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Introdução 

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

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

Segregamos os fundos em 3 grandes seções: 

I) Fundos de Tijolo 

II) Fundos de Papel  

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

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

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

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

com textos coletados junto às gestoras. 

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

momento é possível voltar para o índice. 

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

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

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

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

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

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

compra ou de venda.  

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

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

Boa leitura! 

 

 

 

 

mailto:analise.fiis@xpi.com.br
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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 -2,52% -7,40% 0,35% 15.922 12.751 0,80  0,56% 6,68% 7,30% 

Fundos de Shoppings -0,85% -4,46% 4,86% 13.599 12.132 0,89  0,35% 3,83% 4,18% 

Fundos de Logística -2,06% -3,93% 5,41% 18.665 19.030 1,02  0,58% 5,31% 5,67% 

Outros -1,88% -5,12% 1,58% 9.925 9.634 0,97  0,54% 4,98% 5,64% 

XPFT -1,85% -6,18% 1,82% - - - - - - 

XPFI -1,63% -2,28% 5,26% - - - - - - 

IFIX -1,56% -1,87% 5,97% - - - - - - 

CDI 0,27% 0,97% 2,18% - - - - - - 

Fonte: XP e Economatica. Data base: 31/05/2021 

 
 
 
 
 

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 -0,63% 0,92% 24,67% 459,17 124,95 102,51 1,24 0,53% 

XPFT -1,85% -6,18% 1,82%         - 

XPFI -1,63% -2,28% 5,26%         - 

IFIX -1,56% -1,87% 5,97%         - 

Fonte: XP e Economatica. Data base: 31/05/2021 

 

Atribuição de Performance 

ALZR11 - Alianza Trust Renda Imobiliária FII 

Na sequência da consulta formal realizada entre abril e maio, anunciamos, em 02/06/2021, o início do processo da 4ª emissão 
de cotas do Fundo para a captação de, inicialmente, até R$ 226.840.000,00 (duzentos e vinte e seis milhões, oitocentos e 
quarenta mil reais), equivalente a 2 milhões novas cotas. 

Os recursos obtidos com a oferta serão aplicados na aquisição de novos ativos imobiliários em consonância com a política de 
investimentos do Fundo, cujo pipeline é composto de (i) 2 (dois) ativos imobiliários – ambos já anunciados nos Fatos 
Relevantes de 27/04/2021 e 18/05/2021, respectivamente, sendo o primeiro um Sale&Leaseback da Pandurata/Bauducco e o 
segundo, um Built-To-Suit da FEMSA; (ii) pagamento de parcela do preço de aquisição do Imóvel Decathlon, a vencer em 
10/12/2021, conforme Fato Relevante publicado em 30/12/2020; (iii) potencial integralização de capital adicional no Alianza 
Digital Realty FII; e (iv) outros ativos e reserva de caixa. 

Demais detalhes estão disponíveis em https://alzr11.alianza.com.br. 

Posicionamento 

ALZR11 - Alianza Trust Renda Imobiliária FII 

O retorno esperado para os investidores participantes da Oferta Restrita desta 4ª Emissão de Cotas do ALZR11 será de R$ 0,70 
(setenta centavos) por Cota, considerando a alocação de todos os recursos nos ativos apresentados na tabela de pipeline do 
Fato Relevante de 02/06/2021. ESTA ESTIMATIVA NÃO REPRESENTA QUALQUER PROMESSA OU GARANTIA DE 
RENTABILIDADE e indicamos que seja feita a leitura integral do Fato Relevante da Oferta pelos cotistas e possíveis novos 
investidores do Fundo.  

Por fim, entre os benefícios imediatos potencialmente trazidos por esta nova oferta, destacamos, entre outros: (i) a 
diversificação do portfólio do Fundo, (ii) o aumento da liquidez no mercado secundário, e (iii) incremento nos rendimentos do 
Fundo. 
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Autonomy Investimentos 

 

Retornos PL         

Mês Ano 12m Milhões 
Valor 
Cota 

VPA* P/VPA 
Renda 
Mensal 

Autonomy Edifícios Corporativos -2,69% -4,43% - 483,60 87,43 100,23 0,88 0,63% 

XPFT -1,85% -6,18% 1,82%         - 

XPFI -1,63% -2,28% 5,26%         - 

IFIX -1,56% -1,87% 5,97%         - 

Fonte: XP e Economatica. Data base: 31/05/2021 

 

Atribuição de Performance 

AIEC11 - Autonomy Edifícios Corporativos 

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

Os dividendos de maio/21 se mantiveram em R$ 0,57/cota ("dividend yield" anualizado de 7,77% considerando a cota de 
31/maio: R$ 88,00). Desde março, o Fundo está retendo R$ 0,07/cota, saldo que, se não utilizado, é liberado ao término da 
arbitragem, o que levaria o yield a 8,74%. 

Considerando o início das negociações em 16/out/20, o volume médio diário negociado é de R$ 444 mil, sendo que a 
quantidade de cotistas tem aumentado na medida que o Fundo vai sendo mais conhecido, crescendo 8,4% desde dez/20 e 
chegando a 3.035 cotistas.  

O patrimônio gerencial do Fundo está em R$ 100,16/cota, com um deságio de 12% em relação ao valor de mercado de maio. 
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 

No curto prazo, o AIEC11 deve se beneficiar pela resiliência dos seus contratos atípicos, e por serem 100% corrigidos pelo 
IGPM. Além disso, 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-ons. 

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, 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. 
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Banco Plural 

 

Retornos PL         

Mês Ano 12m Milhões 
Valor 
Cota 

VPA* P/VPA 
Renda 
Mensal 

Malls Brasil Plural -2,55% -5,44% 23,79% 791,44 96,60 104,68 0,93 0,40% 

XPFT -1,85% -6,18% 1,82%         - 

XPFI -1,63% -2,28% 5,26%         - 

IFIX -1,56% -1,87% 5,97%         - 

Fonte: XP e Economatica. Data base: 31/05/2021 

 

Atribuição de Performance 

MALL11 - Malls Brasil Plural 

Durante o mês de abril, por conta da piora do número de casos, alguns de nossos ativos tiveram seu horário de funcionamento 
reduzido. Isso reflete-se nos principais indicadores operacionais dos ativos (NOI, Aluguel Faturado e Vendas Totais) vale 
ressaltar que por conta do efeito da base de comparação, os indicadores do fundo apresentaram crescimento percentual em 
base YoY, contudo, ainda permanecem abaixo dos patamares experimentados em 2019. Embora o cenário de curto prazo ainda 
permaneça incerto, o NOI dos shoppings demonstra correlação positiva com o aumento dos horários de funcionamento, 
indicando uma tendência de retomada dos resultados tão logo a situação se normalize.Em abril, voltamos a operar com 100% 
do nosso portfólio aberto.Apesar do cenário desafiador, o fundo foi capaz de gerar um resultado consistente para o mês de 
maio.O Fundo gerou um resultado no mês equivalente a R$ 0,43/cota e optamos por usar R$ 0,02/cota da base de resultados 
acumulada, resultando no valor distribuido de R$ 0,45/cota, e apurando uma base acumulada de resultados a distribuir, para 
os próximos meses de, aproximadamente, R$ 0,23/cota 

Posicionamento 

MALL11 - Malls Brasil Plural 

Apesar da rencente melhora nos números da pandemia, o cenário ainda é incerto e demanda cautela. 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 
dependendo de novas restrições sociais mais duras.No fechamento de maio, tínhamos aprox. 43 milhões de pessoas que já 
haviam tomado a 1ª dose da vacina. 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 

 

BlueCap 

 

Retornos PL         

Mês Ano 12m Milhões 
Valor 
Cota 

VPA* P/VPA 
Renda 
Mensal 

BlueCap Renda Logística -2,68% 0,54% 2,55% 194,97 100,11 101,45 0,99 0,60% 

XPFT -1,85% -6,18% 1,82%         - 

XPFI -1,63% -2,28% 5,26%         - 

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 -1,56% -1,87% 5,97%         - 

Fonte: XP e Economatica. Data base: 31/05/2021 

 

Atribuição de Performance 

BLCP11 - BlueCap Renda Logística 

A alta de 0,75% na Selic em junho, gerou impacto de 0,05% de decréscimo no dividend yield anualizado do Fundo.  

Com a 2.a emissão liquidada em março e aumento do patrimônio líquido do Fundo para R$ 195 MM, o nível de alavancagem 
se encontra em 16,4%. Consideramos esse patamar saudável e confortável para ser administrado.  

A distribuição foi de R$ 0,5073 por quota, equivalente a dividend yield anualizado de 6,08%, por conta da corretagem de locação. 

Posicionamento 

BLCP11 - BlueCap Renda Logística 

No último mês, houve pagamento extraordinário, e único, de comissão da intermediação do aluguel de nosso galpão em 
Extrema-MG para Bauducco. Expurgando esse efeito pontual, a distribuição seria de 0,6565 por cota, equivalente a 7,87% ao 
ano. Para o próximo mês, não há previsão de nenhum pagamento ou despesa extraordinária. 

