98,08 - 25.831,28 1,01 - 

XPFT 0,28% -4,41% 5,68%         - 

XPFI 0,55% -0,66% 9,70%         - 

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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IFIX 0,51% -0,31% 9,89%         - 

Fonte: Economatica. Data Base: 30/04/2021 

 

Atribuição de Performance 

BLMO11 - Bluemacaw Office 

O fundo possui atualmente 13 conjuntos com área total de 7.983 m², equivalente a 25,7% da área de escritórios da Torre Oeste 
localizada no Centro Empresarial Nações Unidas (CENU).  A Torre Oeste tem 31 mil m² de área BOMA¹ de escritórios é uma de 
duas torres comerciais do complexo, totalizando área de 88 mil m². O imóvel abriga escritórios comerciais, possui 25 
pavimentos e 5 subsolos de estacionamento com 834 vagas para automóveis. Há um bicicletário no 2º subsolo, vagas para 
pessoas com deficiência (PCD), e área de docas para acesso à veículos de carga. Atualmente o fundo está em diversos estágios 
de negociação para locação das áreas vagas, com empresas atuantes no setor de seguros, de tecnologia, de telecomunicações, 
de ecritórios flexiveis, de energia e do setor financeiro. 

Posicionamento 

BLMO11 - Bluemacaw Office 

A perspectiva é continuarmos atuando fortemente nos esforços de locação das áreas vagas, junto com as empresas incluidas 
no pipelline bem como prospectar novos potenciais inquilinos para a Torre Oeste, em linha com a estratégia original do Fundo 
que visa aquisição dos conjuntos à descontos significativos em relação ao custo de reposição para posterior locação e 
estabilização do fluxo de dividendos. 

Atribuição de Performance 

BLMG11 - Bluemacaw Logística 

Em 23 de abril foi encerrada a oferta primária de novas cotas da 2ª emissão do Fundo BLMG11, foram subscritas e 
integralizadas 1.910.588 cotas, ao preço de R$105,00 por cota, considerando a taxa de distribuição primária, perfazendo o 
montante de R$200.611.740,00. Em linha com o Estudo de Viabilidade e a estratégia do Fundo de rápida alocação dos recursos, 
em 26 de abril foi concluída a aquisição de um galpão logístico AAA em São Bernardo do Campo. O Galpão de 27 mil m² de ABL 
está 100% locado para o Mercado Livre e para a Toyota Empilhadeiras, segmento da Toyota fornecedor de empilhadeiras para 
operação em galpões logísticos. Com essa aquisição, o portfólio do BLMG11 passa a ser composto por dois galpões logísticos 
AAA, um em São Bernardo do Campo e outro no Rio de Janeiro 100% locado para a Via Varejo em contrato atípico até 2030, 
mantendo uma base de inquilinos com exposição direta e indireta ao crescimento do e-commerce no Brasil. A distribuição de 
rendimentos do mês de Abril/21 foi de R$0,73 por cota, correspondente a dividend yield anualizado de 8,7% calculado sobre o 
valor da cota da 1ª emissão de R$100,00 e de 8,3% calculado sobre o valor da cota da 2ª emissão de R$105,00. 

Posicionamento 

BLMG11 - Bluemacaw Logística 

O Fundo pretende alocar nas próximas semanas 100% dos recursos captados na 2ª emissão mantendo a ordem de destinação 
dos recursos publicada no Prospecto Definitivo da oferta. O Fundo conta com um pipeline robusto e continuará buscando as 
melhores oportunidades de investimentos em ativos logísticos e industriais com alto potencial de geração de renda 
primordialmente na região sudeste do Brasil, buscando manter uma alta exposição ao setor de e-commerce. O Fundo 
continuará a se aproveitar da dinâmica positiva de mercado composta por uma demanda crescente liderada pela expansão do 
e-commerce aliada a um baixo nível de estoque de qualidade levando a diminuição de vacância e, consequentemente, a um 
aumento dos níveis de aluguéis. 
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Bresco 

 

Retornos PL         

Mês Ano 12m Milhões 
Valor 
Cota 

VPA* P/VPA 
Renda 
Mensal 

Bresco Log -0,15% -2,21% 3,05% 1.602,72 110,25 108,45 1,02 0,48% 

XPFT 0,28% -4,41% 5,68%         - 

XPFI 0,55% -0,66% 9,70%         - 

IFIX 0,51% -0,31% 9,89%         - 

Fonte: Economatica. Data Base: 30/04/2021 

 

Atribuição de Performance 

BRCO11 - Bresco Log 

O Bresco Logística FII possui 11 propriedades com 446 mil m² de área bruta locável (“ABL”) e potencial para expansão da ABL 
em 6%. O portfólio do fundo encontra-se com uma receita anual estabilizada de mais de R$125 milhões, sendo 35% 
provenientes de propriedades localizadas na cidade de São Paulo. Os contratos de locação possuem prazo médio 
remanescente de 4,6 anos e 59% são atípicos. Aproximadamente 95% dos inquilinos são classificados como grau de 
investimento (escala global), AAA (br) ou AA (br) pelas agências de rating e as especificações técnicas de 10 das 11 
propriedades são de classificação A+. O fundo possui gestão ativa com foco exclusivamente no segmento logístico. 

Posicionamento 

BRCO11 - Bresco Log 

O fundo celebrou novas locações e concluiu duas obras de expansão: 

- Bresco Canoas: Renovação parcial da locação de 12.488 m² para FM Logistic e 8.983 m² para Natura. Os valores dos aluguéis 
devem representar, aproximadamente, R$0,03 por cota do Fundo ao mês. 

- Expansão Bresco Contagem: Obras concluídas e área 100% locada para Magazine Luiza. O valor do aluguel da expansão 
representa, aproximadamente, a R$0,02 por cota do Fundo ao mês. 

- Expansão Bresco Bahia: Obras concluídas e área 100% locada para o Mercado Livre. O valor do aluguel da expansão 
representa, aproximadamente, R$ 0,05 por cota do Fundo ao ano. 

- Benfeitorias Whirlpool: 46% da obra realizada e entrega prevista para maio de 2021. O valor do aluguel mensal representa, 
aproximadamente, R$ 0,01 por cota do Fundo ao ano. 

 

 

 

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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Guardian 

 

Retornos PL         

Mês Ano 12m Milhões 
Valor 
Cota 

VPA* P/VPA 
Renda 
Mensal 

Guardian Logística -0,12% - - 568,51 111,13 101,28 1,11 0,74% 

XPFT 0,28% -4,41% 5,68%         - 

XPFI 0,55% -0,66% 9,70%         - 

IFIX 0,51% -0,31% 9,89%         - 

Fonte: Economatica. Data Base: 30/04/2021 

 

Atribuição de Performance 

GALG11 - Guardian Logística 

O FII Guardian Logística  (GALG11) encerrou abril de 2021 com os previsíveis resultados da carteira de locação 100% atípica, 
totalizando R$0,82/cota. Os dividendos anunciados no final de abril foram de R$ 0,84/cota, e foram distribuídos no dia 14 de 
maio – um Dividend Yield de 9%a.a. Assim, os resultados acumulados não distribuídos ficaram com o saldo de R$0,18/cota. 

Anunciamos que - conforme esperado - a locatária Air Liquide renovou a fiança do Citibank que cobre 100% dos aluguéis de 
São José dos Campos e Canoas. O contrato de locação com a BRF de Pernambuco também possui fiança bancária do 
Bradesco no valor de R$65MM. 

Alcançamos um total de 3.771 cotistas e as negociações das cotas tiveram um volume médio de R$1,2MM/dia - agradecemos 
a confiança e apoio dos investidores. 

Aproveitamos e convidamos os leitores para visitar o site www.guardian-gestora.com onde poderão consultar os últimos 
relatórios gerenciais e um vídeo do portfólio de imóveis. 

Posicionamento 

GALG11 - Guardian Logística 

Como perspectivas para os próximos meses, mantemos o guidance(expectativa) de distribuição de aproximadamente R$ 
0,84/cota. Continuamos com a gestão ativa, na maturação do Pipeline de potenciais novos imóveis para a carteira do GALG11, 
mas não vislumbramos aquisições no curtíssimo prazo. Eventuais emissões de cotas seriam feitas quando uma potencial 
aquisição estiver madura.  

O próximo reajuste de locação da carteira será em agosto. O contrato de locação com a Souza Cruz (British American Tobacco) 
deverá ser reajustado pelo IPCA. O Imóvel ocupa um terreno de 501 mil m² em Cachoeirinha/RS. 
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Hedge 

 

Retornos PL         

Mês Ano 12m Milhões 
Valor 
Cota 

VPA* P/VPA 
Renda 
Mensal 

General Shopping Ativo e Renda 0,27% -8,94% 2,62% 269,26 59,19 94,48 0,63 0,17% 

Hedge AAA -1,11% - - 263,84 102,80 97,36 1,06 0,50% 

Hedge Brasil Shopping 0,64% -4,47% -1,27% 2.197,22 203,50 219,72 0,93 0,20% 

Hedge Logística -0,09% -0,92% 0,98% 507,96 115,64 119,52 0,97 0,54% 

XPFT 0,28% -4,41% 5,68%         - 

XPFI 0,55% -0,66% 9,70%         - 

IFIX 0,51% -0,31% 9,89%         - 

Fonte: Economatica. Data Base: 30/04/2021 

 

Atribuição de Performance 

HAAA11 - Hedge AAA 

O Fundo encerrou o mês de abril de 2021 com investimento em um empreendimento, 25% da totalidade da Ala B e do 3º 
pavimento da Ala A do edifício WT Morumbi, prédio corporativo de alto padrão localizado na Av. das Nações Unidas, 14.261, 
região da Chucri Zaidan, na cidade e Estado de São Paulo,  que soma aproximadamente 11,75 mil m² de ABL. No fechamento 
do mês, o fundo encontrava-se com 3,11% de vacância física, em razão da saída de um locatário em 31/03/2021. Devido ao 
formato da aquisição do empreendimento, que prevê renda garantida por 24 meses, a vacância física não impacta na previsão 
de rendimentos. O Fundo distribuiu R$ 0,52 por cota referente ao mês de abril. 

Posicionamento 

HAAA11 - Hedge AAA 

Para 2021, acreditamos que o segmento lajes corporativas tende a apresentar alguma recuperação. Sendo o segmento mais 
descontado em relação ao valor patrimonial com muitos imóveis apresentando valor de mercado abaixo do custo de reposição, 
é natural esperar uma recuperação. O fato de não termos observado um aumento expressivo da vacância em 2020 indica o 
interesse das empresas em manter seus espaços, enquanto diversas pesquisas mostram o interesse dos funcionários em 
voltar para os escritórios, ao menos parcialmente. São os ativos de melhor qualidade e mais bem localizados que vão se 
sobressair, e continuarão com sua capacidade de geração de renda, agora e na perpetuidade. 

Atribuição de Performance 

HLOG11 - Hedge Logística 

O Fundo encerrou o mês de abril de 2021 com investimento em cinco empreendimentos que somam aproximadamente 185,0 
mil m² de ABL. São eles: Condomínio Citlog Sul de Minas, Condomínio Viracopos, Condomínio Logístico Industrial Salto (CLIS), 
Galpão Vila Prudente e Parque Anhanguera, através de cotas do fundo PQAG11. Os imóveis estão inseridos nos estados de 
Minas Gerais e São Paulo e possuem exclusivamente contratos típicos de locação. No fechamento do mês, o fundo encontrava-
se com 17% de vacância física, em razão da área desocupada no CLIS. Devido ao formato da aquisição do CLIS, que prevê 
renda garantida por 18 meses, a vacância física não impacta na previsão de rendimentos. O Fundo distribuiu R$ 0,63 por cota 
referente ao mês de abril. 
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Posicionamento 

HLOG11 - Hedge Logística 

Para 2021, a expectativa é a continuidade do processo de crescimento e consolidação de mercado de galpões observado em 
2020. As empresas continuarão a buscar ativos de qualidade com alta eficiência para instalar seus centros de distribuição com 
foco em determinadas regiões que deverão começar a experimentar maior redução nos níveis de vacância e, possivelmente, 
incremento nos valores de aluguel. Acreditamos que o mercado de galpões logísticos ainda tem muito a crescer no país e que 
o Fundo possui imóveis bem localizados e com características que o permitirão aproveitar essa onda. 

Atribuição de Performance 

FIGS11 - General Shopping Ativo e Renda 

Em março, os ativos do Fundo apresentaram variação de vendas de -32% em relação a março de 2020. Sendo que no Shopping 
Bonsucesso a variação foi de -30%, e no Parque Shopping Maia de -34% em relação ao ano anterior.  

Em termos de vacância, o Shopping Bonsucesso encerrou o mês com 8,2% da área vaga, já o Parque Maia terminou com 15,4%. 
Assim, a vacância consolidada do Fundo em março de 2021 foi de 12,2%. 

Adicionalmente, destacamos que em abril foi anunciada a chegada da Centauro, uma das principais varejistas de esporte do 
país, ao Parque Shopping Maia, com previsão de inauguração no terceiro trimestre deste ano. Para viabilizar a operação houve 
a necessidade de realocação da Livraria da Vila, que após as obras voltará a atender no mesmo piso. 

Em abril, o resultado do fundo, foi de R$ 0,11 / cota, enquanto o rendimento anunciado por cota foi de R$0,10. Vale reforçar que 
este resultado se refere à competência de fevereiro, portanto, antes das restrições de funcionamento. 

Posicionamento 

FIGS11 - General Shopping Ativo e Renda 

Com as restrições ao longo de março e boa parte do mês de abril, voltamos a um cenário semelhante ao observado em 2020. 
Entretanto, desta vez, com uma indústria e consumidores com mais de um ano de experiência convivendo com a pandemia. 

Observamos novas medidas de redução de custos nos empreendimentos, em especial os que impactam condomínio e fundo 
de promoção.  

Adicionalmente, devemos esperar eventuais flexibilizações nas negociações de boletos com os lojistas, principalmente para 
aqueles de menor porte e que sofrerão grandes impactos em suas vendas.  

Acreditamos também que a retomada do setor tem como um dos principais condicionantes a eficácia e velocidade de 
vacinação, iniciada em 17 de janeiro de 2020. 

Atribuição de Performance 

HGBS11 - Hedge Brasil Shopping 

Em abril, o Fundo apresentou renda imobiliária de R$ 1,1 milhão, impactado pelos fechamentos dos ativos do portfólio no início 
de março. 

Apesar das reaberturas em ritmo mais rápido do que o visto em 2020, ainda enxergamos a situação como delicada, e 
acreditamos que a volta do fluxo de visitantes e consequentemente volume de vendas deverá retomar de forma mais gradual 
até que tenhamos uma significativa melhora nos números de contaminação e óbitos por COVID-19. 

https://conteudos.xpi.com.br/fundos-imobiliarios/hedge-brasil-shopping-fii-hgbs11/
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No mês de março, o resultado do Fundo foi de R$ 0,19 por cota e o Fundo distribuiu R$ 0,40 por cota como rendimento referente 
ao mês de abril de 2021. No acumulado do primeiro trimestre, o resultado gerado pelo Fundo foi de R$ 0,67 por cota e a 
distribuição de rendimentos foi de R$ 0,60 por cota. 

Posicionamento 

HGBS11 - Hedge Brasil Shopping 

Com as restrições ao longo de março e boa parte do mês de abril, voltamos a um cenário semelhante ao observado em 2020. 
Entretanto, desta vez, com uma indústria e consumidores com mais de um ano de experiência convivendo com a pandemia.  

Durante 2020, os shoppings, administradores e lojistas tiveram grandes aprendizados, com revisão de processos, busca de 
maior eficiência, redução de custos, bem como aceleraram os processos de digitalização e criaram alternativas para acessar 
os mercados consumidores. Assim, neste ano, diante de um maior conhecimento da situação e, as administradoras puderam 
ser mais assertivas nas medidas de redução de custos e políticas de faturamento.  

 

HSI 

 

Retornos PL         

Mês Ano 12m Milhões 
Valor 
Cota 

VPA* P/VPA 
Renda 
Mensal 

HSI Logística -1,73% 2,14% - 1.333,10 107,92 105,30 1,03 0,52% 

HSI Malls 2,52% -3,11% 12,32% 1.538,21 89,63 97,47 0,92 0,18% 

HSI Renda Imobiliária 3,40% 5,23% - 824,68 89,66 96,82 0,93 0,31% 

XPFT 0,28% -4,41% 5,68%         - 

XPFI 0,55% -0,66% 9,70%         - 

IFIX 0,51% -0,31% 9,89%         - 

Fonte: Economatica. Data Base: 30/04/2021 

 

Atribuição de Performance 

HSLG11 - HSI Logística 

O portfolio tem performado como esperado e há boa atividade comercial em nosso espaço vago no ativo em Itapevi-SP no eixo 
Rod. Castelo Branco, a única área disponível entre os galpões do Fundo. Não observamos competição relevante nos nossos 
mercados dado a qualidade de nossos ativos combinada a valores de locação equilibrados para cada região. 

Posicionamento 

HSLG11 - HSI Logística 

Nosso orçamento assume  absorção da área livre livre até o final de 2021, mas acreditamos que iremos zerar a vacância antes 
do prazo previsto. Assim, a expectativa é da manutenção do ritmo das distribuições consolidando o histórco de rendimentos 
do Fundo durante 2021, esperando ganhos reais nos próximos períodos com a estabilidade econômica pós covid. A atualização 
dos contratos nos primeiros meses de 2021 tem refletido nossas expectativas iniciais e, portanto, até o momento tem efeito 
neutro sobre nossas projeções. 

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

HSML11 - HSI Malls 

No final de Abril todos os shoppings do portfolio estavam abertos e novas flexibilizações são esperadas, como ocorreu em 
Maceió e Rio Branco, com shoppings abertos aos finais de semana. Na "2ª onda" não houve fechamento de 100% dos ativos 
simultâneamente como ocorreu no ano passado. Mantivemos o mínimo de liquidez aos nossos investidores com lucros 
correntes, sem que fosse necessário distribuir resultados acumulados passados. A inadimplência líquida e os descontos 
concedidos foram menos significativos quando comparado ao ano passado. A comercialização de novas lojas, bem como a 
baixa quantidade de distratos vem superando as expectativas da gestão. 

Posicionamento 

HSML11 - HSI Malls 

O impacto da quarentena até agora foi menos acentuado em comparação ao ano passado. Sendo assim, com a potencial 
melhora consistente dos níveis de ocupação de hospitais e consequentemente a diminuição das restrições, pretendemos elevar 
o ritmo dos nossos pagamentos convergindo para os números originais previstos no orçamento. 

Atribuição de Performance 

HSRE11 - HSI Renda Imobiliária 

No final de Abril todos os ativos do portfolio estavam abertos depois de períodos de restrições impostos pelas autoridades 
públicas. Assim, voltamos às distribuições ao valor previsto orginalmente usando parte do lucro acumulado na transição do 
"gap" entre o valor corrente do resultado e orçado, assumindo que não haverá perda de receita nos períodos seguintes. 

Posicionamento 

HSRE11 - HSI Renda Imobiliária 

Nos meses anteriores foi negociado com locatários dos ativos descontos nos ativos onde havia restrição para funcionamento, 
mas ao final de Abril todos eles foram reabertos. O portfolio permanece 100% ocupado e a indimplência é zero. 

 

Kinea Investimentos 

 

Retornos PL         

Mês Ano 12m Milhões 
Valor 
Cota 

VPA* P/VPA 
Renda 
Mensal 

Kinea Real Estate -1,90% -6,52% -1,46% 3.772,45 148,46 156,11 0,96 0,45% 

XPFT 0,28% -4,41% 5,68%         - 

XPFI 0,55% -0,66% 9,70%         - 

IFIX 0,51% -0,31% 9,89%         - 

Fonte: Economatica. Data Base: 30/04/2021 

 

https://conteudos.xpi.com.br/fundos-imobiliarios/hsi-malls-hsml11/
https://conteudos.xpi.com.br/fundos-imobiliarios/hsi-malls-hsml11/
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Atribuição de Performance 

KNRI11 - Kinea Real Estate 

No mês de abril, ocorreram movimentações importantes na carteira de inquilinos do Fundo que resultaram em uma redução 
de 0,34 p.p. na vacância financeira4 do portfólio.   

A redução decorre da locação de três módulos do ativo Global Jundiai para as empresas Habasit e Foam Espumas, um conjunto 
no Edifício Rochaverá Torre Ebony para a empresa Vifor Pharma e de um andar do Edifício Athenas para a empresa Takaoka 
Anestesia. Por outro lado, tivemos a desocupação de 1 conjunto no Edifício Joaquim Floriano.  

As movimentações descritas acima, reduziram a vacância física3 do Fundo para 5,67% (ante 6,44% no mês anterior), a vacância 
financeira4 para 10,68% (ante 11,02% no mês anterior) e a vacância financeira ajustada pelas carências para 12,63% (ante 
12,57% no mês anterior). 