Bluemacaw 

 

Retornos PL         

Mês Ano 12m Milhões 
Valor 
Cota 

VPA* P/VPA 
Renda 
Mensal 

Bluemacaw Logística -1,71% - - 377,76 101,35 99,13 1,03 0,69% 

Bluemacaw Office - - - 98,08 - 25.831,28 1,01 0,00% 

XPFT -1,85% -6,18% 1,82%         - 

XPFI -1,63% -2,28% 5,26%         - 

IFIX -1,56% -1,87% 5,97%         - 

Fonte: XP e Economatica. Data base: 31/05/2021 

 

Atribuição de Performance 

BLMG11 - Bluemacaw Logística 

Reafirmando o compromisso do BLMG11 de construir um portfólio de extrema qualidade e solidez, foi concluída em 31 de maio 
a aquisição de um galpão logístico AAA em Extrema-MG. O Galpão conta atualmente com 54 mil m² de ABL e conta com uma 
expansão em andamento com expectativa de ser entregue no 2º semestre de 2021, a qual ampliará a ABL para 77 mil m². O 
Ativo é o maior e mais inovador centro de distribuição de moda online na América Latina e está 100% locado para a Dafiti, 
através de um contrato atípico “Built to Suit” com vencimento em 2030. Com essa aquisição, o portfólio do BLMG11 passa a 
ser composto por 3 galpões logísticos AAA, mantendo uma base de inquilinos 100% exposta ao crescimento do e-commerce 
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no Brasil. A distribuição de rendimentos do mês de Maio/21 foi de R$1,10 por cota, correspondente a um Dividend Yield 
anualizado de 13,2% calculado sobre o valor da cota da 1ª emissão de R$100,00 e de 12,6% calculado sobre o valor da cota da 
2ª emissão de R$105,00. Neste mês, devido à finalização das recentes aquisições, a gestão pôde revisar as provisões do Fundo, 
o que permitiu o pagamento de rendimentos acima dos valores históricos. 

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. 

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 BOMA 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. Seguindo com forte atuação na locação das áreas vagas, em maio houve um 
aumento representativo no número de visitas para potencial locação na Torre Oeste. Com relação às obras de melhoria no 
empreendimento, ainda neste mês, o gestor predial evoluiu com as obras de adequação do poço artesiano do Centro 
Empresarial Nações Unidas para atender a norma e renovar a outorga para exploração de recursos do poço. O empreendimento 
utiliza água do poço artesiano para alimentação do reservatório que atende diversas funcionalidades dos edifícios, shopping e 
hotel. Este é mais um diferencial de sustentabilidade do empreendimento. 

Posicionamento 

BLMO11 - Bluemacaw Office 

A perspectiva para os próximos meses é que o aumento expressivo no número de visitas à Torre Oeste se traduza em novas 
locações e consequente redução progressiva da vacância, em linha com a estratégia original do Fundo de adquirir conjuntos à 
descontos significativos em relação ao custo de reposição para posterior locação e estabilização do fluxo de dividendos. 
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 energia e do setor financeiro, que buscam espaços novos tanto para 
expansão como para melhoria da qualidade da ocupação. Dentre essas empresas, o Fundo está em negociação avançada para 
locação de 4.200m² (68% da área vaga) do Fundo. 

Bresco 

 

Retornos PL         

Mês Ano 12m Milhões 
Valor 
Cota 

VPA* P/VPA 
Renda 
Mensal 

Bresco Log -0,86% -3,05% -3,01% 1.602,96 108,76 108,46 1,01 0,49% 

XPFT -1,85% -6,18% 1,82%         - 

XPFI -1,63% -2,28% 5,26%         - 

IFIX -1,56% -1,87% 5,97%         - 

Fonte: XP e Economatica. Data base: 31/05/2021 
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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$129 milhões, sendo 36% 
provenientes de propriedades localizadas na cidade de São Paulo.  

Os contratos de locação possuem prazo médio remanescente de 4,5 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 nova locação e iniciou obras de benfeitorias: 

- Bresco Resende: Encerramento do contrato de locação com a FM Logistic concomitante com a celebração do contrato de 
locação com a B2W para 100% do Imóvel. O valor do aluguel deve representar, aproximadamente, R$0,03 por cota do Fundo 
ao mês. 

- Benfeitorias Bresco Resende e Bresco Canoas: obras sobre áreas comuns e privativas, implementações de sistemas, reparos 
pontuais e pintura de fechada resultando em melhorias estruturais, conservação e alteração de comunicação visual de ambos 
os empreendimentos  

- Benfeitorias Whirlpool: 64% da obra realizada e entrega prevista para setembro de 2021. O valor do aluguel mensal deverá 
representar, aproximadamente, R$ 0,02 por cota do Fundo ao mês. 

 

 

Guardian 

 

Retornos PL         

Mês Ano 12m Milhões 
Valor 
Cota 

VPA* P/VPA 
Renda 
Mensal 

Guardian Logística -0,75% - - 568,51 109,46 101,28 1,09 0,75% 

XPFT -1,85% -6,18% 1,82%         - 

XPFI -1,63% -2,28% 5,26%         - 

IFIX -1,56% -1,87% 5,97%         - 

Fonte: XP e Economatica. Data base: 31/05/2021 

 

https://conteudos.xpi.com.br/fundos-imobiliarios/bresco-logistica-fii-brco11/
https://conteudos.xpi.com.br/fundos-imobiliarios/bresco-logistica-fii-brco11/
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Atribuição de Performance 

GALG11 - Guardian Logística 

O FII Guardian Logística (GALG11) encerrou maio de 2021 com os previsíveis resultados da carteira de locação 100% atípica, 
totalizando R$0,82/cota. Os dividendos anunciados no final de maio foram de R$ 0,84/cota, e serão distribuídos no dia 15 de 
maio – um Dividend Yield de 9,1%a.a. Assim os resultados acumulados não distribuídos ficaram com o saldo de R$0,16/cota. 

Gostaríamos de aproveitar a sessão de comentários do gestor deste mês para tonar público que, após recente atualização, o 
patrimônio do líquido do fundo está em R$592 milhões. 

Em outra nota, com o preço de fechamento da cota R$110,30 em maio, pudemos notar que o GALG está com dividend yield 
acima da média de mercado, especialmente quando comparado com os maiores fundos de logística por patrimônio líquido.  

Alcançamos um total de 3,8 mil cotistas e as negociações das cotas tiveram um volume médio de R$1,4MM/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 aquisição 
estiver madura.  

Em setembro o valor do contrato de locação com a Souza Cruz (British American Tobacco) deverá ser reajustado pelo IPCA. 
Hoje este aluguel representa 37% da renda de locação do GALG11. O Imóvel ocupa um terreno de 501 mil m² em 
Cachoeirinha/RS. 

 

Hedge 

 

Retornos PL         

Mês Ano 12m Milhões 
Valor 
Cota 

VPA* P/VPA 
Renda 
Mensal 

General Shopping Ativo e Renda 0,51% -8,48% 4,41% 269,26 59,34 94,48 0,63 0,17% 

Hedge AAA -1,85% - - 263,84 100,38 97,36 1,04 0,50% 

Hedge Brasil Shopping -1,50% -5,90% 1,45% 2.197,22 200,10 219,72 0,91 0,20% 

Hedge Logística -1,63% -2,54% -0,78% 507,96 113,12 119,52 0,95 0,54% 

XPFT -1,85% -6,18% 1,82%         - 

XPFI -1,63% -2,28% 5,26%         - 

IFIX -1,56% -1,87% 5,97%         - 

Fonte: XP e Economatica. Data base: 31/05/2021 
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Atribuição de Performance 

HAAA11 - Hedge AAA 

O Fundo encerrou o mês de maio 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 maio 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 maio. 

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 

HGBS11 - Hedge Brasil Shopping 

Em maio, o Fundo apresentou renda imobiliária de aproximadamente R$ 2,1 milhões. Apesar do avanço em relação ao mês 
anterior, o resultado do mês seguiu impactado pelas restrições de funcionamento determinadas no estado de São Paulo em 
março.  

As vendas totais do Fundo apresentaram crescimento de 476% em relação a abril de 2020, mês mais impactado pelos 
fechamentos em 2020. Em relação a abril de 2019, este indicador apresentou queda de 41%. A vacância do Fundo encerrou o 
mês de abril em 8,4%, vs. 8,0% no mês anterior e 7,0% em abril de 2020. 

https://conteudos.xpi.com.br/fundos-imobiliarios/hedge-brasil-shopping-fii-hgbs11/
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O Fundo distribuirá R$ 0,35 por cota como rendimento referente ao mês de maio de 2021, considerando as 10.000.000 cotas 
no fechamento 

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. 

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 

FIGS11 - General Shopping Ativo e Renda 

Em abril, os ativos do Fundo apresentaram variação de vendas de 119% em relação a abril de 2020, sendo que no Shopping 
Bonsucesso a variação foi de 70%, e no Parque Shopping Maia de 348% em relação ao ano anterior. Vale lembrar que abril foi 
o mês mais impactado pela pandemia da COVID-19 em 2020, sendo o mês em que todos os shoppings no Brasil suspenderam 
suas atividades. Quando comparamos as vendas de abril 2021 versus abril de 2019, temos uma variação negativa neste 
indicador de 36% no Shopping Bonsucesso e de 53% no Parque Maia.  

Em termos de vacância, o Shopping Bonsucesso encerrou o mês com 8,1% da área vaga, já o Parque Maia terminou com 16,0%. 
Assim, a vacância consolidada do Fundo em abril de 2021 foi de 12,4%. Novamente 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. 

Em maio, o resultado do fundo, foi de R$ 0,08 / cota, enquanto o rendimento anunciado por cota foi de R$0,15. Vale reforçar 
que este resultado se refere à competência de março, portanto, impactado pelas restrições de funcionamento impostas pelas 
autoridades locais. 

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. 

 

 

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

 

Retornos PL         

Mês Ano 12m Milhões 
Valor 
Cota 

VPA* P/VPA 
Renda 
Mensal 

HSI Logística -1,60% 0,50% - 1.333,10 105,61 105,30 1,01 0,53% 

HSI Malls 1,63% -1,53% 14,26% 1.539,38 90,74 97,55 0,93 0,24% 

HSI Renda Imobiliária - 9,15% - 824,68 - 96,82 0,96 0,60% 

XPFT -1,85% -6,18% 1,82%         - 

XPFI -1,63% -2,28% 5,26%         - 

IFIX -1,56% -1,87% 5,97%         - 

Fonte: XP e Economatica. Data base: 31/05/2021 

 

Atribuição de Performance 

HSML11 - HSI Malls 

O resultado do Fundo em Maio reflete o pior mês de restrições do portfolio. Na competência Março os shoppings do estado de 
SP permaneceram fechados, o que reflete nos indicadores de vendas e NOI deste mês. Apesar do maior impacto da “2ª onda” 
no sistema de saúde, o resultado das restrições no portfolio do fundo foi menos grave do que em 2020. Dois motivos principais: 
1. maior flexibilidade nas operações, em nenhum momento durante 2021 tivemos 100% do portfolio fechado; 2. expectativa do 
controle da pandemia no médio prazo, o nível de incerteza em 2020 era significativamente superior ao de agora. Assim, a 
máxima da inadimplência e dos descontos neste ano é substancialmente inferior a 2020. 

Posicionamento 

HSML11 - HSI Malls 

A partir da competência de Abril, resultados que chegam no fundo no mês corrente de Junho, o portfolio mostra recuperação 
importante. Assim, decidimos iniciar a distribuição do resultado acumulado prevendo uma transição de ganhos consistentes 
entre o primeiro e segundo semestre do ano, antecipando a intenção de evitar novas reduções dos valores distribuídos a partir 
de então, assumindo, no cenário base, a permanência dos ativos com as restrições atuais durante o terceiro trimestre do ano. 

Atribuição de Performance 

HSRE11 - HSI Renda Imobiliária 

No início de Junho todos os ativos do portfolio estavam operacionais. Além disso, temos alocado o Caixa do Fundo em Títulos 
Públicos pré-fixados, que esperamos apresentar apreciação importante até o final de 2021 influenciando positivamente o 
resultado do Fundo no curto prazo. 

Posicionamento 

HSRE11 - HSI Renda Imobiliária 

A expectativa agora, é de recuperação consistente das vendas do varejo e consequentemente do resultado da carteira de 
locatários. A inflação aquecida, deverá também acelerar o ganho de resultado nominal do portfolio, uma vez que possui todos 
os seus contratos indexados. 

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 

HSLG11 - HSI Logística 

A atividade comercial em Maio foi positiva com a negociação de duas expansões de locatários existentes do ativo em Itapevi, 
além da provável confirmação de um novo locatário para o empreendimento da negociação de dois módulos. 
Operacionalmente temos priorizado a consolidação dos níveis de resultado do fundo mantendo assim, uma maior 
previsibilidade de entrega de resultados no curto prazo. 

Posicionamento 

HSLG11 - HSI Logística 

Mantemos o curso para atingirmos a ocupação total do portfolio até o final do ano e iniciarmos no segundo semestre um 
movimento mais assertivo de expansão. 

Kinea Investimentos 

 

Retornos PL         

Mês Ano 12m Milhões 
Valor 
Cota 

VPA* P/VPA 
Renda 
Mensal 

Kinea Real Estate -3,19% -9,50% -12,38% 3.772,45 143,03 156,11 0,92 0,46% 

XPFT -1,85% -6,18% 1,82%         - 

XPFI -1,63% -2,28% 5,26%         - 

IFIX -1,56% -1,87% 5,97%         - 

Fonte: XP e Economatica. Data base: 31/05/2021 

 

Atribuição de Performance 

KNRI11 - Kinea Real Estate 

No mês de maio foram concluídas três novas locações na carteira de inquilinos do Fundo que resultaram em uma redução de 
0,51 p.p. na vacância financeira do portfólio. Apesar de todas as incertezas causadas pela pandemia de Covid-19 continuamos 
confiantes na performance do fundo. As locações responsáveis pela diminuição da vacância financeira foram de um conjunto 
do Edifício Athenas para a empresa Infinity Outsourcing, um conjunto do Ed. Joaquim Floriano para a empresa GS Inima e um 
conjunto do Ed. Lagoa Corporate para a empresa SPX. Importante ressaltar que as duas últimas locações foram realizadas 
para inquilinos dos prédios que aumentaram sua ocupação nos respectivos imóveis demonstrando mais uma vez a disposição 
das empresas de se preparar para uma volta gradual aos escritórios. As movimentações descritas acima, reduziram a vacância 
física3 do Fundo para 5,49% (ante 5,67% no mês anterior), a vacância financeira4 para 10,17% (ante 10,68% no mês anterior) e 
a vacância financeira ajustada pelas carências para 12,55% (ante 12,63% no mês anterior). 

Posicionamento 

KNRI11 - Kinea Real Estate 

A obra do CD Cabreúva atualmente encontra-se 82,25% executada, e a expectativa é de que seja concluída no início do terceiro 
trimestre deste ano. Conforme informado em nosso comunicado de rendimentos publicado em 31/05/2021, o valor de 

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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rendimentos distribuídos pelo Fundo referente ao mês de abril cujo pagamento ocorrerá em 15/06/2021, será mantido em 
R$0,69 por cota. 

 

Patria 

 

Retornos PL         

Mês Ano 12m Milhões 
Valor 
Cota 

VPA* P/VPA 
Renda 
Mensal 

Pátria Edifícios Corporativos -1,37% -2,65% -1,60% 301,72 67,43 86,76 0,78 0,45% 

Pátria Logística -2,62% -3,38% - 481,74 89,44 96,51 0,93 0,61% 

XPFT -1,85% -6,18% 1,82%         - 

XPFI -1,63% -2,28% 5,26%         - 

IFIX -1,56% -1,87% 5,97%         - 

Fonte: XP e Economatica. Data base: 31/05/2021 

 

Atribuição de Performance 

PATL11 - Pátria Logística 

No mês de maio, o PATL11 continou seus esforços na condução da due diligence dos 4 imóveis que tem MOU e exclusividade 
assinada para aquisição. Espera-se que pelo menos um imóvel já tenha aquisição concluída até final de julho, utilizando capital 
atualmente investido em FIIs e renda fixa. Dos 4 imóveis em DD, 3 podem ser adquiridos com posição de liquidez do Fundo e 1 
deles demandaria outras fontes de capital, dos quais o gestor está estudando alternativas. O gestor continua estudando novas 
oportunidades de aquisição com foco em diversificação do portfólio, mantendo qualidade dos ativos. 

O PATL11 distribuiu R$ 0,57 por cota pelo terceiro mês consecutivo e espera-se manter esse patamar pelos próximos meses. 

Posicionamento 

PATL11 - Pátria Logística 

O PATL11 já tem ativos em DD e exclusividade com montantes de transação suficientes para alocação integral do caixa do 
Fundo (investido em FIIs e renda fixa) em imóveis. Mesmo sem essa alocação, o Fundo já é um dos FIIs logísticos que entregam 
maior dividend yield para o cotista atrelado a um portfólio de ativos A+ e alto percentual de contratos BTS (80% da receita 
imobiliária). As novas aquisições devem trazer para o investidor imóveis com boas especificações técnicas e localizações 
estratégicas no ponto de vista logístico.  

No aspecto de locação, um dos principais focos do time, o gestor mantém tratativas para ocupação da área vaga de Ribeirão 
das Neves com diferentes players. 

Atribuição de Performance 

PATC11 - Pátria Edifícios Corporativos 

No mês de maio, o PATC11 concluiu a aquisição de seu segundo andar no Edifício RM Square, na região da Chucri Zaidan, e 
realizou o pagamento da primeira parcela relativa ao Edifício Cetenco Plaza, na Av. Paulista. O pagamento da segunda parcela 

https://conteudos.xpi.com.br/fundos-imobiliarios/patria-edificios-corporativos/
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ocorreu em 01/jun, juntamente com a assinatura da escritura e a conclusão da transação. Com estas transações, o PATC11 
finalizou os esforços para alocação do caixa em ativos-alvo, restando em liquidez apenas volumes de giro. 

O PATC11 distribuiu R$ 0,32/cota no mês de maio, atingindo dividend yield de 5,7% à cota de mercado (R$ 67,75) no fechamento 
do mês. O fundo possía 7 imóveis em seu portfólio em maio/21, totalizando R$ 224 M ou 75% de seus recursos. No mês o 
fundo apresentou aluguel médio de R$ 117,4/m², além de taxas de vacância física/financeira de 15%/12%. A queda desses dois 
indicadores em relação ao mês anterior se deu em decorrência das aquisições conduzidas no mês. À luz da venda de algumas 
de suas posições táticas para as compras de imóveis mencionadas acima, a posição de FIIs do PATC11 foi avaliada em ~R$ 
59 M, representando 20% dos seus recursos totais. Mais informações poderão ser encontradas no Relatório Gerencial pra o 
mês. 