Conforme informado em nosso comunicado de rendimentos publicado em 30/04/2021, o valor de rendimentos distribuídos 
pelo Fundo referente ao mês de abril cujo pagamento ocorrerá em 14/05/2021, será mantido em R$0,69 por cota. 

Posicionamento 

KNRI11 - Kinea Real Estate 

A obra do CD Cabreúva atualmente encontra-se 78,68% executada, e a expectativa é de que seja concluída no terceiro trimestre 
deste ano. Clique aqui para ver um vídeo com o estágio atual da construção do ativo que será um dos maiores centros de 
distribuição do Brasil. 

 

Patria 

 

Retornos PL         

Mês Ano 12m Milhões 
Valor 
Cota 

VPA* P/VPA 
Renda 
Mensal 

Pátria Edifícios Corporativos 0,74% -1,30% -4,46% 301,72 68,69 86,76 0,80 0,45% 

Pátria Logística 2,69% -0,78% - 482,49 92,43 96,66 0,96 0,63% 

XPFT 0,28% -4,41% 5,68%         - 

XPFI 0,55% -0,66% 9,70%         - 

IFIX 0,51% -0,31% 9,89%         - 

Fonte: Economatica. Data Base: 30/04/2021 

 

Atribuição de Performance 

PATL11 - Pátria Logística 

No mês de abril, o PATL11 trabalhou de maneira ativa na aquisição de novos imóveis para o portfólio. O Fundo tem 4 imóveis 
em DD, com MOU assinado, e o foco da gestora, nesse primeiro momento, é a o investimento do capital, atualmente alocado 
em FIIs e renda fixa, em imóveis. Os ativos estão dentro da estratégia do Fundo de possuir imóveis de qualidade em boas 
localizações e com bom posicionamento no mercado vis a vis seus contratos de locação.   

https://conteudos.xpi.com.br/fundos-imobiliarios/kinea-renda-imobiliaria-fii-knri11/
https://conteudos.xpi.com.br/fundos-imobiliarios/kinea-renda-imobiliaria-fii-knri11/
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No último mês, o PATL11 distribuiu R$ 0,57 por cota, o que lhe classifica como um dos fundos com maiores dividend yields do 
mercado logístico. A aquisição dos imóveis, quando concluída, deve gerar resultado positivo para os rendimentos do Fundo. 

Posicionamento 

PATL11 - Pátria Logística 

Com os imóveis que o PATL11 já está em DD e tem exclusividade, já é possível a alocação integral do caixa do Fundo (investido 
em FIIs e renda fixa) em imóveis. Os prazos para conclusão dessa transação variam de 60 a 120 dias. 

O gestor também está avançando em tratativas para locação da área vaga de Ribeirão das Neves que, no momento, está sendo 
remunerada por meio de instrumento de renda garantida pelo vendedor do imóvel. Espera-se que essa locação melhore 
rendimentos do Fundo e, em paralelo, minimize qualquer percepção de risco de vacância no ativo após prazo da renda garantida 
(até fev/22). 

O Fundo já distribuiu pelo segundo mês consecutivo o valor de R$ 0,57/cota aos investidores e deve manter esse patamar nos 
próximos meses. 

Atribuição de Performance 

PATC11 - Pátria Edifícios Corporativos 

No mês de abril, o PATC11 evoluiu nas tratativas de aquisição de novas lajes corporativas. Das três transações indicadas neste 
último relatório que passavam por diligência, duas delas foram devidamente concluídas até o começo do mês de maio através 
da assinatura de suas respectivas Escrituras de Compra e Venda. Desta forma, o PATC11 passa agora a deter dois andares do 
edifício RM Square (imóvel AAA na região da Chucri Zaidan), adquiridos a preços bastante competitivos. 

Ainda, uma terceira transação de um imóvel na Av. Paulista continua em processo de diligência e deve ser concluída ao longo 
das próximas semanas. Este negócio, quando concluído, marcará a finalização da alocação do caixa do PATC11 em ativos-
alvo. 

Por fim, o PATC11 distribuiu R$ 0,31/cota e possía 6 imóveis em seu portfólio em abril/2021 (antes da última aquisição 
mencionada acima), totalizando R$ 199 M ou 66% de seus recursos. Em abril o fundo apresentou aluguel médio de R$ 120/m², 
além de taxas de vacância física/financeira de 17%/13%. A posição de FIIs do PATC11 foi avaliada em ~R$ 69 M, representando 
23% dos seus recursos totais. 

Posicionamento 

PATC11 - Pátria Edifícios Corporativos 

Tendo em vista o andamento dos negócios recentemente anunciados pelo fundo, o PATC11 vem concluindo os esforços de 
alocação de seu volume em caixa em ativos imobiliários. Estas movimentações aceleram a curva de crescimento de dividend 
yield ao investidor. 

Agora mais do que nunca, a equipe de gestão do fundo passa a estar totalmente focada na ocupação de seus espaços vagos 
ou em processo de desocupação. Estes esforços tendem a ser positivamente impactados pelas atividades de vacinação contra 
a COVID-19, uma vez que potenciais inquilinos ainda têm apresentado lentidão na tomada de decisões em meio à segunda 
onda da doença. 

Uma vez totalmente investido e com seus espaços totalmente ocupados, projeta-se que o PATC11 passe a distribuir R$ 
0,38/cota. 

 

https://conteudos.xpi.com.br/fundos-imobiliarios/patria-edificios-corporativos/
https://conteudos.xpi.com.br/fundos-imobiliarios/patria-edificios-corporativos/
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QAM 

 

Retornos PL         

Mês Ano 12m Milhões 
Valor 
Cota 

VPA* P/VPA 
Renda 
Mensal 

Quasar Agro 1,88% 5,50% 24,38% 294,82 53,90 58,50 0,93 0,75% 

XPFT 0,28% -4,41% 5,68%         - 

XPFI 0,55% -0,66% 9,70%         - 

IFIX 0,51% -0,31% 9,89%         - 

Fonte: Economatica. Data Base: 30/04/2021 

 

Atribuição de Performance 

QAGR11 - Quasar Agro 

Este mês divulgamos o relatório anual do QAGR11 que foi publicado em nosso site.  

Em Abril 2021, os rendimentos a serem distribuídos, totalizaram R$ 0,40 por cota com pagamento em 10 de maio de 2021, 
levando o dividend yield para 9,21% a.a. 

Posicionamento 

QAGR11 - Quasar Agro 

A partir de Maio 2021, os contratos de BRF Campo Erê, Medianeira, Francisco Beltrão e Pato Branco serão reajustados pelo 
IPCA, incremento de 6,4% a.a. 

 

RB Capital 

 

Retornos PL         

Mês Ano 12m Milhões 
Valor 
Cota 

VPA* P/VPA 
Renda 
Mensal 

RB Capital Office Income -10,98% -30,72% -26,07% 383,98 60,11 101,61 0,60 0,61% 

Vila Olímpia Corporate 0,94% -3,05% 4,47% 172,90 102,59 96,87 1,06 0,45% 

XPFT 0,28% -4,41% 5,68%         - 

XPFI 0,55% -0,66% 9,70%         - 

IFIX 0,51% -0,31% 9,89%         - 

Fonte: Economatica. Data Base: 30/04/2021 
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Atribuição de Performance 

RBCO11 - RB Capital Office Income 

Com a diminuição no número de novos casos de COVID, o Brasil vem sinalizando uma possível amenização do cenário 
pandêmico nos próximos meses e retomada das atividades econômicas.  

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. 

Conforme divulgamos no relatório anterioro, o resultado do Fundo de abril foi impactado pelo desconto na Taxa de Gestão de 
25,0% referente a março. Os descontos serão concedidos até Dez/21 (regime caixa). 

Visando otimizar o processo da gestão imobiliária dos ativos, o Fundo contratou uma consultoria imobiliária multinacional 
especializada para auxílio nas rotinas operacionais dos ativos. Isso fará com que diversos processos sejam realizados de forma 
mais ágil, automatizada e ordenada 

Posicionamento 

RBCO11 - RB Capital Office Income 

Mantemos contato próximo com os locatários objetivando entender e atender com segurança suas necessidades, sempre 
prezando pelos interesses do Fundo e dos seus cotistas. 

Conforme divulgado no Fato Relevante publicado em 12 de abril de 2021, o contrato para regularização e cessão de espaço 
destinado a uma estação rádio base no Ed. Birmann 20. O Contrato prevê duração de 60 meses, com remuneração sem 
carência e recebimentos retroativos de débitos herdados, em 10 parcelas iguais. 

Tendo como principal foco a redução da área vaga do edifício, a equipe da RB Capital Asset trabalha ativamente e em parceria 
com uma consultoria imobiliária multinacional líder no segmento de locações de escritórios, na prospecção de potenciais 
locatários para ocupar as áreas vagas do Ed. Birmann 20 

Atribuição de Performance 

VLOL11 - Vila Olímpia Corporate 

Com a diminuição no número de novos casos de COVID, o Brasil vem sinalizando uma possível amenização do cenário 
pandêmico nos próximos meses e retomada das atividades econômicas.  

Conforme últimos relatórios, 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 equipe de Gestão continua trabalhando ativamente para locação do conjunto vago, agendando visitas e conversando com 
novos potenciais locatários. 

Posicionamento 

VLOL11 - Vila Olímpia Corporate 

Permanecemos próximos aos locatários, objetivando entender e atender com segurança suas necessidades, sempre prezando 
pelos interesses dos cotistas.  

 

https://conteudos.xpi.com.br/fundos-imobiliarios/vila-olimpia-corporate-fii-vlol11/
https://conteudos.xpi.com.br/fundos-imobiliarios/vila-olimpia-corporate-fii-vlol11/
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Conforme destacamos em nossos relatórios, o mercado na região vem trabalhando com preços médios de locação mais altos 
que os atualmente praticados nos ativos pertencentes ao Fundo VLOL11, no Ed. Vila Olímpia Corporate.  

Acreditamos 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 5,08% 5,11% 25,58% 607,03 111,25 107,18 1,04 0,59% 

RBR Properties -3,40% -2,40% 25,36% 1.062,75 88,06 87,26 1,01 0,54% 

XPFT 0,28% -4,41% 5,68%         - 

XPFI 0,55% -0,66% 9,70%         - 

IFIX 0,51% -0,31% 9,89%         - 

Fonte: Economatica. Data Base: 30/04/2021 

 

Atribuição de Performance 

RBRP11 - RBR Properties 

O portfólio segue com 99% de adimplência, mostrando a resiliência dos nossos ativos mesmo em momento de crise. O time 
de gestão segue ativamente trabalhando na prospecção de novos inquilinos e no aumento da participação dos ativos que já 
possuímos no nosso portfólio, também expandindo a posição no RBRL11, tendo em vista as boas perspectivas do setor 
logístico. O fundo distribuiu R$0,30 por cota em abril, representando um DY anualizado de 4,15% frente a cota de fechamento 
do mês (R$88,35). Ressaltamos que a menor distribuição ocorreu dado que captamos os recursos da 5a. emissão e todavia 
não foram alocados. A expectativa é que tal recurso seja alocado nos próximos dias, normalizando então o nível dos dividendos. 

Posicionamento 

RBRP11 - RBR Properties 

Utilizando parte dos recursos levantados na 5ª Oferta, o fundo concluirá o pagamento do Ed. River One. Tanto para o book 
tático, quanto para alguns ativos da estratégia core a gestora enxerga algumas posições se maturando. Parte da gestão ativa 
passa não somente pela melhoria e busca constante pela valorização dos ativos, mas também pela reciclagem do portfólio. 
Com a alocação do montante captado há uma melhora importante de recorrência dos rendimentos sobre os imóveis da carteira 
sendo possível ter uma previsibilidade mais clara sobre a distribuição de dividendos do fundo para 2021. 

Atribuição de Performance 

RBRL11 - RBR Log 

No mês de abril, como um dos destaques da gestão ativa, o Fundo assinou compromisso de venda e compra relativo ao 
desinvestimento do galpão Resende I. A crescente demanda de locação em relação ao galpão Hortolândia II oferece 
tranquilidade ao time de gestão de que o mesmo irá encontrar um novo inquilino brevemente. A equipe de gestão segue 
analisando oportunidades de novos investimentos e desinvestimentos do portfólio. O fundo distribuiu dividendo de R$ 
0,64/cota, o qual representa um DY anualizado de 7,08% frente a cota de fechamento de abril (R$ 111,91). 

https://conteudos.xpi.com.br/fundos-imobiliarios/rbr-properties-fii-rbrp11/
https://conteudos.xpi.com.br/fundos-imobiliarios/rbr-properties-fii-rbrp11/
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Posicionamento 

RBRL11 - RBR Log 

Não é novidade que o mercado segue extremamente aquecido para o segmento logístico e muito impulsionado pela questão 
do e-commerce. Cada vez mais a disputa pelos ativos torna-se mais acirrada e a gestora enxerga preços muito esticados para 
galpões no mercado secundário. O time de gestão segue buscando ativos que, acima de tudo, estejam no preço certo, com 
bons inquilinos e em localizações estratégicas. A gestora segue bastante confiante em seu portfólio e com conforto para 
entregar um rendimento de pelo menos 7% a.a. 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 Logística 1,24% -7,16% - 108,82 98,29 96,59 1,02 0,87% 

REC Renda Imobiliária -5,63% -12,51% 3,06% 763,27 80,92 93,32 0,87 0,69% 

XPFT 0,28% -4,41% 5,68%         - 

XPFI 0,55% -0,66% 9,70%         - 

IFIX 0,51% -0,31% 9,89%         - 

Fonte: Economatica. Data Base: 30/04/2021 

 

Atribuição de Performance 

RECT11 - REC Renda Imobiliária 

No acumulado dos últimos 12 meses, a distribuição de rendimentos do Fundo corresponde a 8,67%, ou o equivalente a 408% 
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 480% do CDI líquido do tributo. 

O Fundo distribuiu entre abril de 2019 (primeiro mês após o encerramento de sua oferta inicial) e abril de 2021 um montante 
acumulado de 18,6% sobre a cota R$100 (versus um CDI acumulado, líquido de tributo, de 6,1%) 

Em 16 de abril, o Fundo assinou com o Mattos Filho, Veiga Filho, Marrey Jr. e Queiroga Advogados um contrato de locação de 
1.299,39 m² no Edifício Parque Cidade, em Brasília/DF, pelo prazo de 10 (dez) anos. 

Ao longo do mês o Fundo realizou duas  aquisições de CRI, em linha com a estratégia de hedge dos passivos do Fundo 
indexados ao IPCA: CRI Cipasa - R$ 21,60 mn - IPCA +8,00% a.a. CRI SG Aquiraz -  R$ 23,33 mn - IPCA + 9,50% a.a. 

Posicionamento 

RECT11 - REC Renda Imobiliária 
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O Fundo está finalizando a aquisição de novos CRIs com os recursos remanescentes da 6ª oferta do Fundo e com isso concluir 
a estratégia de hedge dos passivos do Fundo indexados ao IPCA. 

A equipe de gestão continua focada na locação das áreas vagas do portfólio para reduzir a vacância do fundo 

Atribuição de Performance 

RELG11 - REC Logística 

No acumulado dos seis últimos meses, a distribuição de rendimentos do Fundo corresponde a 3,95%, ou o equivalente a 393% 
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 462% do CDI líquido do tributo. 

O Fundo distribuiu entre novembro de 2020 (primeiro mês após o encerramento da sua oferta inicial) e abril de 2021 um 
montante acumulado de 3,9% (versus um CDI acumulado de, líquido de tributo, de 0,85%). 

Em 14 de maio de 2021, referente ao resultado do mês de abril, o Fundo distribuirá o montante de R$ 681.422.97. 

 Este mês, os cotistas anteriores à 3ª emissão de cotas receberão o rendimento por cota equivalente a R$ 0,7000 (rendimento 
para o mêscheio) e os cotistas que exerceram o direito de preferência receberão R$ 0,1512 por nova cota (rendimento entre o 
dia 23 de abril até o dia 30 de abril). 

Posicionamento 

RELG11 - REC Logística 

Conforme divulgado ao mercado ao longo dos meses de Abril e Maio o fundo encerrou as fases de Direito de Preferência, 
Sobras e Montante Adicional, totalizando uma captação de aproximadamente R$ 19,7 milhões. No dia 10/05 iniciou-se a fase 
para investidores profissionais. 

Os gestores do Fundo vêm trabalhando ativamente para efetuar melhorias no imóvel REC Log Camaçari e também para alocar 
os recursos da 3ª Emissão. 

 

Rio Bravo Investimentos 

 

Retornos PL         

Mês Ano 12m Milhões 
Valor 
Cota 

VPA* P/VPA 
Renda 
Mensal 

Rio Bravo Renda Corporativa -1,19% -3,42% 2,09% 726,27 156,54 196,78 0,80 0,50% 

Rio Bravo Renda Educacional -0,99% -4,81% 0,76% 303,97 141,46 150,36 0,95 0,71% 

Rio Bravo Renda Residencial -5,90% -20,56% - 101,15 74,50 96,82 0,77 0,50% 

Rio Bravo Renda Varejo -0,73% -4,59% -1,74% 1.322,25 108,20 114,10 0,96 0,77% 

SDI Rio Bravo Renda Logística -0,30% -2,16% 11,19% 660,37 98,40 103,26 0,96 0,60% 

The One -0,21% -3,45% 3,60% 146,23 139,62 160,52 0,87 0,45% 

XPFT 0,28% -4,41% 5,68%         - 

XPFI 0,55% -0,66% 9,70%         - 

IFIX 0,51% -0,31% 9,89%         - 

Fonte: Economatica. Data Base: 30/04/2021 
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Atribuição de Performance 

RBRS11 - Rio Bravo Renda Residencial 

O resultado do Fundo em abril de 2021 foi de R$ 0,41/cota, em linha com a distribuição de rendimentos que foi de R$ 0,40/cota. 
Apesar de o Fundo já ter mais do que 100% do seu capital comprometido com aquisições, o capital efetivamente alocado e que 

possui pagamento de renda mínima garantida é de aproximadamente 70%. Portanto, podemos sugerir que, assim que o caixa 
estiver 100% alocado, o resultado do Fundo deverá ser de aproximadamente R$ 0,58/cota, que geraria um rendimento de aprox 
7% a. a. para os investidores que aderiram à primeira emissão de cotas. Portanto, o Fundo deverá gerar um resultado próximo 
ao patamar apresentado no estudo de viabilidade. 

Posicionamento 

RBRS11 - Rio Bravo Renda Residencial 

O Fundo detém 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. Para a operação de locações no empreendimento Urbic 
Vila Mariana, o fundo fechou contrato com a Nomah, empresa pertencente ao grupo Loft. A Nomah foi criada em 2016 e contou 
com apoio de Antonio Setin (Setin Incorporadora), Dany Muszkat (ex-presidente da Even) e Roland de Bonadona (ex-presidente 
da Accor) que entraram no negócio como sócios. Desde então, vem atuando em locações long e short stay em edifícios 
residenciais. Em 2020, tiveram receita média de R$ 550 mil reais por mês, e mais de 42.000 diárias vendidas no ano. 

Atribuição de Performance 

RBED11 - Rio Bravo Renda Educacional 

No mês de abril/2021, o resultado do Fundo foi de R$ 0,91/cota e a distribuição de rendimentos, de R$ 1,03/cota, tendo o 
resultado sido influenciado pelas novas cotas do Fundo, inseridas após o encerramento da 3ª emissão, ocorrido em abril. Em 
19 de abril, houve o encerramento da 3ª Emissão de Cotas do Fundo, com a subscrição e integralização de 234.340 novas 
cotas, equivalente ao montante total de R$ 36.102.420,40, com o montante tendo sido imediatamente alocado na aquisição de 
um imóvel localizado no município de Santo André/SP, em linha com a estratégia do Fundo de ampliar sua presença em regiões 
metropolitanas, ganhar mais exposição à região sudeste e imóveis com preços em linha com o praticado no mercado. Foi 
concluída a aquisição do ativo em Santo André, localizado na Av. Senador Flaquer, uma importante rua comercial da cidade, 
que possui uma boa infraestrutura de comércio e serviços, bem servido por transporte coletivo, com um fluxo de pessoas 
significativo na região. O imóvel possui 7.722 m² de área construída, além de uma área utilizada como estacionamento de 
631,35 m². 

Posicionamento 

RBED11 - Rio Bravo Renda Educacional 

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 

SDIL11 - SDI Rio Bravo Renda Logística 

https://conteudos.xpi.com.br/fundos-imobiliarios/sdi-rio-bravo-renda-logistica-fii-sdil11/
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No mês de abril, o Fundo manteve a distribuição de rendimentos no patamar de R$ 0,60/cota, o que corresponde a um dividend 
yield anualizado de 7,3% em relação ao valor da cota de mercado no fechamento do mês.  