Posicionamento 

PATC11 - Pátria Edifícios Corporativos 

Tendo em vista o andamento dos negócios recentemente anunciados pelo fundo, o PATC11 acaba de concluir 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. 

QAM 

 

Retornos PL         

Mês Ano 12m Milhões 
Valor 
Cota 

VPA* P/VPA 
Renda 
Mensal 

Quasar Agro -2,04% 3,34% 21,22% 294,77 52,42 58,49 0,90 0,74% 

XPFT -1,85% -6,18% 1,82%         - 

XPFI -1,63% -2,28% 5,26%         - 

IFIX -1,56% -1,87% 5,97%         - 

Fonte: XP e Economatica. Data base: 31/05/2021 

 

Atribuição de Performance 

QAGR11 - Quasar Agro 

Este mês os rendimentos a serem distribuídos totalizaram R$ 0,38 por cota com pagamento em 9 de junho de 2021, o que 
equivale a um yield de 8,99% a.a. ou 269,12% do CDI líquido de IR. 

Posicionamento 

QAGR11 - Quasar Agro 

Para melhor orientação de nossos cotistas e com o intuito de esclarecer dúvidas recorrentes em nosso mailing de RI fizemos 
uma abertura das principais receitas e despesas que compõe o resultado do QAGR11 em nosso relatório mensal de maio. 

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

 

Retornos PL         

Mês Ano 12m Milhões 
Valor 
Cota 

VPA* P/VPA 
Renda 
Mensal 

RB Capital Office Income -3,03% -32,82% -27,03% 383,98 57,90 101,61 0,57 0,58% 

Vila Olímpia Corporate -3,49% -6,44% 2,32% 173,07 98,60 96,97 1,02 0,40% 

XPFT -1,85% -6,18% 1,82%         - 

XPFI -1,63% -2,28% 5,26%         - 

IFIX -1,56% -1,87% 5,97%         - 

Fonte: XP e Economatica. Data base: 31/05/2021 

 

Atribuição de Performance 

VLOL11 - Vila Olímpia Corporate 

Apesar da leve amenização do cenário pandêmico em maio, os impactos econômicos causados pela crise ainda não 
apresentam indícios significativos de melhora. Contudo, o gradual aumento do número de vacinados, sinaliza um possível 
abrandamento do cenário nos próximos meses. 

Continuamos ativos e na busca das melhores práticas e adaptações dos imóveis para que o processo de retorno das empresas 
seja o mais fluido possível. 

O Fundo distribuiu R$ 0,41 por cota no mês de junho, apurados segundo o regime de caixa, auferidos no mês de maio e encerrou 
o mês com zero de inadimplência. 

Conforme Fato Relevante publicado em 08 de jun/21, houve a prorrogação do prazo de locação por 6 meses, mantendo o atual 
valor locatício, por um locatário do segmento de varejo, até 02 de Jan/22. O inquilino atualmente ocupa 7,25% da área locável  
do Fundo, com seu aluguel representando 11% da receita imobiliária, o equivalente a R$ 0,05 por cota. 

Posicionamento 

VLOL11 - Vila Olímpia Corporate 

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

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. 

Atribuição de Performance 

RBCO11 - RB Capital Office Income 

https://conteudos.xpi.com.br/fundos-imobiliarios/vila-olimpia-corporate-fii-vlol11/
https://conteudos.xpi.com.br/fundos-imobiliarios/vila-olimpia-corporate-fii-vlol11/
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Apesar da leve amenização do cenário pandêmico em maio, os impactos econômicos causados pela crise ainda não 
apresentam indícios significativos de melhora. Contudo, o gradual aumento do número de vacinados, sinaliza um possível 
abrandamento do cenário nos próximos meses. 

Continuamos ativos e na busca das melhores práticas e adaptações dos imóveis para que o processo de retorno das empresas 
seja o mais fluido possível. 

O Fundo distribuiu R$ 0,39 por cota no mês de junho, apurados segundo o regime de caixa, auferidos no mês de maio. 

Conforme o Fato Relevante publicado em 08 de junho de 2021, o Fundo recebeu o aluguel inadimplido de competência Abril/21. 
O valor, incluindo multa e juros, corresponde a um acréscimo de R$ 0,04 (quatro centavos de reais) por cota na distribuição de 
Junho/21. 

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. 

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

Tão logo uma das negociações seja concluída, e novos contratos sejam assinados, maiores detalhes serão divulgados ao 
mercado. 

 

RBR Asset 

 

Retornos PL         

Mês Ano 12m Milhões 
Valor 
Cota 

VPA* P/VPA 
Renda 
Mensal 

RBR Log -4,66% 0,21% 17,44% 607,03 105,38 107,18 0,99 0,57% 

RBR Properties -0,94% -3,32% 23,05% 1.062,75 86,91 87,26 1,00 0,34% 

XPFT -1,85% -6,18% 1,82%         - 

XPFI -1,63% -2,28% 5,26%         - 

IFIX -1,56% -1,87% 5,97%         - 

Fonte: XP e Economatica. Data base: 31/05/2021 

 

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$ 0,32 por cota em Maio, representando um DY anualizado de 4,49% frente a cota de fechamento 

https://conteudos.xpi.com.br/fundos-imobiliarios/rbr-properties-fii-rbrp11/
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do mês (R$ 87,23). Ressaltamos que a menor distribuição ocorreu dado que captamos os recursos da 5a. emissão e todavia 
não foram alocados. A alocação referente a aquisição do Ed. River One estava prevista para última semana de Maio, a qual não 
ocorreu devido ao funcionamento mais lento devido a pandemia. A expectativa é que tal recurso seja alocado em Junho, 
normalizando então o nível dos dividendos ao longo dos próximos meses. 

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 Maio, o fundo divulgou a distribuição de R$ 0,70/cota, representando um DY anualizadode 8,21% frente a cota de 
fechamento de Maio (R$ 106,07). Tal resultado acima do que o fundo vinha distribuindo mensalmente, é fruto de um trabalho 
dedicado do time de gestão. O time trabalha ativamente para ocupar 100% do galpão Hortolândia II e as negociações já estão 
em fase final do contrato de locação. O habite-se para o galpão FW5 em Extrema foi emitido em 18/05/21, data a partir do qual 
passa a vigorar o contrato de locação com o Mercado Livre. A equipe de gestão segue analisando oportunidades de novos 
investimentos e desinvestimentos do portfólio. E em relação a mais recente aquisição, o WT RBR em Cajamar, as obras dos 
dois galpões seguem em ritmo bastante acelerado. Está sendo priorizada a entrega do módulo 100, pré-locado para o Mercado 
Livre, e, na sequência, a execução das atividades do módulo 200 (especulativo). 

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 -1,13% -8,21% - 108,82 96,48 96,59 1,01 0,71% 

REC Renda Imobiliária -0,35% -12,82% -3,26% 763,27 80,04 93,32 0,86 0,74% 

XPFT -1,85% -6,18% 1,82%         - 

XPFI -1,63% -2,28% 5,26%         - 

IFIX -1,56% -1,87% 5,97%         - 

Fonte: XP e Economatica. Data base: 31/05/2021 

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

RECT11 - REC Renda Imobiliária 

No acumulado dos últimos 12 meses, a distribuição de rendimentos do Fundo corresponde a 8,46%, 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 maio de 2019 (primeiro mês após o encerramento de sua oferta inicial) e maio de 2021 um montante 
acumulado de 19,2% sobre a cota R$100 (versus um CDI acumulado, líquido de tributo, de 6,3%). Em 15 de junho de 2021, 
referente ao resultado do mês de maio, o Fundo distribuirá o montante de R$ 4.907.608. Esta distribuição corresponde a um 
rendimento por cota de R$ 0,6000. 

Posicionamento 

RECT11 - REC Renda Imobiliária 

Foi finalizada a alocação dos recursos captados na 6ª emissão para a estratégia de Hedge do passivo do fundo. O foco atual 
da equipe de gestão continua sendo na locação das áreas vagas do portfólio 

Atribuição de Performance 

RELG11 - REC Logística 

No acumulado dos seis últimos meses, a distribuição de rendimentos do Fundo corresponde a 4,65%, ou o equivalente a 365% 
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 429% do CDI líquido do tributo. O Fundo distribuiu entre novembro de 2020 (primeiro 
mês após o encerramento da sua oferta inicial) e maio de 2021 um montante acumulado de 4,6% (versus um CDI acumulado 
de, líquido de tributo, de 1,1%). 

Em 15 de junho de 2021, referente ao resultado do mês de maio, o Fundo distribuirá o montante de R$ 817.737,50. Este mês, 
os cotistas anteriores à 3ª emissão de cotas e os cotistas que exerceram o Direito de Preferência receberão o rendimento por 
cota equivalente a R$ 0,7000 (rendimento para o mês cheio), os cotistas que exerceram o direito de sobras receberão R$ 0,4800 
por nova cota (rendimento entre o dia 07 de maio até o dia 31 de maio) e os cotistas que aderiram a oferta na abertura ao 
mercado receberão R$ 0,1800 por nova cota (rendimento entre os dias 21 de maio até o dia 31 de maio). 

Posicionamento 

RELG11 - REC Logística 

O foco da equipe de gestão é a alocação dos recursos captados da 3ª emissão, melhorias no imóvel REC Log Camaçari e 
locação das áreas vagas do portfólio 
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Rio Bravo Investimentos 

 

Retornos PL         

Mês Ano 12m Milhões 
Valor 
Cota 

VPA* P/VPA 
Renda 
Mensal 

Rio Bravo Renda Corporativa -8,40% -11,53% -9,36% 726,27 142,65 196,78 0,73 0,51% 

Rio Bravo Renda Educacional 4,31% -0,71% 3,73% 303,89 146,52 150,32 0,98 0,72% 

Rio Bravo Renda Residencial 0,09% -20,49% - 101,15 74,17 96,82 0,77 0,53% 

Rio Bravo Renda Varejo 2,34% -2,36% -6,10% 1.322,25 109,88 114,10 0,97 0,78% 

SDI Rio Bravo Renda Logística -3,96% -6,03% 6,80% 641,81 93,90 100,36 0,94 0,61% 

The One 0,99% -2,50% 3,87% 146,25 140,36 160,54 0,88 0,46% 

XPFT -1,85% -6,18% 1,82%         - 

XPFI -1,63% -2,28% 5,26%         - 

IFIX -1,56% -1,87% 5,97%         - 

Fonte: XP e Economatica. Data base: 31/05/2021 

 

Atribuição de Performance 

RBRS11 - Rio Bravo Renda Residencial 

O resultado do Fundo em maio de 2021 foi de R$ 0,44/cota, em linha com a distribuição de rendimentos que foi de R$ 0,40/cota. 
O mês foi marcado pela entrega do imóvel Vila Mariana, que iniciou suas operações: os acabamentos e limpezas finais no Urbic 
Tomás Alves foram concluídos e as unidades foram entregues. A operação de locação teve início no dia 8 de junho e, para o 
final de semana do Dia dos Namorados, em 12 de junho, já houve 100% de ocupação das unidades, notícia bastante positiva 
para o Fundo com seu primeiro empreendimento recém-entregue. Para a operação de locações no empreendimento Urbic Vila 
Mariana, o fundo fechou contrato com a Nomah, empresa pertencente ao grupo Loft. 

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. 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 74%. Portanto, podemos sugerir que, assim que o caixa estiver 100% alocado, o resultado do Fundo deverá 
ser de aprox. R$ 0,58/cota, que geraria um rendimento de aprox. 7% a.a. para os investidores que aderiram a primeira emissão 
de cotas. Portanto, o Fundo deverá gerar um resultado próximo ao patamar apresentado no estudo de viabilidade. 

Atribuição de Performance 

RBED11 - Rio Bravo Renda Educacional 

No mês de maio/2021, o resultado do Fundo foi de R$ 0,94/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, mas 
também com influência positiva do início do recebimento proporcional do aluguel do ativo “Santo André”, recém adquirido. Cabe  
ressaltar que a gestão analisa o fluxo de caixa do primeiro semestre em sua totalidade, de modo que há a previsão de retomada 
do alinhamento entre distribuição e resultado já a partir do próximo mês, a medida que a totalidade do aluguel do ativo “Santo 
André” passe a ser contabilizado no resultado do fundo, com projeção ainda de aumento para R$ 1,06/cota a partir do segundo 
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semestre. Foi concluída, em abril, a aquisição do ativo em Santo André/SP, 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, 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. 

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 

RCRB11 - Rio Bravo Renda Corporativa 

No mês de maio, o Fundo apresentou resultado de R$ 0,59/cota e distribuição de R$ 0,80/cota. O Fundo alienou o 20º andar 
do Edifício Cetenco Plaza, localizado na Av. Paulista, 1.842, em São Paulo/SP, com área BOMA de 1.152,12 m², pelo valor de R$ 
17.300.000,00, ora locado para a Trisul S.A. Com a venda do Imóvel, o Fundo gerou ganho de capital na ordem de R$ 
4.998.604,63, equivalente a R$ 1,35/cota. O Fundo adquiriu o Imóvel em junho de 2012, ao preço de R$ 10,67 mil/m², e o 
desinvestimento atingiu o patamar de R$ 15,02 mil/m², acima do valor patrimonial e do valor que o Fundo é negociado hoje na 
B3. A operação proporcionou uma taxa interna de retorno (TIR) de 13,2% a.a. para os investidores do Fundo, e demonstra a 
capacidade de geração de valor com o ativismo e expertise da gestão atrelados à excelência e qualidade dos ativos do portfólio 
do Fundo. A distribuição mensal é projetada considerando a geração de resultados do fundo ao longo do semestre, que leva 
em consideração resultados extraordinário como vendas de ativo, conforme estratégia de reciclagem de portfólio que vem 
sendo seguida pela gestão. 

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 

SDIL11 - SDI Rio Bravo Renda Logística 

No mês de maio de 2021, o Fundo manteve a distribuição de rendimentos no patamar de R$ 0,60/cota, o que corresponde a 
um dividend yield anualizado de 7,62% em relação ao valor da cota de mercado no fechamento do mês (R$ 94,50/cota). 

Cabe ressaltar que a equipe de gestão Rio Bravo-Tellus 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) Recebimento do aluguel proporcional do aluguel do Correios, no Centro Logístico Contagem, após a 
aquisição no mês de Abril; e (ii) Assinatura do Segundo Aditamento ao contrato de locação com a empresa IFCO, no 
empreendimento Mutimodal, com prorrogação de vigência para mais 20 (vinte) meses e reajuste positivo de 8,5% no valor de 
locação praticado. 

https://conteudos.xpi.com.br/fundos-imobiliarios/rio-bravo-renda-corporativa-fii-rcrb11/
https://conteudos.xpi.com.br/fundos-imobiliarios/rio-bravo-renda-corporativa-fii-rcrb11/
https://conteudos.xpi.com.br/fundos-imobiliarios/sdi-rio-bravo-renda-logistica-fii-sdil11/
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Posicionamento 

SDIL11 - SDI Rio Bravo Renda Logística 

Ao término de Maio, o Fundo possuia cerca de R$ 73,8 milhões em disponibilidade de caixa e aplicados em fundos de renda 
fixa, além de aproximadamente R$ 22,8 milhões investidos em Fundos Imobiliários, objetivando rentabilizar ainda mais o caixa 
em disponibilidade. Dessa forma, o Fundo já possui os recursos necessários 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 

ONEF11 - The One 

Em maio de 2021, o resultado do Fundo foi de R$ 0,67/cota, e a distribuição foi de R$ 0,64/cota. O resultado foi impactado 
positivamente devido a uma estabilização de despesas em patamar marginalmente mais baixo do que o observado na média 
dos primeiros 4 meses do ano. Este movimento já era esperado e traçado pela gestão. Assim, o resultado médio esperado para 
o primeiro semestre deste ano é de R$0,65 por cota, cujo impacto das despesas não recorrentes já incide no cálculo. Dessa 
forma, a distribuição anunciada segue a linearização do resultado no semestre de forma sustentável. 

Posicionamento 

ONEF11 - The One 

Com a celebração do novo Contrato com a empresa de seguros Austral em janeiro, 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). O fundo então passa a ter todos os seus 
conjuntos locados.  

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 maio de 2021, o Fundo apresentou resultado de R$0,81/cota e distribuição de R$0,85/cota, o que significa que até o 
momento distribuímos 100% do resultado operacional do semestre até o fechamento do último mês. O cenário de distribuição 
se mantém, sendo que há R$ 0,65 centavos decorrentes de ganhos de capital referentes a vendas de agências que estão 
previstos para serem pagos dentro do corrente semestre. As despesas com advogados e ações judiciais já estão consideradas 
no cenário de distribuição. Seguindo com a estratégia de reciclagem do portfólio e oferecendo aos cotistas direcionamento 
mais palpável de como deve ser o movimento, o fundo anunciou 4 vendas de ativos nos últimos meses, sendo que a gestão 
espera que sejam concluídas ainda neste semestre. Temos sido cuidadosos para fazer os desinvestimentos procurando o 
melhor valor possível para cada ativo, negociando os detalhes das transações e auferindo a melhor rentabilidade possível nos 
imóveis, de forma que o fundo distribua bons ganhos de capital e eleve o nível de seu portfólio, de forma que ele seja capaz de 
capturar valor expressivo na próxima década. 

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 

https://conteudos.xpi.com.br/fundos-imobiliarios/sdi-rio-bravo-renda-logistica-fii-sdil11/
https://conteudos.xpi.com.br/fundos-imobiliarios/the-one-fii-onef11/
https://conteudos.xpi.com.br/fundos-imobiliarios/the-one-fii-onef11/
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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. 

 

Riza 

 

Retornos PL         

Mês Ano 12m Milhões 
Valor 
Cota 

VPA* P/VPA 
Renda 
Mensal 

Riza Arctium Real Estate -5,26% 12,87% 54,13% 162,54 108,99 101,74 1,07 0,86% 

Riza Terrax -4,33% 0,21% - 1.069,50 101,29 96,81 1,05 0,65% 

XPFT -1,85% -6,18% 1,82%         - 

XPFI -1,63% -2,28% 5,26%         - 

IFIX -1,56% -1,87% 5,97%         - 

Fonte: XP e Economatica. Data base: 31/05/2021 

 

Atribuição de Performance 

ARCT11 - Riza Arctium Real Estate 

Todos os ativos estão adimplentes com suas obrigações. Dentro do mês liquidamos três operações referentes ao novo pipeline 
do fundo e seguimos trabalhando na alocação dos demais ativos que se encontram em cronograma dentro do esperado. 