Cabe ressaltar que a equipe de gestão analisa a projeção do fluxo de caixa do semestre em sua integralidade, buscando uma 
linearidade na distribuição dos rendimentos. Assim, os eventos do mês que mantiveram as projeções do semestre foram : i) 
Assinatura do Compromisso de Compra e Venda do “Centro Logístico Contagem”, momento em que fundo passou a fazer jus 
à receita integral de locação e ii) Assinatura do Quinto Aditamento ao contrato de locação firmado com a BRF, maior locatária 
do empreendimento Multi Modal e segunda maior inquilina do Fundo. O aditamento prevê um reajuste positivo de 12% no valor 
de locação praticado e a extensão do contrato até 2030, elevando assim o WAULT do Fundo, ou seja, a média ponderada do 
prazo dos contratos para 8,8 anos. 

Posicionamento 

SDIL11 - SDI Rio Bravo Renda Logística 

O fundo encerrou o mês de abril com aproximadamente R$ 98,5 milhões em caixa sendo que cerca de R$ 74,8 milhões estão 
alocados em fundos de renda fixa e o saldo de aproximadamente R$ 23,7 milhões estão aplicados em Fundos Imobiliários, 
objetivando otimizar o retorno dos recursos em caixa. Os recursos em caixa são suficientes para dar seguimento às obras de 
modernização dos ativos One Park e Galpão Guarulhos, além das obrigações projetadas com o pagamento da segunda parcela 
da aquisição do imóvel Centro Logístico Contagem, recém adquirido. 

Atribuição de Performance 

RCRB11 - Rio Bravo Renda Corporativa 

No mês de abril, o Fundo apresentou resultado de R$ 0,41/cota e distribuição de R$ 0,80/cota. Vale ressaltar que a equipe de 
gestão do Fundo analisa a projeção do fluxo de caixa do semestre em sua integralidade, portanto manteve a distribuição em 
um patamar que considerasse sustentável no período como um todo, de forma que resultados não recorrentes poderão 
recompor a diferença entre o valor distribuído e o resultado gerado. Em relação ao do andamento das obras de retrofit do 
Edifício Alameda Santos 1800, em abril de 2021 foram executados 32,41% das obras. 

O Fundo celebrou um aditivo ao contrato de locação com a Heineken no Edificio Continental Square, de forma a prever as 
seguintes alterações: (i) Valor de Locação: com efeitos retroativos a 01/01/2021 o valor de locação será reajustado, no âmbito 
da 

revisão trianual locatícia, com aumento de aproximadamente 55% no valor de locação por m²; e (ii) Redução dos conjuntos 
ocupados: a Locatária desocupará os conjuntos 52 71 72 73 e 74 do Imóvel, um total de 2.761 m² e permanecerá ocupando 
2.198 m² do Imóvel, referentes ao 6 º andar, cerca de 5,3% da área total do Fundo. 

Posicionamento 

RCRB11 - Rio Bravo Renda Corporativa 

Conforme o Fundo adquiriu maior tamanho e escala com as últimas emissões de cotas, a Rio Bravo vem buscando reciclar o 
portfolio do Fundo, realizando vendas de lajes aonde o Fundo possui baixa participação no condomínio e adquirindo ativos 
dentro da estratégia de investimentos atual, que é: (i) aumentar a participação em ativos onde o Fundo já é proprietário, desta 
forma diminuir a concorrência interna e aumentar a possibilidade de aprovação de investimentos que acreditamos serem 
necessários para o condomínio; (ii) adquirir prédios inteiros ou percentuais mais relevantes de prédios, de forma que o Fundo 
poderia ter mais influência nos condomínios; e (iii) aumentar a exposição à cidade de São Paulo, em regiões nobres e 
performadas, com alto padrão construtivo e inquilinos de primeira linha.  

Atribuição de Performance 

ONEF11 - The One 

https://conteudos.xpi.com.br/fundos-imobiliarios/sdi-rio-bravo-renda-logistica-fii-sdil11/
https://conteudos.xpi.com.br/fundos-imobiliarios/rio-bravo-renda-corporativa-fii-rcrb11/
https://conteudos.xpi.com.br/fundos-imobiliarios/rio-bravo-renda-corporativa-fii-rcrb11/
https://conteudos.xpi.com.br/fundos-imobiliarios/the-one-fii-onef11/
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Em abril de 2021, o resultado do Fundo foi de R$ 0,65/cota, e a distribuição foi de R$ 0,64/cota. O resultado médio esperado 
para o semestre é de R$0,65/cota, devido à redução por completo do custo de vacância, e a receita gerada pela nova locatária, 
como descrito abaixo.  

No dia 27 de janeiro o fundo divulgou a mercado fato relevante para informar a assinatura do contrato de locação dos conjuntos 
71 e 72, localizados no sétimo andar do edifício. A empresa de seguros Austral assinou contrato com o fundo pelo prazo de 5 
anos e o impacto por cota, no resultado do fundo, após o período de carência, é de, aproximadamente, R$0,11 por cota. O índice 
de reajuste pactuado foi o IGP-M (FGV). O fundo então passa a ter todos os seus conjuntos locados. 

Posicionamento 

ONEF11 - The One 

Com a celebração do novo Contrato, aliado às renovações da Turner e do Banco do Brasil, ambas por um período de 5 anos, 
ocorridas no último semestre de 2020, o cronograma de vencimentos dos contratos foi estendido de forma significativa. Todos 
os contratos têm vencimentos previstos a partir de 2023, com 90% dos vencimentos entre os anos de 2025 e 2026 (proporção 
por área BOMA do Imóvel ocupada).  

Com a locação e as revisionais concluídas, a gestão acredita ter captado as melhores condições de mercado para o fundo e 
seus cotistas, tanto em valores financeiros dos contratos de locação, quanto em relação ao risco de crédito de cada um dos 
locatários e segurança contratual atribuída em cada relação pactuada.  

Atribuição de Performance 

RBVA11 - Rio Bravo Renda Varejo 

Em abril de 2021, o Fundo apresentou resultado de R$0,77/cota e distribuição de R$0,85/cota. O Fundo celebrou um Contrato 
de Locação com Coco Bambu para ocupar a totalidade do imóvel localizado na Rua Haddock Lobo, 1.573, Jardins, São 
Paulo/SP. O Contrato é típico e tem prazo de 10 anos, com vencimento em abril de 2031. Coco Bambu é uma das maiores 
redes de restaurantes do país, fundada em 1990 em Fortaleza/CE, presente em 16 estados e no Distrito Federal, com cerca de 
50 unidades, entre lojas de rua e shopping center. A Locatária terá no local a operação da bandeira Coco Bambu, especializada 
em frutos do mar, e da nova bandeira Vasto, voltada para pratos de carnes. Ambas as operações dividirão a metragem do 
Imóvel, que é verticalizado, com 4 andares, o que permite uma operação individualizada. O Contrato prevê pagamento do maior 
valor entre a locação mínima e a locação variável, conforme faturamento da unidade. O valor de locação mínimo terá aumento 
progressivo do 1º ao 5º ano de Contrato. A cobrança “variável com mínimo” é um formato de cobrança tradicional do varejo, 
principalmente em shoppings centers. 

Posicionamento 

RBVA11 - Rio Bravo Renda Varejo 

A gestão vem trabalhando de forma intensa e dirigida às particularidades de cada um dos imóveis destinados a agências 
bancárias do portfólio, de forma a extrair o maior retorno possível de cada operação, seja na postergação dos vencimentos de 
aluguéis a patamares mais aderentes ao mercado de hoje, estudos relacionados a futuros ocupantes alternativos ou a própria 
venda dos ativos. Acreditamos que o turnaround não deve acontecer apenas com novas emissões, mas sim com a composição 
de reciclagem de capital e emissões de cotas, de forma a manter o caixa do fundo em patamares baixos e pulverizar com 
cadência a dependência da receita das locações das agências. 

 

 

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 Arctium Real Estate 7,88% 19,13% 86,70% 162,54 115,04 101,74 1,14 2,10% 

Riza Terrax 5,33% 4,75% - 1.075,49 106,40 97,35 1,10 0,78% 

XPFT 0,28% -4,41% 5,68%         - 

XPFI 0,55% -0,66% 9,70%         - 

IFIX 0,51% -0,31% 9,89%         - 

Fonte: Economatica. Data Base: 30/04/2021 

 

Atribuição de Performance 

ARCT11 - Riza Arctium Real Estate 

O fundo, em virtude de uma reavaliação realizada por terceiros, prosseguiu com uma liberação adicional de BRL 5MM para o 
ativo já encarteirado da Rede Monte Carlo, ressaltando-se que houve o aditamento do aluguel em volume proporcional.  

Ademais, o patamar de IPCA elevado do mês de competência continua a contribuir positivamente para a performance do fundo. 

Posicionamento 

ARCT11 - Riza Arctium Real Estate 

Com a captação recente de BRL 120MM, a gestão do fundo está no momento focada na alocação dos recursos, o que deverá 
ser fruto de comunicações futuras quando adequado for. 

Atribuição de Performance 

RZTR11 - Riza Terrax 

No início de maio, o Riza Terrax distribuiu R$ 0,70 reais por cota referente ao mês de abril, equivalente à um dividend yield de 
0,66%. O valor relativo à segunda emissão de cotas foi aplicado em operações compromissadas lastreadas em títulos públicos 
com bancos de primeira linha. Além disso, ressaltamos que todos os recebimentos relativos ao fundo estão em dia. 

Posicionamento 

RZTR11 - Riza Terrax 

O Fundo finalizou a 2ª emissão pública de cotas, com captação total de R$ 599.692.275,00. A gestão trabalha ativamente para 
a alocação total dos recursos e entende que o crescimento do fundo é importante para mitigação de risco e aumento da liquidez 
das cotas no mercado secundário dado o incremento no número de cotas/cotistas. 
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Tellus 

 

Retornos PL         

Mês Ano 12m Milhões 
Valor 
Cota 

VPA* P/VPA 
Renda 
Mensal 

Tellus Properties -1,59% -6,38% -1,31% 399,75 83,64 94,68 0,89 0,52% 

XPFT 0,28% -4,41% 5,68%         - 

XPFI 0,55% -0,66% 9,70%         - 

IFIX 0,51% -0,31% 9,89%         - 

Fonte: Economatica. Data Base: 30/04/2021 

 

Atribuição de Performance 

TEPP11 - Tellus Properties 

No fim de abril, assinamos uma proposta referente a uma possível aquisição de 7 lajes do Ed. Fujitsu, localizado a 400 metros 
do Shop. Pátio Paulista e 100% ocupado. Valor da transação definido em R$50MM (R$ 12.173/m²). Se concretizada a aquisição, 
o Fundo terá mais de 50% do Ed., e será assinado um contrato de locação atípico de 5 anos, com valor total mensal de R$ 340 
mil, para aproximadamente 4.107,47m² de área privativa, equivalente a um cap rate bruto de 8,16%. A aquisição será paga 40% 
com recursos do Fundo e 60% através de uma operação de Securitização. Além das melhorias em andamento no Ed. Passarelli, 
estamos focados em atender os padrões internacionais de sustentabilidade, visando reduzir o impacto ambiental e aumentar 
a qualidade de vida dos usuários. Seguimos, portanto, trabalhando para obter a certificação Leed através do U.S. Green Building 
Council, no Ed. Torre Sul e no Ed. Passarelli. Em abril, a tx de inadimplência foi zero e a vacância física permanece em 20%.  O 
Wault do Fundo, ou seja, a média ponderada do prazo dos contratos está em 4,2 anos. O Fundo fechou abril com uma 
distribuição de R$ 0,45/cota, com um DY de 6,4% aa., equivalente a 285% do CDI líquido. 

Posicionamento 

TEPP11 - Tellus Properties 

O TEPP teve seu IPO em setembro de 2019 e vem passando por um período desafiador desde março de 2020, com o home 
office presente no período. O TEPP tem uma gestão ativa e buscamos ter uma percentagem relevante dos edifícios para 
conseguir implementar mudanças e melhorias para o ativo e para os usuários. Ativos bem localizados são nossa prioridade, 
edifícios que possuem potencial de melhoria, valorização e que possam agregar valor aos locatários e para os cotistas. Estamos 
em Pinheiros, JK, Berrini e Paulista. Em função dessas melhorias que estamos dispostos a fazer, a visão do Fundo é de médio 
a longo prazo. Em linha com tudo que foi abordado e diante dos cenários que estamos vislumbrando, nossa projeção de 
distribuição dos próximos meses está entre R$ 0,42 e R$ 0,52 por cota. 
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VBI 

 

Retornos PL         

Mês Ano 12m Milhões 
Valor 
Cota 

VPA* P/VPA 
Renda 
Mensal 

VBI Consumo Essencial 0,49% - - 105,97 104,23 97,89 1,07 0,61% 

VBI Logística -1,45% -5,11% 1,78% 1.298,86 111,28 110,30 1,01 0,46% 

VBI Prime Properties 0,72% 1,84% - 937,39 96,15 96,44 1,00 0,52% 

XPFT 0,28% -4,41% 5,68%         - 

XPFI 0,55% -0,66% 9,70%         - 

IFIX 0,51% -0,31% 9,89%         - 

Fonte: Economatica. Data Base: 30/04/2021 

 

Atribuição de Performance 

EVBI11 - VBI Consumo Essencial 

Com base no resultado de abril, foi anunciado em 30/04 a distribuição de dividendo no valor de R$ 0,64/cota, o que representa 
um dividend yield anualizado de 7,3% sobre a cota de fechamento do dia 30/04 (R$ 104,87) e de 7,8% sobre o valor da cota 
patrimonial (R$ 97,89). Durante o mês de abril o Fundo recebeu a totalidade dos aluguéis de sua carteira de recebíveis 
imobiliários de competência do mês de março e não possuía qualquer inadimplência. 

Posicionamento 

EVBI11 - VBI Consumo Essencial 

Foi divulgado, em 19 de maio, Termo de Apuração da Consulta Formal da AGE. A assembleia tinha como objetivo: (i) aprovar a 
alteração no regulamento para que o Fundo possa adquirir ativos localizados em regiões metropolitanas e/ou cidades  com 
população superior a 200.000 habitantes e (ii) aprovar 4ª emissão de cotas a ser ofertada nos termos da ICVM 400, conforme 
características apresentadas na proposta do Administrador divulgada. Ambos os itens foram aprovados, sem qualquer ressalva 
ou restrição, pelos Cotistas. 

Atribuição de Performance 

LVBI11 - VBI Logística 

Com base no resultado de abril, foi anunciado em 30/04 a distribuição de dividendo no valor de R$ 0,56/cota, o que representa 
um dividend yield anualizado de 6,0% sobre a cota de fechamento do dia 30/04 (R$ 111,84). O Fundo recebeu a totalidade dos 
aluguéis de sua carteira de recebíveis imobiliários de competência do mês de março e não possuía qualquer inadimplência, 
sendo que o mês de abril foi o primeiro mês de recebimento integral dos ativos Betim e Jandira , adquiridos no mês de fevereiro. 
O fundo mantém em caixa aproximadamente R$ 250 milhões, provenientes da 3ª Oferta Publica, destinados para a aquisição 
de ativos do nosso pipeline. 

Posicionamento 

LVBI11 - VBI Logística 

https://conteudos.xpi.com.br/fundos-imobiliarios/vbi-logistico-fii-lvbi11/
https://conteudos.xpi.com.br/fundos-imobiliarios/vbi-logistico-fii-lvbi11/
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A equipe de Gestão segue atuando ativamente nas tratativas relacionadas à alocação dos recursos em caixa conforme 
informado nos últimos meses. 

Atribuição de Performance 

PVBI11 - VBI Prime Properties 

Com base no resultado de abril, foi anunciado em 30/04 a distribuição de dividendo no valor de R$ 0,50/cota, o que representa 
um dividend yield anualizado de 6,2% sobre a cota de fechamento (R$ 96,65). Durante o mês de abril o Fundo recebeu a 
totalidade dos aluguéis de sua carteira de recebíveis imobiliários de competência do mês de março e não possuía qualquer 
inadimplência. Em 15/04, o Fundo celebrou aditivo ao contrato de locação referente a totalidade do ABL do ativo Park Tower 
com a Prevent Senior. Além disso, houve alteração do indexador do contrato de IGP-M para IPCA. Este aditivo representa um 
incremento na receita imobiliária de R$ 0,04/cota. Em 23/04, foi concluida a aquisição de 50% da fração ideal do edifício Union 
Faria Lima, equivalente a R$ 176,5 milhões. Foi negociado com o vendedor o pagamento de renda mínima garantida equivalente 
a 6,9% a.a. devida a partir do pagamento da 1ª parcela e com término 12 meses após a emissão do Habite-se do 
empreendimento. O pagamento da renda mínima garantida será proporcional ao valor desembolsado pelo Fundo. Essa 
aquisição representa um incremento na receita imobiliária inicial de R$ 0,04/cota a partir do pagamento da 1ª parcela. 

Posicionamento 

PVBI11 - VBI Prime Properties 

A equipe de Gestão segue com uma estratégia de preservação dos inquilinos atuais e maximização das receitas de aluguel, 
buscando sempre repassar integralmente os índices de reajuste ou manter as locações em patamares de mercado. 

 

Vinci Partners 

 

Retornos PL         

Mês Ano 12m Milhões 
Valor 
Cota 

VPA* P/VPA 
Renda 
Mensal 

Vinci Logística 0,31% -4,26% 16,11% 1.715,44 117,40 114,38 1,03 0,38% 

Vinci Offices -0,70% -0,93% 32,08% 764,67 60,46 60,33 1,01 0,73% 

Vinci Shopping Centers 1,68% -1,64% 18,24% 1.706,70 111,75 119,59 0,94 0,16% 

XPFT 0,28% -4,41% 5,68%         - 

XPFI 0,55% -0,66% 9,70%         - 

IFIX 0,51% -0,31% 9,89%         - 

Fonte: Economatica. Data Base: 30/04/2021 

 

Atribuição de Performance 

VILG11 - Vinci Logística 

O Fundo apresenta um portfólio de 14 ativos, em 6 estados, nas regiões Sudeste, Nordeste e Sul do Brasil, com 22% da receita 
em contratos atípicos e 39% da receita exposta ao setor do e-commerce. 

https://conteudos.xpi.com.br/fundos-imobiliarios/relatorios/vinci-logistica-vilg11/
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Em abril, o Fundo anunciou a aquisição de 100% do Porto Canoa LOG em Serra - ES. O ativo possui 93.690 m² de ABL, padrão 
construtivo triple A e encontra-se integralmente locado, incluindo locatários de primeira linha com Fast Shop, O Boticário e 
Whirlpool. O valor total da transação foi R$ 286,9 mihões e o cap rate estimado para os próximos 12 meses é de 8,0% . 

Além disso, foi celebrado memorando de entendimento para aquisição de imóvel com aproximadamente 16 mil m² de ABL, 
localizado em um raio de 30km do estado de São Paulo. 

No mês de abril, o Fundo anunciou a distribuição de R$ 0,50/cota. 

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 22% ao setor de transporte e logística, além da gestão ativa do Fundo, 
responsável pelos acordos e negociações realizados.  

O Fundo, que encerrou sua 6ª emissão de cotas no dia 01 de março, já alocou 74% do montante total captado. As aquisições 
já anunciadas, somadas aos acordos de exclusividade firmados pelo Fundo, perfasem 110% do montante total captado. 

Uma vez que a alocação do capital seja encerrada, o Fundo divulgará a nova estimativa de rendimentos. 

Atribuição de Performance 

VINO11 - Vinci Offices 

No mês de abril/21, o Fundo anunciou sua distribuição de rendimentos no valor de R$ 0,45/cota, equivalente a 8,9% de dividend 
yield quando calculado sobre a cota de fechamento do mês. O VINO continuou provando a sua resiliência com indicadores 
sólidos de desempenho, resultado que tem ligação direta com a qualidade do portfólio que apresenta uma boa diversificação 
por locatários e segmentos, e mais de 45% da sua receita atrelada à contratos atípicos. Além disso, entre os contratos típicos, 
o aluguel médio/m2 encontra-se 22% abaixo da média de mercado. Essas características continuam contribuindo diretamente 
para a manutenção de uma taxa de ocupação acima de 96% e ausência de inadimplência desde maio de 2020. O  Fundo 
continua a se destacar apresentando a melhor performance dentro dos FIIs do segmento de escritórios desde o inicio da 
pandemia do COVID-19, acumulando uma performance 13,8 pontos percentuais acima do FII com a segunda melhor 
performance e 11 pontos percentuais acima da média do segmento no IFIX. 

Posicionamento 

VINO11 - Vinci Offices 

Estimamos que o resultado distribuído ao longo dos próximos meses deve permanecer entre R$0,42/cota e R$0,46/cota, uma 
vez que o Fundo permanece com um resultado acumulado de R$0,95/cota por conta do resultado gerado pela venda da loja 
da Renner. Com relação ao cenário macro para esse segmento, continuamos convictos da importância do papel que os 
escritórios vão continuar a ter na dinâmica de trabalho das empresas. Já observamos um movimento de volta aos escritórios 
em países onde o processo de vacinação está mais avançado, como no Reino Unido, onde, segundo a Bloomberg, o nível de 
utilização de escritórios atingiu a marca de 45%, nível mais alto de utilização desde o início da pandemia. 

Atribuição de Performance 

VISC11 - Vinci Shopping Centers 

No mês de abril observamos uma redução no número de casos e hospitalizações por COVID-19, o que permitiu a reabertura de 
todos os shoppings no país. Até nossa última atualização, em 10 de abril, o portfólio do fundo operava com o equivalente a 
82,3% do horário de funcionamento pré-pandemia. O fechamento generalizado do portfólio em março trouxe incerteza para os 
lojistas e provocou um aumento dos descontos concedidos e dos níveis de inadimplência, impactando o resultado caixa do 

https://conteudos.xpi.com.br/fundos-imobiliarios/relatorios/vinci-logistica-vilg11/
https://conteudos.xpi.com.br/fundos-imobiliarios/vinci-offices-fii-vino11/
https://conteudos.xpi.com.br/fundos-imobiliarios/vinci-offices-fii-vino11/
https://conteudos.xpi.com.br/fundos-imobiliarios/vinci-shopping-centers-fii-visc11/
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Fundo no mês de abril, quando os ativos do fundo apresentaram seu pior resultado desde agosto de 2020. Mesmo diante deste 
cenário, a distribuição de rendimentos anunciada foi de R$ 0,25/cota, enquanto o resultado gerado atingiu R$ 0,18/cota. O 
Fundo ainda conta com um resultado acumulado não distribuído de R$ 0,17/cota que pode ser utilizado para distribuições 
futuras. Os indicadores operacionais do portfólio foram impactados por conta das novas restrições impostas e fechamentos 
dos ativos no primeiro trimestre do ano. Observamos indicadores em março em linha com os piores meses do ano de 2020. 

Posicionamento 

VISC11 - Vinci Shopping Centers 

Estamos monitorando de perto os níveis de contaminação em todo o país e avaliando medidas caso a caso nos 
empreendimentos do Fundo, visando a retenção de lojistas e buscando promover o melhor ambiente o possível para retomada 
das atividades mais uma vez. Acreditamos que com as medidas de flexibilização recentes os resultados e indicadores devem 
melhorar ao longo dos próximos meses. 

 

XP Asset Management 

 

Retornos PL         

Mês Ano 12m Milhões 
Valor 
Cota 

VPA* P/VPA 
Renda 
Mensal 

FII XP Log 0,35% -4,60% 11,21% 3.001,65 115,40 110,76 1,05 0,51% 

XP Corporate Macaé 7,12% -9,63% -9,47% 175,88 42,51 72,84 0,59 0,94% 

XP Hotéis -0,78% -2,87% 4,14% 331,03 85,52 87,01 0,98 0,00% 

XP Industrial -0,06% -4,54% 11,69% 729,73 110,02 110,79 0,99 0,56% 

XP Malls 0,42% -8,02% 16,11% 2.006,41 106,00 110,20 0,96 0,14% 

XP Properties -0,76% -15,09% 1,22% 638,12 67,02 87,22 0,77 0,70% 

XPFT 0,28% -4,41% 5,68%         - 

XPFI 0,55% -0,66% 9,70%         - 

IFIX 0,51% -0,31% 9,89%         - 

Fonte: Economatica. Data Base: 30/04/2021 

 

Atribuição de Performance 

XPLG11 - FII XP Log 

Os eventos deste mês que impactaram o resultado recorrente do Fundo foram: (i) recebimento de antecipação do prêmio de 
locação do Syslog SP, nos termos do SPA celebrado e em consonância com o Fato Relevante publicado em 04/03/21 (vide na 
CVM); e (ii) inadimplência de 3,8% da Receita de Locação mensal ordinária do Fundo, cujas tratativas com vistas à solução 
estão sendo conduzidas pela Gestora. Cumpre ressaltar que o time de gestão busca, observada a legislação aplicável, adotar 
uma estratégia de uniformização de distribuição de rendimentos em consonância com projeções de caixa e condicionada à 
existência de resultados acumulados auferidos historicamente pelo Fundo. A Demonstração Financeira de 2020, auditada pela 
Ernst & Young, está disponível para consulta na CVM e traz todas as informações relevantes sobre o último exercício fiscal bem 
como o valor justo atualizado de cada imóvel investido pelo Fundo. No mês de abril de 2021 foi declarada a distribuição de R$ 
0,60/cota para os detentores de cotas com ticker XPLG11 em 30/04/2021, cujo pagamento será realizado em 14/05/21. 

https://conteudos.xpi.com.br/fundos-imobiliarios/vinci-shopping-centers-fii-visc11/
https://conteudos.xpi.com.br/fundos-imobiliarios/xp-log-fii-xplg11/
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Posicionamento 

XPLG11 - FII XP Log 

Em termos de liquidez, o Fundo fechou o 1T20 com cerca de 23% do Patrimônio Líquido em aplicações financeiras, o que 
equivale a aproximadamente R$ 743 milhões. Deste montante, aproximadamente R$ 192 milhões já estão comprometidos com 
obras no âmbito das aquisições já firmadas pelo Fundo e serão desembolsados na medida em que se evidenciam avanços 
físicos de obras e o cumprimento de certas condições precedentes pactuadas entre as partes. A Gestora permanece focada 
na estruturação de operações para alocação do remanescente de caixa captado na quinta emissão de cotas, as quais estão 
em estágio avançado e com expectativa de fechamento em breve. 

Atribuição de Performance 

XPIN11 - XP Industrial 

O resultado de R$ 0,80 por cota no último relatório divulgado decorreu, em linhas gerais, dos seguintes eventos: (a) recebimento 
de 100% do valor de locação devido ao Fundo; e (b) antecipação do pagamento do aluguel por 5 (cinco) locatários, cuja 
representatividade na Receita de Locação mensal ordinária do Fundo é de 12,5%. Em relação às movimentações de locatários 
ocorridas desde o último relatório, destacamos: (i) renovação do contrato da Bruker por 60 meses; (ii) renovação do contrato 
da Althaia por 120 meses; (iii) saída da Atlas Solística que ocupava 3.712 m²; e (iv) saída da Open Labs que ocupava 433 m², 
ambas em abril de 2021. No dia 15/04/21 o fundo divulgou a distribuição de rendimentos no valor de R$ 0,62/cota, a qual foi 
paga no dia 23/04/2021. 

Posicionamento 

XPIN11 - XP Industrial 

Após a aquisição do galpão locado para a Acqualimp, em janeiro de 2021, o Fundo alcançou a ABL total de 255 mil m². 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, apesar de cenários adversos como o atual, com a intesificação da segunda onda do COVID-
19, que pode gerar entregas de áreas e renegociações. 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. 

Atribuição de Performance 

XPPR11 - XP Properties 

No mês destacamos que ocorreu a rescisão antecipada do contrato com a Idemitsu referente ao conjunto 82 do Edifício Santa 
Catarina, em razão da adoção de regime flexível de jornada presencial, e consequente redução de área. No âmbito da rescisão, 
o Fundo recebeu a multa devida. A Demonstração Financeira de 2020, auditada pela Ernst & Young, se encontra disponível para 
consulta na CVM e traz todas as informações relevantes sobre o último exercício fiscal bem como o valor justo atualizado de 
cada imóvel do Fundo. Por fim, destacamos que em abril de 2021 foi declarada a distribuição de R$ 0,48/cota a ser paga no dia 
14/05/2021. 

Posicionamento 

XPPR11 - XP Properties 

Apesar do forte impacto da pandemia no setor de Lajes Corporativas, com a consequente entrega de áreas pelas empresas, 
temos participado de diversas sondagens de potenciais locatários, com uma maior procura por espaços vagos, o que não é 
uma garantia de que iremos alugar, mas indica que temos potencial de iniciar uma reversão gradativa da vacância. A Gestora 
segue ativamente na prospecção de novos locatários em conjunto com um renomado player de mercado, e em contato com 
diversos parceiros. 

https://conteudos.xpi.com.br/fundos-imobiliarios/xp-log-fii-xplg11/
https://conteudos.xpi.com.br/fundos-imobiliarios/xp-industrial-fii-xpin11/
https://conteudos.xpi.com.br/fundos-imobiliarios/xp-industrial-fii-xpin11/
https://conteudos.xpi.com.br/fundos-imobiliarios/xp-properties-xppr11/
https://conteudos.xpi.com.br/fundos-imobiliarios/xp-properties-xppr11/
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Atribuição de Performance 

XPCM11 - XP Corporate Macaé 

No dia 31/12/20, o Fundo publicou Fato Relevante informando, dentre outros pontos, (a) a entrega das chaves pela Petrobras 
e (b) a conclusão definitiva: (b.i) da negociação da indenização no valor de R$ 2.713.082,00 referente às reformas necessárias 
para a entrega do Imóvel; e (b.ii) dos cálculos da multa rescisória no valor de R$ 37.117.600,73, dos quais R$ 10.079.537,82 
foram destinados para quitação antecipada dos Certificados de Recebíveis Imobiliários (vide Comunicado ao Mercado da 
página 6 e na CVM) e o remanescente no valor de R$ 27.038.062,91 serão destinados para o Fundo (“Multa Fundo”). A soma 
do item (i) com a Multa Fundo, a qual totaliza R$ 29.751.144,91 (“Multa Total Fundo”), será paga em 6 parcelas semestrais 
consecutivas, sendo que a primeira delas foi paga em fevereiro de 2021, o que refletiu no aumento do resultado base caixa do 
Fundo. A Demonstração Financeira de 2020, auditada pela Ernst & Young, está disponível para consulta na CVM e traz todas 
as informações relevantes sobre o último exercício fiscal bem como o valor justo atualizado do imóvel investido pelo Fundo. 
No dia 30/04/21 foi declarado rendimentos de R$ 0,39/cota para o pagamento no dia 14/05/21. 

Posicionamento 

XPCM11 - XP Corporate Macaé 

Os valores indicados de multa no FR do dia 31/12/20 e recebidos, conforme programação estabelecida, 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. 

Atribuição de Performance 

XPHT11 - XP Hotéis 

Conforme Comunicados ao Mercado publicados no último dia útil de cada mês, desde 30/04/2020, em função do forte impacto 
da pandemia na performance dos hotéis, e devido a necessidade de suporte financeiro às operações, o Fundo não teve base 
para distribuições de rendimentos. Neste momento o Fundo e a Accor, trabalham nas bases contratuais para renovar a bandeira 
Pullman por mais 20 anos, o que tratará benefícios efetivos para o Fundo, como Key Money, além de todo suporte da rede para 
esta operação que foi vencedora nos anos anteriores. Tão logo o processo seja concluído nos próximos meses, com a 
assinatura efetiva do Contrato de Locação, o mercado será tempestivamente avisado. No dia 30/04/21, o Fundo comunicou 
ao mercado em geral que, em virtude da pandemia do novo coronavírus (“COVID-19”) e de seus impactos na operação dos 
hotéis, não foi gerado base de resultado positiva para a distribuição de rendimentos para os investidores. 

Posicionamento 

XPHT11 - XP Hotéis 

No dia 17/07/20, em AGE, os investidores aprovaram, dentre outras matérias, a 2ª emissão de novas Cotas Subordinadas, no 
valor total bruto de até R$ 6.700.000,00. Os recursos foram integralizados e utilizados para suportar o fluxo de caixa dos hotéis. 
No dia 16/12/20, foi publicado na CVM o resultado da Consulta Formal, com as aprovações dos investidores para importantes 
matérias, como: (i) não configuração de Evento de Amortização Acelerada em caso de falta de resultado distribuível; (ii) carência 
de 24 meses para o pagamento de amortização da Sênior; e (iii) alteração do spread da Sênior de 3% para 5% a partir de 
30/12/20. Continuaremos monitorando diariamente os rumos do segmento hoteleiro, sobretudo com o retorno das políticas 
de isolamento que impactam diretamente nas operações. 

 

Atribuição de Performance 

XPML11 - XP Malls 

https://conteudos.xpi.com.br/fundos-imobiliarios/xp-malls-fii-xpml11/
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Abril/2021 foi o mês com maiores restrições de horário de funcionamento nos shoppings do portfólio do XP Malls. Desta forma, 
o faturamento de aluguel aos lojistas no mês ficou prejudicado, assim como o volume de descontos teve que ser mais relevante. 
Na mesma medida, a inadimplência segue bem acima do nível histórico. O Fundo segue com uma importante reserva gerencial 
de resultados para ser distribuído nos próximos meses e amortecer a queda dos dividendos ocorrida nos meses de fevereiro a 
abril. 

Posicionamento 

XPML11 - XP Malls 

A perspectiva para o setor de shoppings é positiva. Acreditamos que o bimestre março-abril foi o pior do ano e a partir de maio 
a situação de fluxo e vendas nos shoppings irá começar o processo de normalização pós-pandemia. A consequencia disso 
deverá ser a diminuição de descontos e inadimplência, que tornará a distribuição de rendimentos mais relevante, principalmente 
a partir do segundo semestre. 

 

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

 

 

 

 

 

 
Retornos PL 

Valor de 
Mercado 

        

Mês Ano 12m Milhões Milhões P/VPA 
Renda 
Mensal 

Yield 
12m (%) 

Yield (% 
a.a.) 

Fundos de CRI 1,28% 6,58% 27,05% 29.019 31.159 1,07 0,84% 9,93% 8,98% 

Fundos de Fundos 0,14% -2,93% 4,73% 9.297 9.195 0,99 0,65% 7,23% 7,51% 

XPFP 1,17% 4,43% 17,20% - - - - - - 

XPFI 0,55% -0,66% 9,70% - - - - - - 

IFIX 0,51% -0,31% 9,89% - - - - - - 

CDI 0,21% 0,69% 2,14% - - - - - - 

Fonte: Economatica. Data Base: 30/04/2021 

 
 
 
 
 
 

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 1,39% 1,59% 16,98% 1.010,65 114,79 101,07 1,14 0,78% 

XPFP 1,17% 4,43% 17,20%         - 

XPFI 0,55% -0,66% 9,70%         - 

IFIX 0,51% -0,31% 9,89%         - 

Fonte: Economatica. Data Base: 30/04/2021 

 

Atribuição de Performance 

VRTA11 - Fator Verità 

Referente a abril/21, o Fundo concluiu o mês com R$ 101,07 de cota patrimonial e R$ 115,69 de cota à mercado, distribuindo 
R$ 0,90 de dividendos. Ao longo de abril/21 alocamos o volume de R$ 228,8 milhões, adquirindo 6 CRIs e 2 FIIs, finalizando o 
mês com R$ 105 milhões em caixa, valor formado através de amortizações programadas e extraordinárias realizadas ao longo 
da alocação, que será destinado a compra de operações que estamos avaliando. Atualmente possuímos um Resultado 
Acumulado de R$ 0,07 por cota, gerados a partir de multas de pré-pagamento e trades no secundário. Tivemos em abril a venda 
do CRI Shopping Lajeado, que estava no nosso PDD desde 2018. Iniciamos uma estratégia tática de investimentos em cotas 
de outros FIIs de CRI para diversificar e incrementar o portifólio do Verità. A intenção é investir em fundos de CRI de gestores 
que tenham os mesmos processos, cuidados e preocupação com o crédito que nós temos. Nesta estratégia teremos a 
rentabilidade dos fundos e um possível ganho de capital na eventual saída destas posições. Idealmente não ultrapassaremos 
10% do PL do fundo nesta estratégia. 

Posicionamento 

VRTA11 - Fator Verità 

Finalizamos neste mês de Abril/21 a alocação dos recursos captados na 7ª Emissão de Cotas. Foram captados na emissão de 
Ago/20 R$ 510 milhões, sendo alocado até 30/04/21 o volume de R$ 529,9 milhões, em operações de CRI e FII. foram 
adquiridas um total de 16 CRIs e 2 FIIs, de modo que permanecemos analisando operações para alocarmos o restante dos 
recursos que possuímos em caixa. 

Banco Plural 

 

Retornos PL         

Mês Ano 12m Milhões 
Valor 
Cota 

VPA* P/VPA 
Renda 
Mensal 

Brasil Plural Absoluto Fundo de Fundos 1,94% -0,52% -7,36% 380,12 77,33 84,61 0,92 0,74% 

Plural Recebíveis 1,63% 7,09% 29,24% 205,80 95,93 97,58 0,99 0,83% 

XPFP 1,17% 4,43% 17,20%         - 

XPFI 0,55% -0,66% 9,70%         - 

IFIX 0,51% -0,31% 9,89%         - 

Fonte: Economatica. Data Base: 30/04/2021 
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Atribuição de Performance 

PLCR11 - Plural Recebíveis 

No mês de abril não foram realizadas novas aquisições. 

O dividendo distribuído em abril foi de R$ 0,80/cota, que representa um yield de 0,83% a.m em relação à cota de fechamento 
do mês, e 0,80% a.m em relação à cota da emissão. Em relação ao Cdi, essa distribuição representa 385% no mês, e 470% no 
acumulado do ano, em relação à cota de emissão. Reforçamos que a carteira segue performando dentro do esperado e até o 
momento não houve eventos de inadimplência nas nossas operações. Considerando o fechamento de abril, o percentual 
alocado em CRIs é de 92,17%. 

Posicionamento 

PLCR11 - Plural Recebíveis 

Atualmente a carteira está 87% alocada no IPCA com spread bruto médio de 6,08% e duration de 4,4 anos, que representa um 
prêmio de 262bps em relação à NTN-B equivalente. A carteira possui 32 CRIs, conferindo alta diversificação entre setores e 
devedores, com forte estrutura de garantias e boa relação risco de crédito x retorno, oferecendo um bom spread ajustado ao 
risco. Passado o período principal de alocação, a maioria dos papeis já superou eventuais períodos de carência, além de já 
terem sido atualizados monetariamente (ou estarem mais próximos da atualização), conferindo a possibilidade de repassar a 
inflação acumulada durante o período 

Atribuição de Performance 

BPFF11 - Brasil Plural Absoluto Fundo de Fundos 

Em relação aos ativos da carteira, reduzimos, com ganho, nossa posição, principalmente, em XPCI, IRDM, CPTS, VRTA e BTLG, 
aumentamos nossa posição, principalmente, em VGIP e BTCR, e fizemos novas posições em BLMC e GCRI. Sendo assim, os 
90,52% do portfólio alocado ficaram divididos em 48 FIIs e o restante da carteira finalizou composta por 8,24% de caixa e 1,24% 
de CRIs. No mês, a cota patrimonial retraiu 0,58% (R$ 84,61) e a cota de mercado (BPFF11) valorizou 1,18%. A cota a mercado 
fechou o mês a R$ 77,90. O volume médio diário de negociação ficou em R$ 1,10 milhões no mês. O fundo distribuirá R$ 
0,57/cota no dia 07/05/2021, correspondente a 0,73% ao mês (352,13% do CDI) em relação ao preço de fechamento² de 
30/04/2021. 

Posicionamento 

BPFF11 - Brasil Plural Absoluto Fundo de Fundos 

A melhora gradativa dos números da pandemia junto com a flexibilização das restrições de circulação observados na segunda 
quinzena no mês reduziu a pressão sobre alguns segmentos imobiliários mais impactados pelas restrições, como shopping 
centers e lajes comerciais. Além disto, os fundos do segmento de recebíveis imobiliários seguem surfando o momento 
envolvendo a alta dos índices de inflação. 

O ritmo de vacinação acelerou durante o mês, de forma que parcela relevante do grupo de risco já tomou, pelo menos, a primeira 
dose da vacina. A expectativa é que durante o segundo trimestre continue a se observar um aumento no ritmo de vacinação, 
proporcionando uma retomada mais acentuada da atividade econômica e aliviando ainda mais a pressão sobre os segmentos 
mais impactados do setor imobiliário. 
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Barigui 

 

Retornos PL         

Mês Ano 12m Milhões 
Valor 
Cota 

VPA* P/VPA 
Renda 
Mensal 

Barigui Rendimentos Imobiliários -2,40% 0,69% 32,06% 470,32 108,70 101,49 1,08 0,97% 

XPFP 1,17% 4,43% 17,20%         - 

XPFI 0,55% -0,66% 9,70%         - 

IFIX 0,51% -0,31% 9,89%         - 

Fonte: Economatica. Data Base: 30/04/2021 

 

Atribuição de Performance 

BARI11 - Barigui Rendimentos Imobiliários 

O BARI11 é um Fundo de Investimento Imobiliário de perfil conservador, com foco de atuação em créditos imobiliários de 
pessoas físicas ou jurídicas que realizam financiamento imobiliário para aquisição de imóveis ou alienação fiduciária dos 
imóveis em garantia para obtenção de empréstimos (“home equity”). O ticket médio dos contratos do fundo gira em torno de 
R$220 mil, e atualmente possui mais de 1.100 contratos ativos na carteira, nos quais incluem os mais variados 
empreendimentos, na sua maioria na região Sudeste.  