Posicionamento 

ARCT11 - Riza Arctium Real Estate 

A gestão trabalha ativamente na alocação total dos recursos da oferta com o objetivo de finaliza-la até a primeira quinzena de 
Julho. Acreditamos que, dentro de Junho, alocaremos dois terços do fundo.  

Atribuição de Performance 

RZTR11 - Riza Terrax 

No início de junho, o Riza Terrax distribuiu R$ 0,50 reais por cota referente ao mês de maio, equivalente à um dividend yield de 
0,49%.O valor relativo à segunda emissão de cotas foi aplicado em operações compromissadas lastreadas em títulos públicos 
com bancos de primeira linha. 

Posicionamento 

RZTR11 - Riza Terrax 

A gestão trabalha ativamente para a alocação total dos recursos da segunda oferta. Conforme divulgado em fato relevante 
disponibilizado aos cotistas no dia 17/05/2021, o fundo adquiriu duas propriedades nas cidades de Formosa do Rio Preto-BA, 
Riachão das Neves-BA e Rio Verde-GO que somam aproximadamente R$ 95 milhões.Além do exposto acima o fundo possui 
outros 4 termos de compromisso de compra e venda vinculantes assinados para a aquisição de mais 4 propriedades nas 
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cidades de Balsas-MA, Sambaíba-MA, Canarana-MT, Ipameri GO e Campo Verde-MT. Atualmente as operações de aquisição 
relacionadas a estes documentos encontram-se em fase final de diligência jurídica. 

 

Tellus 

 

Retornos PL         

Mês Ano 12m Milhões 
Valor 
Cota 

VPA* P/VPA 
Renda 
Mensal 

Tellus Properties -5,14% -11,19% -1,64% 399,75 78,89 94,68 0,84 0,54% 

XPFT -1,85% -6,18% 1,82%         - 

XPFI -1,63% -2,28% 5,26%         - 

IFIX -1,56% -1,87% 5,97%         - 

Fonte: XP e Economatica. Data base: 31/05/2021 

 

Atribuição de Performance 

TEPP11 - Tellus Properties 

Em maio realizamos o pagamento da primeira parcela do Ed. Fujitsu, no valor de R$10MM, conforme fato relevante do dia 
13/05. No decorrer do mês de junho, ocorrerá a assinatura da Escritura e o pagamento do valor restante, parte via operação de 
securitização em negociação. Concomitantemente à Escritura Definitiva, será assinado um contrato atípico de locação com 
vigência de 5 anos com a vendedora, no valor total mensal de R$ 340.000,00, equivalente a um cap rate bruto de aquisição de 
8,16%. Foram adquiridas 7 lajes, a um valor de R$ 12.173/m², sendo o Tellus Properties o proprietário majoritário do edifício, 
com 52,17%.   

No Ed. Passarelli, alugamos 3 novos conjuntos para a Gradiente, que passa a ocupar 5 conjuntos, equivalente a 847,47 m². 
Desta forma, a vacância física do prédio reduziu para 17%, menor nível desde junho de 2020. Mais um mês em que nossa 
equipe de locação conseguiu reduzir a vacância do fundo, hoje em 18%.   

Por fim, o Fundo fechou o mês com uma distribuição de R$ 0,45/cota, com um dividend yield de 6,8% a.a., equivalente a 236% 
do CDI líquido. 

Posicionamento 

TEPP11 - Tellus Properties 

As incertezas em relação as lajes corporativas continuam existindo. Acreditamos ser um ponto forte nosso portfólio estar 
localizado nas regiões nobres de São Paulo e com possibilidade a médio e longo prazo de ajuste de aluguel, em comparação 
com ativos da mesma classe nas mesmas regiões. Com a antecipação da vacinação e previsão que até meados de setembro 
grande parte da população de SP tenha tomado ao menos a primeira dose, enxergamos uma perspectiva de melhora e de volta 
aos escritórios. Continuamos focados em reduzir a vacância que existe no Fundo e vendo outras possibilidades para o fundo.  
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 -2,14% - - 105,97 - 97,89 1,04 0,61% 

VBI Logística -5,24% -10,08% -8,46% 1.298,86 104,89 110,30 0,96 0,50% 

VBI Prime Properties -1,20% 0,62% - 937,39 94,46 96,44 0,99 0,52% 

XPFT -1,85% -6,18% 1,82%         - 

XPFI -1,63% -2,28% 5,26%         - 

IFIX -1,56% -1,87% 5,97%         - 

Fonte: XP e Economatica. Data base: 31/05/2021 

 

Atribuição de Performance 

EVBI11 - VBI Consumo Essencial 

Com base no resultado de maio, foi anunciado em 31/05 a distribuição de dividendo no valor de R$ 0,64/cota, o que representa 
um dividend yield anualizado de 7,5% sobre a cota de fechamento do dia 31/05 (R$ 102,00) e de 7,8% sobre o valor da cota 
patrimonial (R$ 97,99). Durante o mês de maio o Fundo permaneceu com o portfólio 100% locado, recebendo a totalidade dos 
aluguéis de sua carteira de recebíveis imobiliários de competência do mês de abril e não possuía qualquer inadimplência. 

Posicionamento 

EVBI11 - VBI Consumo Essencial 

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.  

Atribuição de Performance 

LVBI11 - VBI Logística 

Com base no resultado de maio, foi anunciado em 31/05 a distribuição de dividendo no valor de R$ 0,56/cota, o que representa 
um dividend yield anualizado de 6,4% sobre a cota de fechamento do dia 31/05 (R$ 105,45). Em 01/06, o Fundo anunciou a 
celebrou a aquisição de 70% do Ativo Aratu. O Ativo Atratu está localizado em Simões Filho, na Bahia, e possui (i) um galpão 
logístico, com construção concluída em mai/21, e ABL de 36.576 m² (“G01”), e (ii) um segundo galpão, em fase de construção 
com conclusão prevista para mês de jun/22, com ABL que totalizará 63.976 m² (“G02”), totalizando, desta forma, 100.552 m² 
de ABL no empreendimento, sendo que a participação do Fundo representa 70.386 m². Com base nas condições do negócio, é 
esperado um retorno médio sobre o capital investido (cash on cash) projetado equivalente a 8,8% a.a. e um incremento médio 
mensal na receita imobiliária do Fundo de R$ 0,07 por cota para os próximos 12 meses. 

Posicionamento 

LVBI11 - VBI Logística 

A equipe de Gestão segue atuando ativamente nas tratativas a fim de finalizar a alocação dos recursos da 3ª Emissão de Cotas. 

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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Atribuição de Performance 

PVBI11 - VBI Prime Properties 

Com base no resultado de maio, foi anunciado em 31/05 a distribuição de dividendo no valor de R$ 0,54/cota, o que representa 
um dividend yield anualizado de 6,7% sobre a cota de fechamento (R$ 95,00). Em 01/06, o Fundo anunciou o pagamento da 1ª 
tranche (referente a 40% da transação) no total de R$ 72,9 milhões. É importante destacar que com o pagamento da 1ª parcela 
passa a ser devido o pagamento da renda mínima garantida equivalente a 6,90% o que representa um incremento na receita 
imobiliária do Fundo de aproximadamente R$ 0,04 /cota 

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. Nesse 
sentido os principais contratos do fundo foram negociados para que a proxima revisão ocorra 24 meses de agora. 

 

Vinci Partners 

 

Retornos PL         

Mês Ano 12m Milhões 
Valor 
Cota 

VPA* P/VPA 
Renda 
Mensal 

Vinci Logística -0,32% -4,57% 12,92% 1.717,68 116,45 114,53 1,02 0,42% 

Vinci Offices -0,35% -1,28% 27,05% 760,70 59,80 60,02 1,00 0,74% 

Vinci Shopping Centers -2,36% -3,96% 13,46% 1.703,77 108,76 119,39 0,91 0,22% 

XPFT -1,85% -6,18% 1,82%         - 

XPFI -1,63% -2,28% 5,26%         - 

IFIX -1,56% -1,87% 5,97%         - 

Fonte: XP e Economatica. Data base: 31/05/2021 

 

Atribuição de Performance 

VILG11 - Vinci Logística 

O Fundo apresenta um portfólio de 15 ativos, em 6 estados, nas regiões Sudeste, Nordeste e Sul do Brasil, com 38% da receita 
exposta ao setor do e-commerce e 24% ao setor de transportes e logística. 

Em maio, o Fundo anunciou a aquisição de 100% do Airport Town Guarulhos III em Guarulhos-SP. O ativo possui  16.219  m² 
de ABL e se encontra 100%  locado, sendo o principal locatário a transportadora Transmagna. O valor total da transação foi R$ 
64 mihões e o cap rate estimado para os próximos 12 meses é de 8,4% . 

Com esta aquisição, em conjunto com as aquisições do Porto Canoa LOG (Serra-ES), em abril, e do Parque Logístico 
Pernambuco  (Ipojuca-PE), em março, o Fundo encerra a alocação dos recursos da 6ª emissão de cotas, encerrada em 1 de 
março de 2021, com 417 milhões em aquisições. 

https://conteudos.xpi.com.br/fundos-imobiliarios/relatorios/vinci-logistica-vilg11/
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Foi celebrado contrato de locação com o Mercado Favo para ocupação de módulo no Parque Logístico Osasco, que passa a 
estar 100% locado. O imóvel foi adquirido em agosto de 2020 e passou por processo de retrofit. O sucesso da locação integral 
do ativo em 9 meses após a aquisição reforça a estratégia do Fundo no processo de alocação de capital. 