Em dezembro/20 foi registrada a 3ª (terceira) emissão de Novas Cotas do Fundo (Oferta n. 400), a qual foi subscrita e 
integralizada totalmente em março/21 e convertida em cotas do BARI11 em abril/21. Para os cotistas do final do mês de abril, 
distribuímos R$1,00 por cota. Com os recursos oriundos da oferta, o Fundo adquiriu no mês de abril novos CRIs, sobretudo de 
créditos pulverizados de originação própria. Da nova captação, já foram alocados mais de 50% dos recursos, seguindo o 
cronograma de alocação apresentando no roadshow. 

Posicionamento 

BARI11 - Barigui Rendimentos Imobiliários 

Nos próximos meses devemos ter a emissão de novos CRIs com os créditos pulverizados que já estão em warehouse, e de 
novos créditos que estão em análise pelo nosso time de originação. Além destes ativos, estamos analisando CRIs no mercado 
secundário e primário que tenham uma boa relação de risco e retorno. 

 

Bluemacaw 

 

Retornos PL         

Mês Ano 12m Milhões 
Valor 
Cota 

VPA* P/VPA 
Renda 
Mensal 

Bluemacaw Renda + FoF -2,78% - - 243,57 86,85 95,36 0,92 0,61% 

XPFP 1,17% 4,43% 17,20%         - 

XPFI 0,55% -0,66% 9,70%         - 

IFIX 0,51% -0,31% 9,89%         - 

Fonte: Economatica. Data Base: 30/04/2021 
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Atribuição de Performance 

BLMR11 - Bluemacaw Renda + FoF 

Anunciamos a distribuição de R$0,65/cota de dividendos, mês de competência de Abril/21, o que representa Dividend Yield de 
8,9% relativo a cota de mercado. Nossa expectativa é um aumento da distribuição ao longo dos próximos meses. O Fundo 
fechou o mês com a cota patrimonial de R$ 95,35, com retorno de 1,98% com relação ao valor da cota da 2a Emissão. Cabe 
ressaltar que o Fundo conta com R$ 0,24 por cota de dividendos acumulados ainda não distribuídos. 

Dos recursos em caixa, 90% estão comprometidos para ofertas restritas (ICVM476) com potencial relevante de valorização no 
médio prazo. O giro do portfólio em Março foi de aproximadamente 40%, visto que substituimos algumas posições táticas no 
setor lajes corporativas e de crédito. Aumentamos nossa exposição a FIIs de Crédito, em especial o CCRF11 (Canvas CRI) e 
IBCR11 (Integral BREI), dois fundos que foram ofertados de forma restrita (ICVM 476) e que contam com um time com larga 
experiência e track-record em seu setor. 

Posicionamento 

BLMR11 - Bluemacaw Renda + FoF 

Esperamos um aumento do dividendo nos próximos meses, se mantendo entre 0,65-0,75/cota. 

Ao longo do mês, aumentamos nossa exposição a ativos logísticos, em especial fundos com portfólio resiliente, aderentes ao 
e-commerce e com gestão de qualidade. Entre eles podemos citar o RBRL (RBR Logística), fundo com boa exposição nos 
mercados de Cajamar e Extrema, e o BLMG (BlueMacaw Logística), fundo com porfólio AAA estratégico e próximo a grandes 
centros urbanos no Rio de Janeiro e São Paulo. Ressaltamos que toda alocação em ativos geridos pela BlueMacaw são isentos 
de taxa gestão por parte do Renda+, aumentando consideravelmente o carrego do fundo. Mais informações sobre a nossa tese 
para ativos logísticos pode ser encontrada no Relatório Mensal do Renda+ Mar/21. 

 

 

Capitania Investimentos 

 

Retornos PL         

Mês Ano 12m Milhões 
Valor 
Cota 

VPA* P/VPA 
Renda 
Mensal 

Capitânia REIT FOF 1,69% 5,21% 12,41% 331,32 81,58 83,38 0,99 0,92% 

Capitânia Securities  1,48% 3,06% 21,31% 1.749,25 100,01 95,18 1,07 1,00% 

XPFP 1,17% 4,43% 17,20%         - 

XPFI 0,55% -0,66% 9,70%         - 

IFIX 0,51% -0,31% 9,89%         - 

Fonte: Economatica. Data Base: 30/04/2021 
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Atribuição de Performance 

CPFF11 - Capitânia REIT FOF 

O Fundo teve uma performance superior ao IFIX em abril, influenciado pelo segmento de shoppings centers e renda urbana. No 
caso dos shoppings, vimos que os impactos negativos previamente projetados pelo mercado foram mais leves, com taxas de 
vacância e inadimplência melhores do que previsto. O setor de renda urbana foi um dos mais estáveis da crise. Com contratos 
atípicos e empresas com boa qualidade de crédito, o segmento teve poucos impactos nos resultados e conseguiu manter um 
alto fluxo de dividendos. Os fundos de lajes corporativas foram os mais afetados no mês, o setor ainda sofre com a incerteza 
do home office e com as novas restrições impostas pelos governos. 

O segmento de recebíveis imobiliários teve mais um mês positivo e foi o setor com a maior contribuição para a alta do IFIX, no 
entanto, isto correu dado o maior peso dos FIIs de CRI no índice, o segmento com melhor performance percentual foram os 
FIIs de Shoppings dado que já demonstra claros sinais de recuperação, com vendas e fluxos de pessoas crescendo 
gradualmente junto com a reabertura dos empreendimentos. 

Posicionamento 

CPFF11 - Capitânia REIT FOF 

Seguimos com um posicionamento defensivo em boa parte do portfólio, em segmentos de menor risco, principalmente os FIIs 
de Renda Urbana e e em Lajes Corporativas, por conta dos preços depreciados do secundário. Vemos um começo da inversão 
da atribuição da performance do índice, dos FIIs de papel cada vez mais para os FIIs de tijolo, uma vez que a alta recente dos 
índices inflacionários aos poucos terá menor o efeito sobre o dividendo dos FIIs de CRI além da melhora das condições 
econômicas que deve ajudar os FIIs de tijolo a retomar o patamar de dividendos, o que deve impulsionar as cotações. 

Acreditamos que os imóveis se defenderam muito bem na crise e continuam com um bom prêmio de risco sobre o juro real de 
longo prazo. Assim vemos  ótimas oportunidades no mercado de FIIs.  

Atribuição de Performance 

CPTS11 - Capitânia Securities  

A alta da inflação de fevereiro veio acima da inflação de janeiro, o que ajudou as receitas do fundo no mês de forma moderada, 
uma vez que 38% da carteira investida está em CRIs com carência o que reduz o peso da inflação nas receitas com CRI do 
fundo. Porém, dado a rápida alocação e giro dos recursos da 9ª emissão de cotas, o fundo teve receitas 23% superiores ao 
apurado em março com um total dessa linha de ganho de R$ 8,216MM, 43% proveniente de ganhos (regime caixa) com 
atualização monetária, contra 44% em fevereiro. Novamente, o foco ficou na gestão ativa que fechou 23 operações de venda 
de CRIs em abril (R$ 162,0 milhões de volume), com destaque, principalmente, ao ganho com a venda do CRI TRX GPA (em 
carência de principal) com 4,8% de ganho sobre o custo de aquisição. Total do ganho de capital com CRIs foi de R$ 6,647MM.  

Na carteira de FIIs, houve um aumento no fluxo com dividendos em relação ao mês anterior dado que no mês a movimentação 
de FIIs foi de R$ 94mm em compras líquidas, num montante relevante de R$ 4,047MM. Ainda, ganho de capital com FIIs foi 
relevante num total de R$ 1,970MM, com destaque para o ganho com o ativo PLCR11. 

Posicionamento 

CPTS11 - Capitânia Securities  

Temos foco em aumentar a exposição aos CRIs que já estavam em carteira ou similares a boas taxas de aquisição por meio 
da formulação de um novo pipeline que já está estruturado. Continuamos um viés de investimento em ativos mais high grade, 
que financiam imóveis prontos de boa qualidade, histórico operacional e com devedores de bom perfil crédito.  

No portfólio de FIIs, seguimos com um posicionamento defensivo com alocação em segmentos de Renda Urbana e Logístico 
e Lajes Corporativas, o último segmento principalmente por meio da nova emissão ICVM 476 do FII de Renda Corporativa da 

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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Tishman Speyer que detém uma nova laje no complexo Castello Branco Business Park e está locado para a DuPont num 
contrato atípico de 15 anos. 

 

Habitat 

 

Retornos PL         

Mês Ano 12m Milhões 
Valor 
Cota 

VPA* P/VPA 
Renda 
Mensal 

Habitat II FII 2,61% 5,08% 44,03% 547,29 120,20 101,12 1,21 1,25% 

XPFP 1,17% 4,43% 17,20%         - 

XPFI 0,55% -0,66% 9,70%         - 

IFIX 0,51% -0,31% 9,89%         - 

Fonte: Economatica. Data Base: 30/04/2021 

 

Atribuição de Performance 

HABT11 - Habitat II FII 

Em maio, o fundo distribuiu  R$1,80 / cota referente ao resultado de abril. A retomada  (em feveireiro e março) de maior grau 
de isolamento em função do aumento do número de casos de COVID-19 em várias regiões do país impactou o avanço das 
obras dos empreendimentos, adiando a liberação das tranches adicionais dos CRIs em 01 ou 02 meses, conforme o caso.  

Nos empreendimentos de loteamento do portfólio, vimos uma piora de 1 ponto percentual na inadimplência média entre os 
meses de Dezembro/2020 e Fevereiro/2021. Entendemos que esta piora possa ser o reflexo de dois pontos principais: repasse 
do IGP-M nas parcelas e inadimplência de novas vendas recentes. Entretanto, é importante ressaltar que mesmo com essa leve 
piora no índice de inadimplência, os projetos estão performando bem e com recorde de vendas. 

Posicionamento 

HABT11 - Habitat II FII 

Para nós da Gestão, é importante continuar a originar operações para suprir renegociações, de forma que a carteira continue 
com taxas e garantias adequadas ao risco. Neste mês, mandatamos 04 operações que somam R$ 57,4MM com taxa média 
de aproximadamente 10,50% a.a. + Inflação. Neste momento, temos um pipeline de R$ 140,4MM em 08 operações de CRIs 
com taxa média de 11,08% a.a. e 191,9MM em tranches adicionais de operações que já constam no portfólio e que deverão ser 
liquidadas conforme avanço de obras e/ou vendas, com taxa média de 11,96% a.a. + inflação. Deste pipeline, temos R$ 
145,7MM previstos para serem liquidados nos próximos 90 dias. 

Hectare Capital 

 

Retornos PL         

Mês Ano 12m Milhões 
Valor 
Cota 

VPA* P/VPA 
Renda 
Mensal 

Hectare CE FII -2,21% 13,00% 81,77% 827,69 136,79 115,63 1,27 1,31% 

XPFP 1,17% 4,43% 17,20%         - 
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XPFI 0,55% -0,66% 9,70%         - 

IFIX 0,51% -0,31% 9,89%         - 

Fonte: Economatica. Data Base: 30/04/2021 

 

Atribuição de Performance 

HCTR11 - Hectare CE FII 

Em março o fundo entregou um dividend yield de 1,7%, com pagamento de R$2,0 por cota. Todos os ativos pagaram as 
obrigações conforme previsto. Mesmo assim, a Gestão mantém o acompanhamento semanal intensificado dos recebíveis das 
carteiras, avanço de obras e vendas a fim de atuar de maneira proativa aos eventuais impactos nos recebíveis nos próximos 
meses. O fundo adquiriu em março as seguintes operações que já faziam parte da carteira: CRI WAM Holding Sr. (R$ 35,02 
mm), CRI WAM Holding Sub. (R$ 25,20 mm), CRI Ondas Praia Sr. (R$ 20,79 mm), CRI GPK Sr. (R$ 3,51 mm), CRI GPK Sub. (R$ 
3,51 mm), CRI Recanto das Flores Sr. (R$ 0,35 mm), CRI Solar das Águas Sr. (R$ 20,60 mm), CRI Solar das Águas Sub. (R$ 11,1 
mm) e FII HCST11 (6 mm). Também foram adquiridas as seguintes novas operações: CRI Quatto Atlantis Sr. (R$ 21,05 mm), 
CRI Quatto Atlantis Sub. (R$ 9 mm), CRI Fix Laguna Sr. (R$ 4,18 mm), CRI Fix Laguna Sub. (R$ 2,14 mm), CRI Gran Viver Sr. ( 
R$22,81 mm), CRI Eldorado Minas Sr. (R$ 3,64 mm), CRI Eldorado Minas Sub. (R$ 1,56 mm), CRI Shopping Ingleses (R$ 12,07 
mm). 

Posicionamento 

HCTR11 - Hectare CE FII 

Com o retorno das restrições decorrentes da pandemia novamente intensificamos o monitoramento de cada uma das 
operações em carteira do fundo. Acreditamos que as empresas estão muito mais preparadas para enfrentar o momento, dado 
todo o aprendizado de 2020. Igualmente os clientes já tem mais perspectiva sobre o encerramento da pandemia, diferente de 
um ano atrás quando as vacinas não estavam disponíveis, e por isso antevemos menor impacto na inadimplência das carteiras. 
Seguimos otimistas com o momento do ciclo do mercado imobiliário que passou muitos anos de dificuldade e deve, em nossa 
opinião, ter retomada expressiva quando as restrições da pandemia se dissiparem. 

 

Hedge 

 

Retornos PL         

Mês Ano 12m Milhões 
Valor 
Cota 

VPA* P/VPA 
Renda 
Mensal 

Hedge Fundo de Fundos -0,27% -2,63% 9,31% 2.071,08 99,15 96,12 1,04 0,56% 

XPFP 1,17% 4,43% 17,20%         - 

XPFI 0,55% -0,66% 9,70%         - 

IFIX 0,51% -0,31% 9,89%         - 

Fonte: Economatica. Data Base: 30/04/2021 
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Atribuição de Performance 

HFOF11 - Hedge Fundo de Fundos 

Durante o mês de abril, o HFOF negociou o volume de R$ 69 milhões em cotas de fundos imobiliários, sendo R$ 33 milhões em 
aquisições e R$36 milhões em vendas, finalizando o mês com aproximadamente 2% do PL em caixa. Dentre os principais 
desinvestimentos, continuamos o movimento de redução da posição no fundo Hedge Logística (HLOG), para fins de 
enquadramento e realizando ganho de capital, além do movimento de vendas em fundos de investimento de CRI, negociados 
com prêmios relevantes em relação ao valor patrimonial.  Cabe destacar que em abril o HFOF encerrou o mês com R$ 0,89 por 
cota de resultados acumulados em períodos anteriores e ainda não distribuídos. 

Posicionamento 

HFOF11 - Hedge Fundo de Fundos 

O time de gestão do HFOF está sempre atento às escolhas, agindo com estratégia e celeridade, seja nas decisões de 
investimentos, muitos deles originados pela própria Hedge; vendas e, também, novas emissões de cotas visando reforçar a 
posição em caixa em momentos oportunos. 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. 

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 em 2021 

 

HSI 

 

Retornos PL         

Mês Ano 12m Milhões 
Valor 
Cota 

VPA* P/VPA 
Renda 
Mensal 

HSI Ativos Financeiros 4,64% 13,53% - 89,21 100,00 98,77 1,02 1,10% 

XPFP 1,17% 4,43% 17,20%         - 

XPFI 0,55% -0,66% 9,70%         - 

IFIX 0,51% -0,31% 9,89%         - 

Fonte: Economatica. Data Base: 30/04/2021 

 

Atribuição de Performance 

HSAF11 - HSI Ativos Financeiros 

Finalizamos mais um mês no Fundo, com entrega acima do previsto aos nossos investidores. 99% do patrimônio líquido do 
Fundo está alocado, sendo que deste montante, 46% estão alocados em Fundos Imobiliários e 54% alocados em CRIs. Em 
Abril, o Fundo apresentou resultado contábil de R$1,17/cota e resultado caixa de R$1,07/cota. Anunciamos a distribuição de 
dividendos de R$1,10/cota, que foi  pago em 07/05/2021 aos detentores de cota até o dia 30/04/2021. Essa distribuição 
representa um dividend yield de 1,09% a.m./13,9% a.a., o que representa  544,02% do CDI¹ para o período. 

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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Posicionamento 

HSAF11 - HSI Ativos Financeiros 

Anúncio da 2ª Emissão de Cotas, nos termos da Instrução 476 da CVM. O montante total da Oferta é de R$70.000.038,50, com 
possibilidade de distribuição parcial, respeitando o limite mínimo de R$10.000.005,50. O valor unitário da cota é de R$96,50. A  
data de identificação dos cotistas com Direito de Preferência foi em 28/04/2021 e o exercício do Direito de Preferência será de 
30/04/2021 a 12/05/2021 na B3 e a 13/05/2021 no Escriturador. A data de início do exercício de Sobras e Montante Adicional 
será de 17/05/2021 a 20/05/2021 na B3 e a 21/05/2021 no Escriturador. Para maiores informações, acessar Fato Relevante 
disponível na CVM. 

 

Iridium Gestão de Recursos 

 

Retornos PL         

Mês Ano 12m Milhões 
Valor 
Cota 

VPA* P/VPA 
Renda 
Mensal 

Iridium Recebíveis Imobiliários 4,62% 14,17% 86,67% 2.184,33 137,88 99,29 1,40 0,96% 

XPFP 1,17% 4,43% 17,20%         - 

XPFI 0,55% -0,66% 9,70%         - 

IFIX 0,51% -0,31% 9,89%         - 

Fonte: Economatica. Data Base: 30/04/2021 

 

Atribuição de Performance 

IRDM11 - Iridium Recebíveis Imobiliários 

A distribuição de rendimento referente a abril foi de R$ 1,158992863/cota, o que equivale a uma remuneração bruta de imposto 
de renda de 660,89% do CDI no período. Com o encerramento da 9ª emissão em meados do mês de abril, o fundo está focado 
na aquisição de novos CRIs e alguns FIIs. Mesmo com a entrada de caixa novo, o fundo permanece vendendo posições de FIIs 
e alguns CRIs no mercado secundário, que apresentaram alta valorização e apresentam uma relação risco/retorno não mais 
interessante. Vale dizer que o fundo permanece com viés negativo com relação as perspectivas futuras para o mercado de FIIs 
de imóveis (tijolo) devido a manutenção do ciclo de alta da Selic no curto prazo. Além disso, nos mercados internacionais, a 
inflação norte-americana também vem mostrando sinais de alta, o que pode aumentar o impacto da alta de juros no Brasil. 
Apesar desse cenário, o fundo acredita que haverá oportunidades de aquisição no mercado secundário. Com relação aos FIIs 
de recebíveis, o fundo está com um viés positivo dado que esses fundos devem conseguir se aproveitar da alta de taxas para 
aquisição de ativos com retorno interessante. 

Posicionamento 

IRDM11 - Iridium Recebíveis Imobiliários 

A equipe de gestão segue otimista com o mercado primário de CRIs e FIIs de CRI (especificamente em alguns follow-ons), com 
constantes analises de novas oportunidades e estratégias. Quanto ao mercado secundário, o fundo mantem o viés mais 
pessimista para o mercado de FIIs de ativos reais (tijolo), pois espera uma piora da indústria devido abertura das taxas de juros. 
Sendo assim, o fundo aproveita o momento atual para vender ativos que ainda possuem preços elevados. Vale ressaltar que o 

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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fundo está atento para aproveitar oportunidades que podem aparecer no mercado secundário de FIIs, caso os preços tenham 
quedas relevantes. 

 

Kinea Investimentos 

 

Retornos PL         

Mês Ano 12m Milhões 
Valor 
Cota 

VPA* P/VPA 
Renda 
Mensal 

Kinea FII 0,84% -9,20% 4,15% 475,91 94,65 104,98 0,91 0,58% 

Kinea High Yield CRI 0,78% 4,08% 15,72% 1.095,86 113,30 102,50 1,12 0,98% 

Kinea Índice de Preços -1,68% 1,77% 13,53% 4.852,71 112,00 102,95 1,10 0,88% 

Kinea Rendimentos 1,34% 10,07% 2,87% 3.847,36 94,14 98,41 0,96 0,35% 

Kinea Securities -2,52% 10,76% - 246,93 101,00 93,79 1,09 0,83% 

XPFP 1,17% 4,43% 17,20%         - 

XPFI 0,55% -0,66% 9,70%         - 

IFIX 0,51% -0,31% 9,89%         - 

Fonte: Economatica. Data Base: 30/04/2021 

 

Atribuição de Performance 

KFOF11 - Kinea FII 

Considerando a geração de resultado do fundo em abril e as expectativas para o semestre, a gestão decidiu manter a 
distribuição em R$ 0,55/cota, utilizando uma parte pequena da reserva de resultados acumulada no semestre que passa a ser 
o equivalente a R$ 0,53/cota. No mês, foram vendidas posições de fundos de Renda Urbana e Logística, dado que certos ativos 
destes segmentos atingiram o preço alvo de venda determinado pela equipe de gestão. Em relação às aquisições aumentamos 
a exposição em fundos dos segmentos de Logística, Escritórios e Agronegócio.. Os fundos investidos do segmento Logístico e 
de Escritórios negociam a preços atrativos, considerando a geração de resultado projetada, o que traz margem de segurança 
para as posições. O fundo do segmento do Agronegócio possui um carrego atrativo e contratos firmados com empresas de 
boa qualidade de crédito. A exposição do fundo aos segmentos de Shoppings, Escritórios Corporativos e Renda Urbana 
permanece superior que a participação destes no IFIX.O rendimento a ser distribuído em 14/05, foi de R$ 0,55/cota, equivalente 
a um DY de 0,52% (297% do CDI Líquido) em relação à cota patrimonial de fechamento do mês. 

Posicionamento 

KFOF11 - Kinea FII 

A gestão acredita que  a aceleração da vacinação deve impactar positivamente os segmentos de Shoppings e Escritórios que 
representam aproximadamente  50% da carteira do Fundo).  Na percepção da gestão os ativos do segmento de Escritórios 
estão sendo negociados a um valor abaixo do preço justo, em portfólios com bom padrão construtivo e bem localizados, 
prioritariamente em São Paulo/SP, foco das nossas alocações no segmento. 

Atribuição de Performance 

KNSC11 - Kinea Securities 
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Ao final de abril, o Fundo apresentava alocação em ativos-alvo equivalente a 99,5% do patrimônio,  montante que representa 
uma alocação máxima. A parcela remanescente, de 0,5%, está alocada em instrumentos de caixa livres de risco e com liquidez 
diária. 

Os dividendos referentes a abril, cuja distribuição ocorrerá no dia 13/05/2021, serão de R$ 0,93 por cota e representam uma 
rentabilidade, isenta do imposto de renda para as pessoas físicas, de 0,96% considerando a cota líquida da 1ª emissão, de R$ 
96,49, equivalente a 464% da taxa DI do período. 

Posicionamento 

KNSC11 - Kinea Securities 

Destacamos que a os CRI atrelados à inflação presentes na carteira refletem, aproximadamente, as variações do indexador 
IPCA referentes aos dois meses anteriores à apuração de resultados. Ilustrativamente, portanto, os resultados apurados ao 
longo do mês de abril (a serem distribuídos aos investidores em maio) refletem a variação do IPCA referente aos meses de 
fevereiro (0,86%) e março (0,93%). Consequentemente, a apuração de resultados referente ao mês de maio (a ser distribuída 
em junho) refletirá as variações do IPCA relativas aos meses março e abril. 

Atribuição de Performance 

KNHY11 - Kinea High Yield CRI 

Ao final de abril, o Fundo apresentava alocação em ativos-alvo equivalente a 99,0% do seu patrimônio. A parcela remanescente, 
de 1,0%, está alocada em instrumentos de caixa. Não houve movimentação na carteira de ativos no período. 

Os dividendos referentes a abril, cuja distribuição ocorrerá no dia 13/05/2021, serão de R$ 1,20 por cota e representam uma 
rentabilidade, isenta do imposto de renda para as pessoas físicas, de 1,09% considerando a cota média da 3ª emissão, de R$ 
110,19 que corresponde a 524% da taxa DI do período. 

Posicionamento 

KNHY11 - Kinea High Yield CRI 

Destacamos que a os CRI atrelados à inflação presentes na carteira refletem, aproximadamente, as variações do indexador 
IPCA referentes aos dois meses anteriores à apuração de resultados. Ilustrativamente, portanto, os resultados apurados ao 
longo do mês de abril (a serem distribuídos aos investidores em maio) refletem a variação do IPCA referente aos meses de 
fevereiro (0,86%) e março (0,93%). Consequentemente, a apuração de resultados referente ao mês de maio (a ser distribuída 
em junho) refletirá as variações do IPCA relativas aos meses março e abril.  

Atribuição de Performance 

KNIP11 - Kinea Índice de Preços 

Ao final de abril, o Fundo apresentava alocação em ativos-alvo equivalente a 95,6% do seu patrimônio. A parcela remanescente, 
de 4,4%, está alocada em instrumentos de caixa que serão destinados a novas operações. 

Os dividendos referentes a abril, cuja distribuição ocorrerá no dia 13/05/2021, serão de R$ 1,00 por cota e representam uma 
rentabilidade, isenta do imposto de renda para as pessoas físicas, de 0,94% considerando a cota média da 7ª emissão, de R$ 
106,41, equivalente a 452% da taxa DI do período. 

Posicionamento 

KNIP11 - Kinea Índice de Preços 

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/
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Destacamos que a os CRI atrelados à inflação presentes na carteira refletem, aproximadamente, as variações do indexador 
IPCA referentes aos dois meses anteriores à apuração de resultados. Ilustrativamente, portanto, os resultados apurados ao 
longo do mês de abril (a serem distribuídos aos investidores em maio) refletem a variação do IPCA referente aos meses de 
fevereiro (0,86%) e março (0,93%). Consequentemente, a apuração de resultados referente ao mês de maio (a ser distribuída 
em junho) refletirá as variações do IPCA relativas aos meses março e abril. 

Atribuição de Performance 

KNCR11 - Kinea Rendimentos 

Ao fim de abril, o Fundo apresentava alocação em CRI de cerca de 90,5% do seu patrimônio. A parcela remanescente, de 9,5%, 
está alocada em instrumentos de caixa e será destinada a novas operações.  

Os dividendos referentes a abril, cuja distribuição ocorrerá no dia 13/05/2021, serão de R$ 0,30 por cota e representam uma 
rentabilidade equivalente a 138% 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 o KNCR11 tem como objetivo o investimento em uma carteira de CRIs de baixo risco com remuneração pós-
fixada, atrelada à Taxa DI + prêmio de risco. Dessa maneira, a rentabilidade resultante do fundo foi bastante afetada nos últimos 
meses em virtude do atual patamar da Selic, nas mínimas históricas. Por outro lado, as  elevações esperadas da taxa base de 
juros (Selic) terão o efeito oposto, contribuindo para um incremento na rentabilidade do veículo. No dia 17/03/21 o Comitê de 
Política Monetária (Copom) do Banco Central elevou a Selic em 0,75%, aos 2,75% ao ano. A próxima reunião do Copom acontece 
nos dias 4 e 5 de maio. 

 

Mauá Capital 

 

Retornos PL         

Mês Ano 12m Milhões 
Valor 
Cota 

VPA* P/VPA 
Renda 
Mensal 

Mauá Capital Recebíveis Imobiliários -0,29% 2,45% 26,04% 885,93 102,25 99,24 1,04 0,67% 

XPFP 1,17% 4,43% 17,20%         - 

XPFI 0,55% -0,66% 9,70%         - 

IFIX 0,51% -0,31% 9,89%         - 

Fonte: Economatica. Data Base: 30/04/2021 

 

Atribuição de Performance 

MCCI11 - Mauá Capital Recebíveis Imobiliários 

A distribuição de rendimentos  do Fundo referente ao mês de abril/2021 foi de R$ 0,70 por cota, equivalente a 407% do CDI 
líquido do período. O Gestor tem como expectativa o aumento desse patamar de distribuição ao longo do ano de 2021, dado 
que o Fundo encerrou o mês com, aproximadamente, R$ 3,19 por cota de resultado ainda não distribuído, referente a correção 

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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monetária e juros acruados que ainda não foram passíveis de distribuição e  lucro retido do semestre. O Fundo encerrou o mês 
de Abril/21 com 91% do PL alocado em ativos alvo. 

Posicionamento 

MCCI11 - Mauá Capital Recebíveis Imobiliários 

Informamos 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. 78% 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 -1,51% 7,61% - 135,32 99,10 95,14 1,05 0,93% 

Mogno Fundo de Fundos 0,71% 2,17% 0,24% 779,81 84,86 86,16 0,99 0,76% 

XPFP 1,17% 4,43% 17,20%         - 

XPFI 0,55% -0,66% 9,70%         - 

IFIX 0,51% -0,31% 9,89%         - 

Fonte: Economatica. Data Base: 30/04/2021 

 

Atribuição de Performance 

MGCR11 - Mogno CRI High Grade 

Dividendo de R$ 0,90 /cota. No mês de abril encerramos a 3ª oferta do fundo, sendo está uma oferta ICVM 400, captando um 
total de R$ 70.237.900,00. Com esta nova captação o fundo passa a ter um patrimônio líquido de R$ 135.321.835,75 após a 
dedução dos custos de emissão. Esta nova captação será fundamental para o crescimento e aumento da rentabilidade do 
fundo, agregando na diluição dos custos fixos e alocação em papeis com uma taxa média superior aos atuais patamares da 
carteira. Como a liquidação da nova oferta ocorreu no dia 30 de abril, grande parte dos recursos terminaram o mês em ativos 
de liquidez. Portanto o fundo terminou o mês com 53,16% do patrimônio alocado. É importante ressaltar que no próprio dia 30 
realizamos a alocação de R$ 13,59 milhões, sendo destes R$ 10,42 milhões na aquisição de um CRI do Grupo Pão de Açúcar e 
o restante na aquisição de quatro fundos imobiliários HGCR11, MXRF11, RBRR11 e RBRY11, realizamos as posições de CVBI11 
e CPTS11 das quais havíamos participado das novas rodadas de captação. Com as vendas realizamos em torno de R$ 0,24 de 
ganho de capital por cota, com as operações de FIIs. 

Posicionamento 

MGCR11 - Mogno CRI High Grade 
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Para o próximo mês estamos focados na alocação do caixa com aquisição dos ativos que estavam no pipeline. A reserva de 
dividendos do fundo deve ser usada para normalizar a distribuição do fundo durante o período de alocação. Com a conversão 
das cotas de IRDM11 já seremos capazes de realizar parte do ganho de capital  da oferta. Já nas primeiras duas semanas de 
maio devemos alocar a maior parte do capital da oferta. Grande parte do pipeline de CRIs estava em casas parceiras. Para 
suprir o tempo das operações que liquidarão em junho estamos carregando ativos temporários na carteira para não manter o 
caixa desalocado durante o período. Seguiremos com nossa estratégia de alocação rápida do financeiro.  

Atribuição de Performance 

MGFF11 - Mogno Fundo de Fundos 

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

Retorno total de 1,65% no mês, contra um resultado do IFIX de 0,51% em abril. 

Variação da cota a mercado, mais o dividendo distribuído, renderam 0,66% no mês. 

Volume negociado de 2,00 milhões por dia ao longo do mês. 

Os destaques positivos do mês foram BRCR11, SADI11 e MALL11, que subiram 4,2%, 6,5%, e 5,1% respectivamente e 
contribuíram com 0,80% para o fundo. De outro lado, as maiores perdas ficaram por conta de TEPP11, LASC11 e RBRY11, 
caindo 2,1%, 2,5% e 2,1%, em contribuição de -0,20% para a carteira. Os ganhos foram bem distribuídos, com destaque para boa 
recuperação de corporativos e shoppings, seguidos de recebíveis; não houve segmentos perdedores. 

Seguimos comprando recebíveis próximos do patrimonial: seja com bom carrego e exposição a CDI no secundário (MXRF11, 
RBRR11 e HGCR11), seja com indexação a inflação no primário (CCRF11, BLMC11 e MORC11). Reduzimos BTLG11 e TRXF11 
para financiar aquisição de logísticos mais baratos: BLMG11 (via oferta) e BTAL11. Também vendemos recebíveis operando 
com ágio: CPTS11, CVBI11 e KNSC11. Com liquidação das ofertas mencionadas, o caixa se reduziu para próximo de 2% do PL. 

Posicionamento 

MGFF11 - Mogno Fundo de Fundos 

Os shoppings em geral atravessam a segunda onda com geração de resultado e estabilidade nos níveis de ocupação e 
inadimplência, enquanto as lajes corporativas se dividem: boa ocupação e aumentos de aluguel no repasse de inflação em 
áreas primárias contrastam com devoluções nas áreas secundárias. Quanto aos galpões logísticos, o mercado continua 
aquecido no nível do tijolo, mas notamos diminuição nas emissões e dificuldade na alocação por parte dos fundos, indicando 
escassez de bons ativos. Seguimos segurando nossas posições de shopping e corporativo e estamos trocando ativos de 
logística por fundos de CRI, especialmente aqueles com exposição ao CDI, o que deve trazer ganhos para o fundo com a alta 
da taxas de juros, protegendo o portfólio. 

 

NCH Capital 

 

Retornos PL         

Mês Ano 12m Milhões 
Valor 
Cota 

VPA* P/VPA 
Renda 
Mensal 

NCH Brasil Recebíveis Imobiliários -4,40% 11,85% - 134,57 98,52 93,32 1,06 0,89% 

XPFP 1,17% 4,43% 17,20%         - 

XPFI 0,55% -0,66% 9,70%         - 

IFIX 0,51% -0,31% 9,89%         - 

Fonte: Economatica. Data Base: 30/04/2021 

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

NCHB11 - NCH Brasil Recebíveis Imobiliários 

No mês de abril, o Fundo distribuiu rendimentos no valor de R$ 0,65 por cota, tendo realizado nos últimos 12 meses a 
distribuição de R$ 10,49, correspondente a um dividend yield de 12,16% no período. O valor da cota patrimonial do Fundo no 
encerramento do mês foi de R$ 93,32 – uma valorização de 0,30% em relação ao mês anterior. No mês foi investido R$ 13,6 
milhões no CRI Cânions, uma operação de loteamento performado com taxa de IPCA + 9% a.a., overcollateral de 120%, Fundo 
de Despesas, Fundos de Reserva, Alienação Fiduciária de cotas da SPE, Coobrigação e Aval dos sócios. O Fundo encerrou o 
mês de abril com 56,5% do seu PL alocado em CRIs, distribuído em onze operações. 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 (75% em IPCA e 25% em IGP-M) acrescida de um cupom de juros de 9,76% a.a. 
A carteira do Fundo permanece saudável e adimplente. 

Posicionamento 

NCHB11 - NCH Brasil Recebíveis Imobiliários 

A equipe de Gestão está dando seguimento a mudança no peso dos indexadores de inflação para os CRIs que compoem a 
carteira atual do Fundo. A estratégia da Gestão é de aumentar a participação do IPCA, tendo em vista a pressão que o aumento 
expressivo do IGP-M pode causar no lastro de determinados tipos de estruturas de operação. Continuamos observando um 
aumento do número de cotistas, passando de 6.067 para 6.424. No mês, a liquidez do Fundo no mercado secundário teve uma 
média diária de R$ 488.663,29.  A equipe de Gestão continua com o processo de alocação e, em maio, temos a perspectiva de 
adquirir três CRIs residenciais com taxa de IPCA + 12% a.a.. Também se encontram em processo de análise, em diferentes 
etapas, outras três operações de créditos pulverizados e uma de crédito corporativo. 

 

Polo Capital 

 

Retornos PL         

Mês Ano 12m Milhões 
Valor 
Cota 

VPA* P/VPA 
Renda 
Mensal 

Polo Recebíveis Imobiliários II -0,23% 2,59% 16,16% 200,15 102,60 101,45 1,02 0,82% 

XPFP 1,17% 4,43% 17,20%         - 

XPFI 0,55% -0,66% 9,70%         - 

IFIX 0,51% -0,31% 9,89%         - 

Fonte: Economatica. Data Base: 30/04/2021 

 

Atribuição de Performance 

PORD11 - Polo Recebíveis Imobiliários II 

Nossa carteira seguiu com boa performance, sem que o pico de inflação tenha causado maior inadimplência no lastro dos 
CRIs. 
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No ambiente econômico, observamos o arrefecimento do igp-m que registrou alta de 1,51% em abril, acumulando 9,89% em 
2021 e 32,02% nos últimos 12 meses. O IPCA fechou em 0,31%, abaixo das expectativas do mercado, alcançando 6,76% no 
acumulado de 12 meses. Além disso, no início do mês de maio, o Copom deu sequência ao movimento de “normalização” da 
taxa de juros e elevou a Selic para 3,5% ano, com sinalização de aumento nas próximas reuniões. 

Sobre os fundos imobiliários, o IFIX apresentou performance positiva de +0,51%, tendo novamente como destaque o resultado 
dos fundos de CRI com ganho de 1,30%. Exceto pelo segmento de galpões que praticamente ficou estável (-0,01%), os demais 
voltaram a ter resultado positivo sendo +0,74% de lajes, +0,14% de fofs e 1,12% de shopping¹. De qualquer forma, ainda não 
enxergamos retorno esperado suficientemente atrativo para comprometer capital do Fundo e assumir a volatilidade das cotas.  

¹Fonte: XP Investimentos e Economatica. Data Base: 30/04/2021 

Posicionamento 

PORD11 - Polo Recebíveis Imobiliários II 

Em relação a pipeline, temos diversas operações em pauta. Temos um CRI pulverizado já em fase de estruturação, além de 3 
propostas para operações corporativas já enviadas. Também seguimos acompanhando operações sindicalizadas. 

 

QAM 

 

Retornos PL         

Mês Ano 12m Milhões 
Valor 
Cota 

VPA* P/VPA 
Renda 
Mensal 

Quasar Crédito Imobiliário - - - - 100,72 - - - 

XPFP 1,17% 4,43% 17,20%         - 

XPFI 0,55% -0,66% 9,70%         - 

IFIX 0,51% -0,31% 9,89%         - 

Fonte: Economatica. Data Base: 30/04/2021 

 

Atribuição de Performance 

QAMI11 - Quasar Crédito Imobiliário 

No último dia 7 de Abril liquidamos a 1ª Oferta de cotas ICVM 400 do QAMI11 montante total de R$ 80,14 milhões. O QAMI11 
tem como objetivo o investimento majoritaritário em CRIs mas também pode aplicar em outros títulos como, por exemplo, LCI, 
LH, Debêntures Imobiliárias e Cotas de FIDC/FII. 

Nos dias 12 e 13 de Abril adquirimos CRIs com as seguintes características: (i) 4 séries de CRIs emitidas pela Cooperativa 
Agroindustrial Copagril que totalizam R$ 25,9 milhões, a taxa de IPCA + 7,80% a.a. com duration média de 4,3 anos, (ii) 4 séries 
de CRIs emitidas pela RTDR Participações (“Embraed”) no montante total de R$ 30,6 milhões com remuneração de IPCA + 7% 
a.a. e duration de 2,8 anos. 

Sendo assim, o QAMI11 já alocou 74% dos recursos captados e no dia 30 de abril anunciou a distribuição de seu primeiro 
rendimento: R$ 0,38 por cota o que equivale a um dividend yield anualizado de 8,44%, correspondente ao período operacional 
do fundo neste mês. 
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Posicionamento 

QAMI11 - Quasar Crédito Imobiliário 

Estamos trabalhando na estruturação das operações para finalizar a alocação do QAMI11, como previsto em nosso estudo de 
viabilidade, e assim entregar um dividend yield médio anualizado para nossos cotistas de 9,7% a.a. nos próximos cinco anos. 

 

RB Capital 

 

Retornos PL         

Mês Ano 12m Milhões 
Valor 
Cota 

VPA* P/VPA 
Renda 
Mensal 

RB Capital I Fundo de Fundos -1,17% -0,95% 10,37% 101,00 84,42 93,68 0,91 0,73% 

RB Capital Recebíveis Imobiliários -1,64% -5,70% - 46,24 90,01 95,98 0,95 0,71% 

XPFP 1,17% 4,43% 17,20%         - 

XPFI 0,55% -0,66% 9,70%         - 

IFIX 0,51% -0,31% 9,89%         - 

Fonte: Economatica. Data Base: 30/04/2021 

 

Atribuição de Performance 

RFOF11 - RB Capital I FoF 

No mês de maio, o RFOF11 pagará R$ 0,63 por cota (Dividend Yield Annualizado de 8,9%,sobre cota mercado do dia 
30/04/2021), referente ao resultado de abril.  

O rendimento é composto pelos rendimentos mensais advindos dos FIIs aplicados, ganhos de capital decorrentes das compras 
e vendas de cotas de FIIs e reservas acumuladas. 

A maior parcela dos rendimentos mensais vem do segmento de Fundos de Recebíveis, representando 21% do total. O segmento 
tem sido beneficiado pela alta da Inflação - IPCA e IGPM. 

Os ganhos de capital foram realizados para abrir espaço para novas oportunidades de investimentos via ofertas. 

No mês de abril, aumento da nossa exposição ao segmento de Fundos de Recebíveis e reduzimos no setor Logístico.  

As reservas acumuladas, foram usadas como forma de manter a distribuição estável do fundo. 

Vale ressaltar que o RFOF11 mantém R$ 0,27/cotas de reservas acumuladas a serem distribuídas 

Posicionamento 

RFOF11 - RB Capital I FoF 
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Apesar do aumento no giro da carteira, continuamos adotando uma postura seletiva em relação às alocações. Sempre 
mantendo a disciplina no processo de investimentos – tendo em vista a análise dos fundamentos imobiliários e diversificação 
de riscos – tentamos identificar aqueles ativos que trazem maior visibilidade, com boa equalização de risco e retorno.  

Acreditamos que essa é a melhor forma de amenizar os momentos de volatilidades e ainda aproveitar para maximizar o retorno 
durante a recuperação.  