No mês de maio, o Fundo anunciou a distribuição de R$ 0,57/cota. 

Posicionamento 

VILG11 - Vinci Logística 

O bom desempenho do Fundo durante a pandemia pode ser explicado, entre outros fatores, pela exposição de 38% da receita 
do fundo a empresas do setor de e-commerce e 24% ao setor de transporte e logística, além da gestão ativa do Fundo, 
responsável pelos acordos e negociações realizados.  

O Fundo encerrou a alocação dos recursos de sua 6ª emissão de cotas, tendo anunciado 417 milhões em aquisições. O saldo 
remanescente dos recursos captados serão utilizados para compor o caixa do fundo, honrando compromissos de médio/longo 
prazo e alocações táticas. 

O gestão estima que os rendimentos do Fundo estarão na faixa entre 0,6 e 0,63 por cota até o fim de 2021. 

Atribuição de Performance 

VINO11 - Vinci Offices 

No mês de maio/21, o Fundo anunciou sua distribuição de rendimentos no valor de R$ 0,45/cota, equivalente a 9,0% de dividend 
yield quando calculado sobre a cota de fechamento do mês. O VINO continua a se destacar, entregando uma  rentabilidade 
líquida total desde o seu IPO de 8% contra -2,4% do IFIX no mesmo período de novembro de 2019 até o fim de maio desse ano, 
o que representa 10,4 pontos percentuais acima do índice. O fundo 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. 

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$0,83/cota. Continuamos acreditando em um cenário de 
recuperação para o setor de escritórios que será impulsionado pelo cenário macroeconômico atual. Os níveis de atividade 
econômica aliados a perspectiva de avanço da vacinação impulsionaram especialistas a reverem suas projeções para um 
crescimento de 4% do PIB em 2021.Ao comparar dados históricos de absorção líquida no segmento de escritórios e a variação 
anual do PIB, percebemos uma correlação entre as duas informações. Logo, acreditamos que o avanço da vacinação aliado à 
retomada da atividade econômica refletirá positivamente na absorção dos escritórios. 

Atribuição de Performance 

VISC11 - Vinci Shopping Centers 

No mês de maio observamos o início de uma nova retomada após a totalidade dos shoppings ser autorizada a operar 
novamente. Ao longo do mês algumas regiões passaram por restrições mais severas, mas no geral o portfólio retomou seu 
funcionamento. Até nossa última atualização, em 07 de junho, o portfólio do fundo operava com o equivalente a 85,6% do 
horário de funcionamento pré-pandemia. Em maio, a distribuição de rendimentos anunciada foi de R$ 0,35/cota, patamar 40% 
superior distribuição do mês anterior. O Fundo ainda conta com um resultado acumulado não distribuído de R$ 0,06/cota que 
pode ser utilizado para distribuições futuras. Os indicadores operacionais do portfólio foram impactados por conta das novas 

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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restrições impostas e fechamentos dos ativos no primeiro trimestre do ano. Observamos indicadores em abril com sinais de 
recuperação após a retomada da atividade nos empreendimentos. Por conta do fechamento dos shoppings em março e abril 
de 2020, passamos a comparar o desempenho dos indicadores com os mesmos meses em 2019. No cenário atual, os 
indicadores operacionais do porftólio ainda estão em patamares consideravelmente inferiores aos níveis de 2019. 

Posicionamento 

VISC11 - Vinci Shopping Centers 

O sentimento no setor é positivo após o desempenho dos ativos em Maio e especialmente no dia das mães. Acreditamos que 
a aceleração dos calendários de vacinação promoverá um cenário ainda mais favorável para a retomada da atividade. 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. 

 

XP Asset Management 

 

Retornos PL         

Mês Ano 12m Milhões 
Valor 
Cota 

VPA* P/VPA 
Renda 
Mensal 

FII XP Log -1,53% -6,06% 5,53% 2.990,24 113,03 110,34 1,03 0,52% 

XP Corporate Macaé -5,90% -14,96% -24,42% 174,68 39,61 72,34 0,55 0,91% 

XP Hotéis 2,78% -0,17% 4,89% 331,03 87,90 87,01 1,01 0,00% 

XP Industrial -4,89% -9,20% 3,46% 730,10 104,01 110,85 0,94 0,58% 

XP Malls -1,11% -9,04% 12,30% 2.001,28 104,52 109,91 0,95 0,28% 

XP Properties -4,51% -18,92% -8,15% 638,01 63,52 87,20 0,73 0,71% 

XPFT -1,85% -6,18% 1,82%         - 

XPFI -1,63% -2,28% 5,26%         - 

IFIX -1,56% -1,87% 5,97%         - 

Fonte: XP e Economatica. Data base: 31/05/2021 

 

Atribuição de Performance 

XPLG11 - FII XP Log 

Os principais eventos deste mês que impactaram o resultado recorrente do Fundo foram: (i) recebimento de prêmio de locação 
do Especulativo Extrema, nos termos do CVC; e (ii) recebimento da primeira locação da B2W conforme estabelecido na escritura 
de compra e venda do empreendimento. O Fundo divulgou em maio de 2021 a locação de um módulo de 1.908 m² de ABL, no 
Syslog RJ, para a Westwing, que atua no Comércio Varejista de móveis e utensílios domésticos. Por fim, no último mês foi 
declarada a distribuição de R$ 0,61/cota para os detentores de cotas com ticker XPLG11 em 31/05/2021, cujo pagamento será 
realizado em 15/06/21. 

Posicionamento 

XPLG11 - FII XP Log 

https://conteudos.xpi.com.br/fundos-imobiliarios/vinci-shopping-centers-fii-visc11/
https://conteudos.xpi.com.br/fundos-imobiliarios/xp-log-fii-xplg11/
https://conteudos.xpi.com.br/fundos-imobiliarios/xp-log-fii-xplg11/
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No mês, o Fundo divulgou as seguintes transações ao mercado: (i) em 20/05/21, por meio de Fato Relevante, informou sobre 
a assinatura de Contrato de Compra e Venda para a aquisição de 64,2% da fração ideal de um empreendimento especulativo 
que será desenvolvido em Extrema/MG, com área bruta total estimada de 77.351 m²; e (ii) em 18/05/21, por meio de Fato 
Relevante, informou sobre a aquisição dos galpões logísticos do empreendimento Golgi Seropédica, com 82.049 m² de ABL, 
locado à B2W – Companhia Digital S.A. Por fim, com as aquisições supracitadas, a Gestora completou a alocação majoritária 
dos recursos captados na última emissão, sem prejuízo de realizar novas aquisições oportunas. 

Atribuição de Performance 

XPIN11 - XP Industrial 

O resultado de R$ 0,53 por cota do último relatório decorreu, em linhas gerais, do recebimento de todos os valores de locação 
devido ao Fundo de acordo com os contratos vigentes, sendo certo que 5 locatários adiantaram no mês de março a locação 
que seria devida no mês de abril, dos quais 4 pagaram no mês de março a locação de competência de fevereiro e de março (ou 
seja, 2 aluguéis), refletindo na variação do resultado deste mês em comparação com o anterior. No dia 18/05/21 o fundo 
divulgou a distribuição de rendimentos no valor de R$ 0,64/cota, a qual foi paga no dia 25/05/2021. 

Posicionamento 

XPIN11 - XP Industrial 

Após a aquisição do galpão locado para a Acqualimp, em janeiro de 2021, o Fundo alcançou a ABL total de aproximadamente 
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, sendo que o Dividend Yield anualizado 
do último relatório de abril de 2021 fechou em 7% a.a.; 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 o principal evento que impactou o resultado recorrente do Fundo foi o recebimento da primeira parcela da multa de 
rescisão parcial da Cielo, conforme fluxo estabelecido no fato relevante divulgado no dia 26/03/21. No mercado secundário, a 
cota negociada com o ticker XPPR11 teve um volume de negociação de R$ 44,4 milhões, com média diária de R$ 2,1 milhões, 
ou seja, um aumento de 17% em relação à média diária do mês anterior, revertendo dessa forma a queda sequencial dos últimos 
meses. Por fim, destacamos que em maio de 2021 foi declarada a distribuição de R$ 0,48/cota a ser paga no dia 15/06/2021. 

Posicionamento 

XPPR11 - XP Properties 

Reforçamos que apesar do impacto da pandemia no setor de escritórios, com os avanços no programa de vacinação e a 
flexibilização das políticas de isolamento social, notamos aumento gradativo na quantidade de consultas por espaços vagos 
no portfólio e também de visitas aos imóveis. Nese sentido, a Gestora intensificou os esforços junto à CBRE para prospectar 
locatários e, por conseguinte, reduzir a vacância do Fundo. Por fim, a Gestora acompanha ativamente o cronograma de 
execução das obras do FL Plaza, previstas para conclusão no 3º trimestre de 2021 (fotos atualizadas no relatório gerencial 
disponível na CVM). 

Atribuição de Performance 

XPCM11 - XP Corporate Macaé 

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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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 e aprovada em AGO pelos investidores, está disponível 
para consulta na CVM. No dia 31/05/21 foi declarado rendimentos de R$ 0,39/cota para o pagamento no dia 15/06/21. 

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. Ressaltamos o desafio da região de Macaé/RJ diante da redução das atividades do 
setor de Óleo e Gás, que respondia pela atividade econômica mais relevante na região. Diante dessa realidade, não limitamos 
qualquer setor que possa vir a ocupar o imóvel bem como eventuais adaptações físicas que possam se fazer necessárias para 
uma nova ocupação. 