O portfólio do RFOF11 segue bastante diversificado setorialmente, pulverizado em 46 fundos, com maior exposição no estado 
de São Paulo e com foco em ativos de alta qualidade. Sendo que 72% dos FIIs são considerados “tijolo”, e os demais 28% estão 
alocados em FIIs de Recebíveis imobiliários. 

Atribuição de Performance 

RRCI11 - RB Capital Recebíveis 

No mês de abril a gestão do Fundo optou por manter a participação de ativos indexados ao CDI proxima à 20% do patrimônimo 
do fundo.  

A alocação em CRI fechou o periodo em aproximadamente 89,4% do patrimônio do Fundo RRCI11 distribuídos em 18 ativos 
diferentes. O restante da posição em caixa será alocado em sua maioria em CRIs indexados ao IPCA. 

A carteira de Fii não sofreu alteração siginificativamente frente ao mês de março, mantendo sua pulverização e exposição 
próxima a 3,5% do patrimônio. A taxa ponderada dos CRIs da carteira ao final do mês foi de IPCA + 5.67 a.a%. Como resultado 
da alocação, o dividendo apresentado para o mês é de R$ 0,70 por cota, e está se aproximando do retorno esperado do Fundo. 

Posicionamento 

RRCI11 - RB Capital Recebíveis 

Para o mês de maio teremos a liquidação de mais um ativo indexado ao IPCA com spread de crédito bem adequado para 
aumento do carrego da carteira, mantendo o nível de risco retorno dos ativos no mesmo perfil atual. 

Com isso, fecharemos a alocação principal da carteira e inicaremos o processo de giro, além da continuidade na originação de 
novos CRIs par futura emissão do fundo.  

O nível de alocação em FII está muito proximo dos 5% estipulado pela gestão, mas continuaremos buscando oportunidades, 
principalmente no mercado secundário ou follow ons. 

 

RBR Asset 

 

Retornos PL         

Mês Ano 12m Milhões 
Valor 
Cota 

VPA* P/VPA 
Renda 
Mensal 

RBR Alpha -0,20% -3,47% -0,78% 1.257,99 91,11 91,95 1,00 0,65% 

RBR High Grade 2,73% 9,79% 21,40% 759,87 100,99 99,48 1,02 0,70% 

RBR Private Crédito Imobiliário -1,43% 2,30% 13,48% 354,39 102,60 104,32 0,99 0,66% 

XPFP 1,17% 4,43% 17,20%         - 

XPFI 0,55% -0,66% 9,70%         - 

IFIX 0,51% -0,31% 9,89%         - 

Fonte: Economatica. Data Base: 30/04/2021 



 
 
 

54 

   Maio 2021 

 

Atribuição de Performance 

RBRY11 - RBR Crédito Imobiliário Estruturado 

O fundo fechou o mês de abril com 17 operações, em uma taxa média de CDI+4,5% a.a., seguindo a alocação do recurso da 
oferta. O time de gestão busca manter um ótimo perfil de risco x retorno.  O baixo LTV (48%), garantias devidamente 
formalizadas (alienação fiduciária) e uma concentração de garantias localizadas em São Paulo refletem tais características. O 
dividendo distribuído referente ao mês de abril  foi de R$ 0,70/cota. Equivalente a um DY de 8,44% ao ano sobre a cota mercado 
no fechamento de abril (R$ 103,29). 

Posicionamento 

RBRY11 - RBR Crédito Imobiliário Estruturado 

O RBR Crédito Imobiliário Estruturado é um fundo com uma excelente relação risco/retorno e busca aproveitar o crescimento 
de demanda por crédito imobiliário observado em 2020 e que tende a ser manter em 2021. A gestora segue investindo em 
operações com sólidas garantias imobiliárias (foco região Sudeste) e altos spreads (acima de 5% ao ano, ou seja, operação que 
entreguem pelo menos 5% a mais que o CDI ou a NTNB de prazo equivalente). A composição da indexação do fundo com 68% 
da carteira em CDI, torna o fundo uma ótima alternativa para os investidores que enxergam um potencial aumento da Taxa 
Selic ao longo de 2021. 

Atribuição de Performance 

RBRR11 - RBR Rendimento High Grade 

O fundo fechou o mês de abril 97% alocado (91% em CRIs e 6% em FIIs de CRIs), com taxa média de CDI+2,68% a.a.. São 36 
operações (portfolio diversificado) localizadas em sua grande maioria em São Paulo. O LTV de 56% é confortável considerando 
as garantias bem localizadas e devidamente formalizadas (Alienação Fiduciária). As operações da carteira estão 100% em dia 
com as obrigações e ainda contam com colchão de recebíveis e/ou fundo de reserva que segurariam imprevistos no curto 
prazo. Estudo detalhado dos mecanismos de garantia podem ser vistos no relatório semestral de risco, disponível no site do 
fundo. O próximo relatório será divulgado até o final de maio. Foram distribuídos R$ 0,725/cota referente ao resultado de abril, 
o que representa um DY anualizado de 8,90% frente a cota de fechamento do mês (R$ 101,71). 

Posicionamento 

RBRR11 - RBR Rendimento High Grade 

A gestora enxerga o RBR High Grade como um porto seguro de alocação em um momento de maior incerteza. A composição 
equilibrada do fundo entre CDI (52%) e Inflação (48%) torna o fundo uma ótima alternativa em um cenário de maior incerteza 
quanto ao patamar da Taxa Selic e dos indicadores de inflação ao longo de 2021. Com a previsibilidade da carteira atual do 
fundo, o time de gestão se sente seguro em indicar um Guidance de dividendos para o 1º semestre de 2021 entre R$ 0,60 e 
0,70/cota. Esse intervalo do Guidance equivale a um dividend yield anual de 7,31% a 8,58% ao ano considerando a cota 
fechamento de abril. 

Atribuição de Performance 

RBRF11 - RBR Alpha Multiestratégia Real Estate 

Em abril, o time de gestão segue as alocações em renda fixa (mesclando CRIs e FII de CRI), onde enxerga uma ótima relação 
risco-retorno, além de contar com fatores futuros como inflação persistente e curva longa de juros bastante inclinada, refletindo 
a forte tendência de alta da taxa SELIC. Em paralelo, estamos reduzindo de forma parcimoniosa a alocação no setor corporativo, 
com objetivo de tornar o portfólio mais equilibrado. Reforçamos a importância do trabalho da gestão ativa, na correta leitura 

https://conteudos.xpi.com.br/fundos-imobiliarios/rbr-rendimento-high-grade-fii-rbrr11/
https://conteudos.xpi.com.br/fundos-imobiliarios/rbr-rendimento-high-grade-fii-rbrr11/
https://conteudos.xpi.com.br/fundos-imobiliarios/rbr-alpha-fundo-de-fundos-fii-rbrf11/
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dos ciclos e adequação do portfólio para cada momento de mercado. Anunciamos distribuição de rendimentos de R$0,60/cota, 
o que representa um DY anualizado de 8,14% frente a cota de fechamento do mês (R$ 91,71). 

Posicionamento 

RBRF11 - RBR Alpha Multiestratégia Real Estate 

A gestora segue confiante nos movimentos feitos no fundo desde o início da crise os quais refletem a segurança na resiliência 
e qualidade do portfólio.  O fundo apresenta condições confortáveis de navegar em patamares de entrega de dividendos entre 
R$ 0,60 a 0,80/cota para este primeiro semestre de 2021 - em linha com o patamar histórico desde seu início. Importante 
reforçar que, pela natureza dos investimentos, estes rendimentos podem oscilar no mês a mês. Miramos ser um dos melhores 
pagadores de dividendos para um fundo multiestratégia imobiliário, buscando sempre a melhor simetria entre risco e retorno 
nos investimentos. 

 

REC Gestão 

 

Retornos PL         

Mês Ano 12m Milhões 
Valor 
Cota 

VPA* P/VPA 
Renda 
Mensal 

REC Fundo de Fundos -6,34% - - 18,59 93,60 93,81 1,01 0,00% 

REC Recebíveis Imobiliários 3,32% 6,27% 45,06% 1.355,70 106,94 95,23 1,13 0,95% 

XPFP 1,17% 4,43% 17,20%         - 

XPFI 0,55% -0,66% 9,70%         - 

IFIX 0,51% -0,31% 9,89%         - 

Fonte: Economatica. Data Base: 30/04/2021 

 

Atribuição de Performance 

RECX11 - REC Fundo de Fundos 

O Fundo irá distribuir aos cotistas, referente ao resultado caixa do mês de abril, o dividendo de R$ 0,90/cota, a serpago no 15º 
dia útil do mês de maio. 

O Dividend Yield, calculado sobre a cota de fechamento, é equivalente a 0,95% ao mês., ou 11,43% anualizado. O que representa 
536% do CDI, líquido de imposto. 

O fundo encerrou o mês de abril com 100% dos recursos alocados em FIIs, com grande foco nos fundos de CRIs, pois 
acreditamos que no momento apresentam maiores retornos, com riscos bem diversificados. 

Posicionamento 

RECX11 - REC Fundo de Fundos 

Após  a alocação inicial dos recursos da primeira oferta do fundo, a equipe de gestão está focada em fazer fazer uma gestão 
ativa, com o intuito de realizar lucros, e entrar nas emissões a valor patrimonial dos fundos investidos, além das oportunidades 
no mercado secundário com a queda das cotações. 

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

RECR11 - REC Recebíveis Imobiliários 

No acumulado dos últimos 12 meses, a distribuição de rendimentos do Fundo corresponde a 13,1% a.a., ou o equivalente a 
612% 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 720% do CDI líquido do tributo. 

O Fundo distribuiu entre dezembro de 2017 (primeiro mês após o encerramento de sua oferta inicial) e abril de 2021 um 
montante acumulado de 45,7%(versus um CDI acumulado de 17,2%). 

Em 14 de maio de 2021, referente ao resultado do mês de abril, o Fundo distribuirá o montante de R$ 15.659.991. Este mês, os 
cotistas receberão o rendimento por cota, equivalente a R$ 1,1000. 

O Fundo encerrou o mês com 96,3% de seus recursos alocados em CRIs, distribuídos em 68 operações. 

Posicionamento 

RECR11 - REC Recebíveis Imobiliários 

A distribuição por indexador é equilibrada (30% CDI, 49% IPCA, 14% IGP).  As novas alocações priorizarão: i) alocação majoritária 
em índice de preço; ii) CDI com cupom mais elevado que nos anos anteriores; iii) continuidade da alocação preponderante nos 
segmentos relacionados ao mercado imobiliário (incorporadora, loteamentos e carteiras de crédito imobiliário para aquisição 
de imóvel). O portfolio tende a continuar saudável, em virtude da robusta estrutura de garantia que as operações apresentam. 

Conforme anunciado no dia 14/05/21, via Fato Relevante, o fundo fará uma emissão ICVM 476, no montante R$ 420.000.070. 
O preço da emissão é R$ 98,00 e a data base 19/05/2021. 

 

Rio Bravo Investimentos 

 

Retornos PL         

Mês Ano 12m Milhões 
Valor 
Cota 

VPA* P/VPA 
Renda 
Mensal 

Rio Bravo Crédito Imobiliário IV 1,50% 4,99% 21,16% 103,01 86,26 100,56 0,86 0,81% 

Rio Bravo IFIX 1,14% -6,53% -0,72% 274,27 67,10 73,20 0,92 0,74% 

XPFP 1,17% 4,43% 17,20%         - 

XPFI 0,55% -0,66% 9,70%         - 

IFIX 0,51% -0,31% 9,89%         - 

Fonte: Economatica. Data Base: 30/04/2021 

 

Atribuição de Performance 

RBFF11 - Rio Bravo IFIX 

No mês, continuamos o processo de alocação do Fundo em linha com o estudo de vibailidade. O RBFF finalizou o mês de abril 
com 85% dos recursos da oferta alocados. As principais alocações vieram através de uma pequena posição no fundo RZAK11, 
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o qual compramos com um descono em relação a cota patrimonial, e um aumento na posição de RBED, o qual apresenta um 
carrego estimado de 8,5% para a carteira e com potencial de valorização da cota no longo prazo. O Fundo distribuiu em 
dividendos 0,50/cota, que representa um dividend yield de 8,9%, e encerrou o mês negociando com um desconto de 
aproximadamente 8,0% em relação a cota patrimonial, o que consideramos atrativo para alocações no mercado secundario. 

Posicionamento 

RBFF11 - Rio Bravo IFIX 

Continuamos com uma perspectiva positiva para os fundos imobiliarios no longo prazo. Apesar do dividend yield atrativo dos 
fundos de crédito, entendemos que no longo prazo os fundos de tijolo irão trazer uma maior retorno. É por esse motivo que 
continuamos com uma exposição de aproximadamente 75% da carteira em fundos de tijolo. Voltamos a observar alguns fundos 
negociando abaixo do custo de reposição, muito parecido com o cenario que vimos em 2017/2018 e que nos fez trazer retornos 
relevantes para os investidores em 2019 com a apreciação de tais fundos.  

Atribuição de Performance 

RBIV11 - Rio Bravo Crédito Imobiliário IV 

No fechamento de abril/21, o fundo apresentava 100% do patrimônio alocado no ativo alvo da estratégia de gestão, totalizando 
21 CRIs e cotas de 7 FIIs. A taxa média ponderada de remuneração dos CRIs atrelados à IPCA, que representam 57% do 
portfólio, é de IPCA+ 7,18% e dos CRIs atrelados à IGP-M, que representam 14% do portfólio, é de IGP-M+ 10,13%. Já os CRIs 
remunerados a CDI, que representam 29% da carteira, apresentam taxa média ponderada de CDI+ 2,19%. Estas taxas quando 
combinadas e utilizando-se as premissas do Relatório Focus 2024 (CDI de 6,50% a.a. e Inflação de 3,25% a.a.), levam a uma 
taxa de 10,18% pré custos. Vale ressaltar que a Rio Bravo utiliza como métrica o ano de 2024 do Relatório Focus pois as 
operações do fundo são de maturidade longa. 

Adicionalmente, no fechamento do mês o fundo apresentava 0% da carteira em instrumentos de liquidez. Tivemos também, no 
mês de abril/21, a integralização dos recursos do Direito de Preferência da 2ª Emissão de Cotas no montante de R$ 
3.793.975,00. O valor ficará retido em conta corrente e não poderá ser utilizado até o atingimento do mínimo da oferta (R$ 
20.000.040,54). 

Posicionamento 

RBIV11 - Rio Bravo Crédito Imobiliário IV 

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. 

 

Riza 

 

Retornos PL         

Mês Ano 12m Milhões 
Valor 
Cota 

VPA* P/VPA 
Renda 
Mensal 

Riza Akin 1,33% -1,67% - 292,09 96,78 97,31 1,01 0,00% 

XPFP 1,17% 4,43% 17,20%         - 

XPFI 0,55% -0,66% 9,70%         - 

IFIX 0,51% -0,31% 9,89%         - 

Fonte: Economatica. Data Base: 30/04/2021 
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Atribuição de Performance 

RZAK11 - Riza Akin 

O fundo iniciou uma mudança no perfil de parte da carteira buscando ativos com maiores retornos, o que eleva o nível de receita 
recebida e posteriormente distribuida pelo fundo. Além disso, durante o mês de Abril tivemos expressivos ganhos na estratégia 
Hedge, mais do que compensando a performance negativa da estratégia em Março. 

Posicionamento 

RZAK11 - Riza Akin 

Para os próximos meses, buscaremos dar continuidade à troca de ativos da carteira, tentando capturar ganhos de fechamento 
de taxas de ativos High Grade e alocando em novas operações High Yield, elevando o nível de retorno do fundo. No momento, 
permanecemos sem posições na estratégia de Hedge.  

 

Valora Investimentos 

 

Retornos PL         

Mês Ano 12m Milhões 
Valor 
Cota 

VPA* P/VPA 
Renda 
Mensal 

Valora CRI Índice de Preços -0,17% 6,55% 47,56% 513,40 107,75 95,47 1,14 0,77% 

Valora Hedge Fund 1,21% - - 160,15 9,93 9,72 1,03 0,70% 

Valora RE -1,97% 11,21% 15,45% 435,97 93,29 96,74 0,97 0,52% 

XPFP 1,17% 4,43% 17,20%         - 

XPFI 0,55% -0,66% 9,70%         - 

IFIX 0,51% -0,31% 9,89%         - 

Fonte: Economatica. Data Base: 30/04/2021 

 

Atribuição de Performance 

VGIR11 - Valora RE 

O Fundo encerrou o mês de abril de 2021 com 99,6% de seu patrimônio líquido alocado em CRI, distribuídos em 39 diferentes 
operações, num total investido de R$434,5 milhões. Os demais recursos estão investidos em instrumentos de caixa. 

A distribuição de rendimentos do Fundo referente ao mês de abril de 2021 será de R$0,50 por cota, equivalente a uma 
rentabilidade líquida de CDI + 3,96% ao ano (248,37% do CDI), com base no valor da cota patrimonial de R$96,74.  No ano, o 
Fundo acumulou uma distribuição de dividendos de R$1,90, equivalente a uma rentabilidade líquida de CDI + 4,02% ao ano 
sobre a cota patrimonial. Durante o mês, o Fundo fez aquisições de 4 CRI no valor total de R$25,4 milhões. Foram também 
investidos (i) R$10,6 milhões no CRI You 38-1S com cupom de CDI + 4,0% ao ano e (ii) R$13,2 milhões no CRI You 38-2S com 
cupom de CDI + 4,5% ao ano. Além disso, foram vendidos R$5 milhões em CRI da carteira. O Fundo encerrou o mês de abril 

https://conteudos.xpi.com.br/fundos-imobiliarios/valora-re-iii-fii-vgir11/
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com 22.848 cotistas, se mantendo relativamente estável nos últimos meses.  O volume médio de negociação diária no mês de 
abril foi de R$831,4 mil. 

Posicionamento 

VGIR11 - Valora RE 

Em relação às novas medidas de restrição adotadas por alguns governos estaduais devido a crise da Covid-19, entendemos 
que as mesmas causaram reflexos negativos na retomada econômica, especialmente no segmento de shopping centers, 
entretanto a Gestão continua convicta da qualidade creditícia da carteira e não espera problemas de recebimento em nenhum 
dos CRI investidos. Todos os CRI encontram-se adimplentes e com base nos trabalhos de monitoramento e acompanhamento 
intensos e próximos de todos os ativos, na opinião da Gestão a carteira do Fundo continua saudável.  

Atribuição de Performance 

VGIP11 - Valora CRI Índice de Preços 

O Fundo encerrou o mês de Abr/2021 com 68% de seu patrimônio líquido alocado em CRI, distribuídos em 23 diferentes 
operações, num total investido de R$349,4 milhões. Os demais recursos estavam investidos em instrumentos de caixa.  A 
queda da porcentagem de alocação do Fundo se deve ao fato de que a oferta referente a 4ª Emissão de Cotas foi totalmente 
liquidada e encerrada no dia 30/Abr, no valor total (incluindo custos de emissão) de R$186.404.420,64 distribuídos em 
1.883.634 novas cotas. A distribuição de rendimentos do Fundo referente ao mês de Abr/2021 será de R$0,93 por cota, 
equivalente a uma rentabilidade líquida de IPCA + 1,44% ao ano com base no valor patrimonial da cota de R$ 95,47 e IPCA de 
fevereiro de 2021 de 0,86%.  Desde o início do Fundo em 17 de Mar/2020, a distribuição de rendimentos acumulada é de R$12,63 
por cota (equivalente a IPCA + 7,22% ao ano com base no valor da cota patrimonial). Além disso, os detentores de recibos 
referentes ao exercício de DPs da 4ª Emissão (VGIP13) receberão rendimentos de R$0,053583438/ recibo e os detentores de 
recibos referentes ao exercício de Sobras e Montante Adicional (VGIP14) receberão rendimentos de R$0,006380303/recibo 

Posicionamento 

VGIP11 - Valora CRI Índice de Preços 

O foco principal da Gestão é a alocação dos recursos provenientes da 4ª Emissão de Cotas que devem ser feitas ao longo das 
próximas semanas.  Em relação a crise da Covid-19, temos visto que o avanço da vacinação e a queda, mesmo que discreta, 
do número de internações têm feito com que os governos de vários Estados passem a diminuir as restrições de circulação, 
comércio e serviços, visando a retomada da economia. Continuamos com a opinião de que os segmentos residencial e logística 
se manterão resilientes, e vemos boas perspectivas para o segmento de shoppings. O número de cotistas do Fundo aumentou 
para 28.317 (19,3% de crescimento em relação a março de 2021) no final do mês de abril, com liquidez média diária de R$3,7 
milhões. 

 

VBI 

 

Retornos PL         

Mês Ano 12m Milhões 
Valor 
Cota 

VPA* P/VPA 
Renda 
Mensal 

VBI CRI 0,38% 7,28% 44,72% 596,15 104,56 100,08 1,05 0,80% 

VBI REITS FOF -0,01% 2,08% 16,01% 135,66 92,10 94,21 0,99 0,77% 

XPFP 1,17% 4,43% 17,20%         - 

XPFI 0,55% -0,66% 9,70%         - 

IFIX 0,51% -0,31% 9,89%         - 

Fonte: Economatica. Data Base: 30/04/2021 

https://conteudos.xpi.com.br/fundos-imobiliarios/valora-re-iii-fii-vgir11/
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Atribuição de Performance 

CVBI11 - VBI CRI 

Distribuição de dividendo no valor de R$ 1,00/cota em maio, o que representa um dividend yield anualizado de 11,4% sobre a 
cota de fechamento de abril (R$ 105,55). O Fundo encerrou abril com uma reserva de lucro acumulada de R$ 0,27 por cota. Ao 
final do mês, 92,1% do PL estava alocado em CRI e FII, sendo 88,4% do PL em CRI com uma rentabilidade média ponderada de 
12,5% a.a., prazo médio de 5 anos e spread médio de 4,2% a.a. 

Posicionamento 

CVBI11 - VBI CRI 

O processo de alocação dos recursos da 4ª emissão de cotas segue em linha com o esperado no estudo de viabilidade da 
oferta. Ao final de abril, o Fundo atingiu 92% dos recursos alocados. 

Atribuição de Performance 

RVBI11 - VBI REITS FOF 

Com base no resultado de abril, anunciamos em 10 de maio dividendo de R$ 0,72/cota, o que representa um dividend yield 
anualizado de 9,3%  sobre a cota de fechamento do último mês (R$ 92,81). O mês foi marcado pela ligeira recuperação do IFIX, 
tendo avançado +0,5%, enquanto o patrimônio líquido do VBI REITS apresentou alta de +0,3% - ambos puxados pela valorização 
dos FIIs de CRI. Quando observamos a performance em 2021, a variação do patrimônio do RVBI supera o IFIX em 150 bps 
(+1,2% vs. -0,3%), enquanto nos últimos 12 meses o alpha é de 210 bps (+12,0% vs. +9,9%). Diante de um mercado ainda em 
correção no acumulado em 2021 (IFIX = -0,3%), optamos por poucas movimentações em nossa carteira. Assim, realizamos 
vendas que totalizaram R$ 10,1 milhões, o que representa apenas 7% do patrimônio do Fundo, sem foco em específico em um 
único ativo, e sim realizado de forma a rebalancear o portfólio e gerar caixa para liquidação de novas operações de CRI em fase 
final de estruturação - estratégia complementar à compra e venda de cotas de FIIs listados. 

Posicionamento 

RVBI11 - VBI REITS FOF 

Tudo mais constante, será possível manter nos próximos meses um patamar de dividendos igual ou superior aos R$ 0,72/cota, 
uma vez que o Fundo acumula estoque de ganho de capital não-realizado de R$ 3,28/cota, o que nos permite manter o dividendo 
atual sem que seja necessário giro excessivo de portfólio que, em nossa visão, além de ser ineficiente sob o ponto de vista 
tributário, exige a venda prematura de ativos que ainda não tenham atingido seu preço justo. 

 

Vinci Partners 

 

Retornos PL         

Mês Ano 12m Milhões 
Valor 
Cota 

VPA* P/VPA 
Renda 
Mensal 

Vinci Instrumentos Financeiros 1,37% -4,69% - 280,60 88,10 99,77 0,89 0,68% 

XPFP 1,17% 4,43% 17,20%         - 

XPFI 0,55% -0,66% 9,70%         - 

IFIX 0,51% -0,31% 9,89%         - 
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Fonte: Economatica. Data Base: 30/04/2021 

 

Atribuição de Performance 

VIFI11 - Vinci Instrumentos Financeiros 

No mês de abril, a rentabilidade total do VIFI foi de 1,0%, 0,5 ponto percentual superior a variação do IFIX no mesmo período. 
Desde a 2ª emissão de cotas (“IPO”), que considera o valor de emissão de R$ 100,00, a rentabilidade total do Fundo é de 5,0 
pontos percentuais acima do retorno do seu benchmark. No final do último mês, a cota de mercado do fundo apresentava um 
desconto de 12,1% 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 8,2% sobre a cota de mercado de fechamento 
do mês. O fundo apresentava diversificação entre segmentos, com escritórios representando 30% dos ativos, seguido por 
recebíveis imobiliários com 25%, logística com 23% e shoppings com 14%. Com relação às estratégias de investimento, o fundo 
apresentava 64% da carteira na estratégia de renda e 36% em valor. 

Posicionamento 

VIFI11 - Vinci Instrumentos Financeiros 

No cenário local, observamos uma aceleração no ritmo de vacinação contra a COVID-19, atingindo uma média de mais de 1 
milhão de doses aplicadas por dia. Além disso, tivemos surpresas positivas nos dados de atividade divulgados em abril e na 
geração de postos de trabalho no mês de março. Em termos de política econômica, após muito impasse, o orçamento de 2021 
foi aprovado com a sanção do Presidente Bolsonaro com vetos. O fim da discussão sobre o orçamento é positivo para que o 
Congresso volte a colocar em pauta as reformas, as privatizações e outros temas que estavam parados durante as 
negociações. Durante o mês de abril, tivemos um volume expressivo de mais de R$ 27 bilhões em outorgas fixas, com destaque 
para o leilão da CEDAE. 

 

XP Asset Management 

 

Retornos PL         

Mês Ano 12m Milhões 
Valor 
Cota 

VPA* P/VPA 
Renda 
Mensal 

Maxi Renda 3,29% 5,46% 16,55% 2.020,56 10,58 10,09 1,06 0,77% 

XP Crédito Imobiliário 4,65% 11,56% 28,90% 637,44 98,83 97,07 1,03 0,94% 

XP Selection FOF 1,56% 3,52% 25,14% 425,28 96,85 98,21 0,99 0,75% 

XPFP 1,17% 4,43% 17,20%         - 

XPFI 0,55% -0,66% 9,70%         - 

IFIX 0,51% -0,31% 9,89%         - 

Fonte: Economatica. Data Base: 30/04/2021 
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Atribuição de Performance 

MXRF11 - Maxi Renda 

Tivemos em abril no book de CRIs as alienações dos CRIs GPA e FS Bioenergia e as liquidações dos CRIs Unitah, Helbor 
Multirenda, Cogna Educação, WAM São Pedro e RNI no valor total de R$ 43MM. No book de FIIs o Fundo investiu R$ 2MM no 
FII ROOF11. No book de permutas financeiras o Fundo investiu um total de R$ 18MM, sendo um novo investimento e novas 
tranches de projetos já investidos. 

Os rendimentos auferidos segundo regime de caixa foram de R$ 0,085/cota, totalizando R$ 15,52MM. Os books de permutas 
financeiras, CRIs e FIIs distribuíram R$ 1,50MM, R$ 15,07MM e R$ 0,29MM, respectivamente. 

No dia 05/05 foi comunicado ao mercado o resultado de retratação das cotas subscritas no âmbito da 7ª Emissão de Cotas. 
Desta forma, foram emitidas 43.551.683 cotas, no montante total de R$ 427,242.010,23. Os recebidos passaram a ser 
negociados na B3 no dia 13/05. O gestor agradece a confiança dos cotistas e acredita que a emissão tende a aumentar a 
liquidez das cotas, diluição de custos e contribuirá para alocação em boas oportunidades. 

Destacamos o elevado crescimento de cotistas na base do Fundo, com mais de 375 mil cotistas (+6% MoM), o maior da 
indústria de FIIs no Brasil, segundo dados da B3. 

Posicionamento 

MXRF11 - Maxi Renda 

O Fundo tem como objetivo de alocação 80% do PL em CRIs com bons nomes de crédito, com carregos atraentes e alto 
potencial de ganho de capital recorrente conforme explicado acima e, até 20% do PL em "Permutas Financeiras“, que possuem 
boa rentabilidade, com retornos da ordem de INCC + 13% a.a. É possível notar que atualmente o percentual em permuta ainda 
está abaixo dos 20% e a gestão pretende aumentar significativamente essa alocação para chegar nos 20% do PL e, por 
consequência, melhorar o retorno global do Fundo. Os percentuais de 80% e 20% alocados nos books de CRIs e de Permutas 
Financeiras, respectivamente, podem sofrer alterações ao surgirem oportunidades pontuais de ganho de capital no book de 
FoF Imobiliário que não é “coração” do Fundo e, sim, um book meramente tático. 

Atribuição de Performance 

XPSF11 - XP Selection FOF 

O XP Selection navegou pelo mês de abril com menor movimentação no mercado secundário frente a março. Nas ofertas 
primárias, o time de gestão seguiu participando de emissões que se mostraram em situações oportunísticas dado o desconto 
apresentado para os preços encontrados no mercado secundário, aproveitando para reciclar algumas alocações e 
consequentemente gerar ganho de capital.  

O XPSF11 encerrou o mês com uma cotação de 96,85 reais por cota “ex-proventos”, com um dividend yield de 9,9% anualizado, 
e a cota patrimonial atingiu 98,19 reais “ex-proventos”, com um dividend yield de 9,8% anualizado. Além disso, o fundo encerrou 
abril com um resultado acumulado de 1,6 milhões de reais que devem ser distribuídos ao longo do semestre. 

Posicionamento 

XPSF11 - XP Selection FOF 

A evolução da vacinação e a sinalização recente dos indicadores de atividade econômica, nos faz acreditar que a economia 
poderá passar por um processo mais duradouro de reabertura no segundo semestre, entretanto neste fim de primeiro semestre 
a volatilidadeainda deve permanecer  em níveis elevados nos preços dos ativos financeiros, principalmente relacionado às 
incertezas com o cenário de inflação global. Desta forma, o Time de Gestão se mantém conservador na composição do portfólio 
do XPSF, com parcela preponderante alocada em fundos de CRIs. Entendemos que essa estratégia deve mitigar a volatilidade 

https://conteudos.xpi.com.br/fundos-imobiliarios/maxi-renda-fii-mxrf11/
https://conteudos.xpi.com.br/fundos-imobiliarios/maxi-renda-fii-mxrf11/
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do patrimônio do XP Selection, assim como trazer resultados que flutuem em conjunto com as taxas de juros, mantendo o 
spread de dividend yield do fundo frente a taxa livre de risco preservada. 

Atribuição de Performance 

XPCI11 - XP Crédito Imobiliário 

No mês de abril, a curva de juros fechou o mês com perda de inclinação em relação a março. Os principais motores do 
movimento foram a aprovação do Orçamento 2021, sancionado com vetos parciais pelo Presidente Jair Bolsonaro, aliviando 
incertezas em relação ao risco fiscal envolvido e juros dos títulos longos nos EUA que inverteram a tendência de alta, e se 
acomodaram ao redor de 1,6%. 

A cota patrimonial do Fundo teve novamente pequena desvalorização devido a essa abertura das curvas de juros que, por sua 
vez, impactam na marcação a mercado dos papéis, mas não apresentam nenhuma deterioração do risco de crédito dos papéis. 

No book de CRIs tivemos como destaque as alienação totais do CRIs PPP- Canopus e WAM Gramado (18C0842526) e parciais 
dos CRIs BB e WAM Gramado (18C0842525), com ganho de capital total de R$ 2,15MM. Ainda durante o mês o Fundo adquiriu 
R$ 60MM do CRI General Shopping. 

Os rendimentos e ganhos de capital auferidos segundo o regime de caixa foram de R$ 0,90/cota, totalizando R$ 5,93MM. Sendo 
que o books de CRI e FIIs distribuíram, respectivamente, R$ 6,22MM e R$ 0,19MM. 

Posicionamento 

XPCI11 - XP Crédito Imobiliário 

O Fundo segue sua estratégia de manter um portfólio composto de CRIs com boa qualidade, com foco em originação e 
estruturação próprias. Por este motivo, existem prêmio implícitos nas taxas dos papéis, que permitem que o Fundo consiga 
gerar ganho de capital em operações no mercado secundário. Cabe ressaltar que essa estratégia de ganho de capital tem como 
objetivo gerar retornos recorrentes e não pontuais. Além da estratégia supracitada de geração de resultado na "indústria" de 
High Grade, a gestão está buscando aumentar a parcela de alocação em bons ativos/CRIs mais estruturados voltados para 
retornos Middle/High Yields. 

 

https://conteudos.xpi.com.br/fundos-imobiliarios/xp-credito-imobiliario-xpci11/
https://conteudos.xpi.com.br/fundos-imobiliarios/xp-credito-imobiliario-xpci11/
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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 -5,98%. Os indicadores mais comuns para servirem de comparativo, o IBOV 
(Ibovespa) e o IEE (Índice de Energia Elétrica) tiveram seus retornos de 6,00% e 8,76% no mês, respectivamente. 

 

 

 

 

 
Retornos 

Valor de 
Mercado 

Mês Ano 12m Milhões 

FIP-IE 1,90% -1,40% 1,08% 6.729 

Ibovespa 1,94% -0,10% 47,68% - 

IEE -0,98% -3,29% 30,63% - 

CDI 0,21% 0,69% 2,14% - 

 
Fonte: Economatica. Data Base: 30/04/2021 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Principais Classes de Fundos  

▪ Energia 

▪ Telecomunicações 

▪ Transportes 

▪ Água 

▪ Saneamento 

▪ Irrigações 
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BRZ 

 

Retornos 
Valor de 
Mercado 

        

Mês Ano 12m Milhões 
Valor 
Cota 

VPA* P/VPA 
Renda 
Mensal 

BRZ Infra Portos 15,76% 3,43% - 417,32 82,80 - - - 

Ibovespa 1,94% -0,10% 47,68%         - 

Fonte: Economatica. Data Base: 30/04/2021 

 

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 um dos maiores terminais de containers 
do Brasil. 

Apesar da continuidade da pandemia em 2021, o terminal fechou o primeiro quadrimestre do ano com crescimento de 3,4% no 
volume de TEUs movimentados sobre o mesmo período de 2020 (267,5k TEUs em 2021 x 258,8k TEUs em 2020), ou seja, o 
maior volume histórico para o período. 

Considerando o novo fluxo de distribuições mensais divulgadas, com R$1 milhão/mês entre abril de 2021 e março de 2022, 
temos um yield de 2,9% a.a. sobre o valor da cota no fechamento do mês de abril/2021 (R$82,80 / cota).  

Fontes: Porto Itapoá e Análise BRZ 

Posicionamento 

BRZP11 - BRZ Infra Portos 

Nesse sentido, considerando (i) o maior volume movimentado nos primeiros 4 meses de 2021 frente ao mesmo período de 
2020 e (ii) o maior patamar cambial Reais x Dólares do primeiro quadrimestre de 2021 frente ao mesmo período de 2020, o 
resultado financeiro correspondente tende a ser potencializado. 

 

Perfin Asset Management 

 

Retornos 
Valor de 
Mercado 

        

Mês Ano 12m Milhões 
Valor 
Cota 

VPA* P/VPA 
Renda 
Mensal 

Perfin Apollo Energia 1,59% -0,74% 2,76% 1.676,95 99,00 - - - 

Ibovespa 1,94% -0,10% 47,68%         - 

IEE -0,98% -3,29% 30,63%         - 

Fonte: Economatica. Data Base: 30/04/2021 

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 

No mês de abril, o Apollo Energia recebeu a primeira parcela do caixa a ser distribuído esse ano, conforme comunicado enviado 
no dia 7 de abril. O Apollo Energia distribuiu aos cotistas um total de R$ 2.540.840,85, que já foram pagos no dia 15 do mês de 
abril. Os recursos são provenientes da distribuição de dividendos das investidas. Em 26 de abril, ocorreu o pagamento da 
terceira e última parcela da distribuição da investida TME, a título de amortização de cotas, anunciada em 7 de agosto de 2020, 
no valor de R$ 3.360.210,51. Ademais, em 7 de abril houve a aprovação da AGC realizada em 22 de março via consulta formal, 
para aprovar a emissão da debênture da Apollo 17 Part. S/A, no intuito de otimizar a estrutura de capital dos investimentos do 
Fundo após a aquisição da investida CGI. em novembro de 2020. Fechamos o mês de abril com seis transmissoras 
operacionais, que somam aproximadamente 87% da RAP consolidada do Fundo. A transmissora energizada mais 
recentemente foi a TCC, em março desse ano. As outras investidas mantiveram seu funcionamento dentro da normalidade 

Posicionamento 

PFIN11 - Perfin Apollo Energia 

Após a finalização do Orçamento Anual de 2021 pela Alupar nas investidas que temos em sociedade, a evolução na otimização 
da estrutura de capital em andamento referente à aquisição da CGI e a evolução da energização dos ativos da carteira, 
conseguimos estimar com maior conforto e previsibilidade os próximos meses de geração de caixa dos ativos, bem como a 
distribuição de resultado destes.Ressaltamos que a necessidade de maximização da distribuição de caixa das investidas para 
os acionistas (e consequentemente aos cotistas do Apollo Energia) é condição existente no Acordo de Acionistas entre o Fundo 
(ou suas investidas) e a Alupar. 

 

Vinci Partners 

 

Retornos 
Valor de 
Mercado 

        

Mês Ano 12m Milhões 
Valor 
Cota 

VPA* P/VPA 
Renda 
Mensal 

Vinci Energia 1,91% -9,21% 0,79% 754,96 87,00 - - - 

Ibovespa 1,94% -0,10% 47,68%         - 

IEE -0,98% -3,29% 30,63%         - 

Fonte: Economatica. Data Base: 30/04/2021 

 

Atribuição de Performance 

VIGT11 - Vinci Energia 

Em abril tivemos a conclusão da operação de aquisição e transferência dos primeiros ativos de Geração do Fundo - Complexo 
Mangue Seco (Mangue Seco 1, 3 e 4). Além disso, foi fechada uma parceria com a Sterlite para a aquisição de novos ativos de 
transmissão de energia, incluindo a emissão de debentures conversíveis de um projeto em fase final de implantação – 
Vineyards Transmissão de Energia. Além disso, os ativos que hoje integram o portfólio atingiram as suas metas operacionais 
e não constataram qualquer inadimplemento material. 
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Posicionamento 

VIGT11 - Vinci Energia 

A Gestora entende que os ativos do portfólio têm geração de receita estável o que permite que o Fundo permaneça aderente a 
todos os fundamentos que embasam a sua política de investimento e que tenha performando de acordo com os seus estudos 
de viabilidade. 

 

XP Asset Management 

 

Retornos 
Valor de 
Mercado 

        

Mês Ano 12m Milhões 
Valor 
Cota 

VPA* P/VPA 
Renda 
Mensal 

XP Infra Debêntures - - - 301,02 96,99 - - - 

XP Infra II -2,61% -8,30% 7,49% 377,96 89,95 - - - 

Ibovespa 1,94% -0,10% 47,68%         - 

IEE -0,98% -3,29% 30,63%         - 

Fonte: Economatica. Data Base: 30/04/2021 

 

Atribuição de Performance 

XPID11 - XP Infra Debêntures 

O mês de abril foi caracterizado pelo início da negociação das cotas do XP Infra debêntures. O fundo tem o mandato de investir 
em emissões primárias de debêntures incentivadas de infraestrutura e está atualmente com 94% de alocação. A carteira possui 
participação em emissões de 5 ativos nos setores de transmissão e geração de energia. O fundo divulgou no mês de abril 
distribuição de R$ 0,75 /cota. 

Posicionamento 

XPID11 - XP Infra Debêntures 

Operacionalmente os ativos do portfólio atuam em setores resilientes, cujos fluxo de caixa são previsíveis e estáveis. Por isso, 
a recorrência de distribuição projetada pelo fundo é mensal e, para o ano de 2021, o fundo espera distribuir rendimentos entre 
R$ 0,60 e R$ 0,90 por cota ao mês. 

Atribuição de Performance 

XPIE11 - XP Infra II 

Do ponto de vista operacional, os ativos continuam performando de forma positiva e as obras dos ativos pre-operacionais 
seguem avançando. Sol Maior está em vias de assinar o contrato com uma EPCista para reconstrução da parcela afetada por 
fortes ventos no final de 2020 e está avançando com o processo de sinistro com a seguradora. 
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Adicionalmente, foi liquidada a operação de aquisição de 79,6% de Apodipar, holding acionista de 4 SPEs responsáveis pela 
operação de 162,4 MWp em parques solares. 

Por fim, foi firmado contrato de prestação de serviço de formador de mercado com o Banco Fator, o que deve contribuir para a 
liquidez da cota no mercado secundário. 

Posicionamento 

XPIE11 - XP Infra II 

O time de gestão está confiante na execução das obras dos ativos de portfólio, que, apesar da pandemia, seguem avançando 
de forma positiva. Espera-se que o porfólio entre em operação completa ao longo dos próximos meses. Há também avanço 
significativo com relação ao desembolsos das dívidas sêniores na Arteon Z e LC Energia, o que fará com que as estruturas de 
capital dos projetos se tornem integralmente equalizadas. 

Com relação a rentabilidade do fundo, esperamos distribuição de 9,0 / cota no ano de 2021, com uma distribuição ocorrendo 
ainda no segundo trimestre do ano. 
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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. 

 
 