Atribuição de Performance 

XPML11 - XP Malls 

Em mai/21, tivemos um mês positivo para o fundo. Ativos chave do fundo como o Shopping Cidade Jardim e o Catarina Fashion 
Outlet, obtiveram aumentos relevantes nas vendas em relação a mai/19. Vale ressaltar que estamos em fase final de inclusão 
do Cidade Jardim Shops, mais um ativo qualificado para fortalecer o portfolio. 

Posicionamento 

XPML11 - XP Malls 

Temos uma visão positiva para o setor de shoppings, conforme o ritmo de vacinação aumenta, os ativos irão ficar mais horas 
abertos de modo a aumentarem suas vendas. Não acreditamos que o hábito de ir ao shopping, possa diminuir pós pandemia, 
pesquisa recente do JP Morgan mostrou que na presença de uma vacina eficaz, os consumidores de shopping mantêm ou 
aumentam sua frequência em comparação ao periodo pré covid, independentemente de renda ou região do país. Dessa forma, 
acreditamos na gradual retomada do setor com o passar do tempo.  

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. No dia 31/05/21 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 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 

https://conteudos.xpi.com.br/fundos-imobiliarios/xp-malls-fii-xpml11/
https://conteudos.xpi.com.br/fundos-imobiliarios/xp-malls-fii-xpml11/
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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. 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. 
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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 -1,32% 5,11% 21,80% 29.228 31.011 1,06 0,87% 9,69% 9,32% 

Fundos de Fundos -0,33% -3,23% 2,00% 9.257 9.107 0,98 0,66% 6,99% 7,90% 

XPFP -1,67% 2,68% 11,13% - - - - - - 

XPFI -1,63% -2,28% 5,26% - - - - - - 

IFIX -1,56% -1,87% 5,97% - - - - - - 

CDI 0,27% 0,97% 2,18% - - - - - - 

 Fonte: XP e Economatica. Data base: 31/05/2021 

 

 
 
 
 
 

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 -2,06% -0,51% 14,48% 1.010,65 111,38 101,07 1,11 0,78% 

XPFP -1,67% 2,68% 11,13%         - 

XPFI -1,63% -2,28% 5,26%         - 

IFIX -1,56% -1,87% 5,97%         - 

Fonte: XP e Economatica. Data base: 31/05/2021 

 

Atribuição de Performance 

VRTA11 - Fator Verità 

Referente a Maio/21, o Fundo concluiu o mês com R$ 101,07 de cota patrimonial e R$ 112,42 de cota à mercado, distribuindo 
R$ 1,04 de dividendos. Ao longo de Maio/21 o fundo realizou a aquisição do CRI Solfarma no volume de R$ 26 Milhões, com 
taxa de IPCA + 7,00% a.a. e vencimento em Abr/26. O Fundo finalizou o mês com R$ 82,5 milhões em caixa, valor formado 
através de amortizações programadas e extraordinárias que foram realizadas nos últimos meses, que será destinado a compra 
de operações que estamos avaliando. Atualmente possuímos um Resultado Acumulado de R$ 0,08 por cota, gerados a partir 
de multas de pré-pagamento e trades no secundário. Recebemos contatos de Devedores de algumas das nossas operações 
de Shopping Centers, para discussão das melhores ações a serem tomadas frente a medidas locais de fechamento parcial e 
total do comércio, diante de aumentos nos índices de infecção pela COVID-19 e de ocupação de leitos de UTI. Tais temas serão 
submetidos aos investidores para deliberação em Assembleia Geral dos Titulares dos CRI, e conforme as deliberações forem 
sendo tomadas, serão comunicadas aos cotistas. 

Posicionamento 

VRTA11 - Fator Verità 

O fundo permanece analisando operações que tem em pipeline, visando alocar o restante dos recursos que possui em caixa, 
além de acompanhar de perto os pagamentos e desempenhos dos ativos que fazem parte de seu portfólio. 

 

Banco Plural 

 

Retornos PL         

Mês Ano 12m Milhões 
Valor 
Cota 

VPA* P/VPA 
Renda 
Mensal 

Brasil Plural Absoluto Fundo de Fundos 2,77% 2,24% -12,37% 380,12 78,90 84,61 0,94 0,73% 

Plural Recebíveis -2,23% 4,70% 27,40% 205,80 92,84 97,58 0,96 0,83% 

XPFP -1,67% 2,68% 11,13%         - 

XPFI -1,63% -2,28% 5,26%         - 

IFIX -1,56% -1,87% 5,97%         - 

Fonte: XP e Economatica. Data base: 31/05/2021 
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Atribuição de Performance 

PLCR11 - Plural Recebíveis 

O dividendo distribuído em maio foi de R$ 0,95/cota, que representa um yield de 1,01% a.m em relação à cota de fechamento 
do mês, e 0,95% a.m em relação à cota da emissão. Em relação ao CDI, essa distribuição representa 355% no mês, e 437% no 
acumulado do ano, em relação à cota de emissão. 

Por fim, reforçamos que a carteira segue performando dentro do esperado e até o momento não houve eventos de 
inadimplência nas nossas operações. 

O percentual alocado no fechamento de maio é de 91,55% 

Posicionamento 

PLCR11 - Plural Recebíveis 

Atualmente a carteira está 84% alocada no IPCA com spread bruto médio de 5,88% e duration de 4,5 anos, que representa um 
prêmio de 238bps em relação à NTN-B equivalente. A carteira possui 34 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 CPTS, IRDM, FLCR e JRDM, e 
aumentamos marginalmente nossa posição, principalmente, em VRTA, VGIP e HSLG. Sendo assim, os 91,41% do portfólio 
alocado ficaram divididos em 48 FIIs e o restante da carteira finalizou composta por 7,32% de caixa e 1,26% de CRIs.  

No mês, a cota patrimonial retraiu 2,19% (R$ 82,76) e a cota de mercado (BPFF11) valorizou 2,02%. A cota a mercado fechou o 
mês a R$ 79,47. O volume médio diário de negociação ficou em R$ 1,15 milhões no mês. 

O fundo distribuirá R$ 0,57/cota no dia 08/06/2021, correspondente a 0,72% ao mês (268,21% do CDI) em relação ao preço de 
fechamento de 31/05/2021. 

Posicionamento 

BPFF11 - Brasil Plural Absoluto Fundo de Fundos 

Seguimos com a carteira alocada, principalmente, em fundos de recebíveis imobiliários que seguem se beneficiando dos índices 
de inflação elevados, enquanto ficamos mais cautelosos em relação aos fundos de lajes corporativas e shopping centers, que 
foram mais impactados pelas restrições de circulação. 

Seguimos fazendo ganhos de capital como estratégia recorrente, que neste mês totalizou um valor próximo a R$ 660 mil, 
reciclando a carteira e aproveitando principalmente o movimento de novas ofertas 476 como forma de reposição. Ficamos 
atentos a um movimento mais expressivo de melhora do cenário econômico e da pandemia que podem destravar valor e fundos 
imobliários que estão depreciados em decorrência desta questão. 
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Barigui 

 

Retornos PL         

Mês Ano 12m Milhões 
Valor 
Cota 

VPA* P/VPA 
Renda 
Mensal 

Barigui Rendimentos Imobiliários -1,50% -0,82% 30,04% 471,70 106,00 101,79 1,05 0,91% 

XPFP -1,67% 2,68% 11,13%         - 

XPFI -1,63% -2,28% 5,26%         - 

IFIX -1,56% -1,87% 5,97%         - 

Fonte: XP e Economatica. Data base: 31/05/2021 

 

Atribuição de Performance 

BARI11 - Barigui Rendimentos Imobiliários 

O BARI11 é um Fundo de Investimento Imobiliário de perfil conservador, que tem como estratégia principal a aquisição de CRIs 
com lastro em créditos com garantia imobiliária, que foram concedidos tanto para aquisição quanto para alienação fiduciária 
do imóvel para obtenção de recursos (“home equity”). A carteira de créditos do Fundo atualmente é bastante pulverizada, 
possuindo mais de 1.000 contratos ativos na carteira, com ticket médio ao redor de R$230 mil. Os contratos detêm garantias 
de imóveis nos mais variados empreendimentos, sendo a grande maioria nas capitais e concentrado na região Sudeste.  

No mês de maio o Fundo distribuiu rendimentos no valor de R$1,07 por cota, totalizando R$13,75 nos últimos 12 meses, o que 
representou um Yield de 12,53% em relação ao preço do fechamento do mês.  

Em maio o Fundo já contava com 70% dos recursos advindos da última oferta devidamente alocados. Adicionalmente, constam 
ainda créditos em warehouse que serão utilizados para emissões de novos CRIs nos próximos meses, concretizando o 
cronograma de alocação apresentando no roadshow. 

Posicionamento 

BARI11 - Barigui Rendimentos Imobiliários 

Entre este e o próximo mês há a expectativa de serem adquiridos dois novos CRIs de créditos pulverizados. Os créditos são 
originados tanto pela esteira da Bari quanto pela compra de uma carteira de terceiros.  Além destes ativos, a gestão do Fundo 
está em constante análise de CRIs nos mercados secundário e primário para otimizar a alocação dos recursos do Fundo.  

Bluemacaw 

 

Retornos PL         

Mês Ano 12m Milhões 
Valor 
Cota 

VPA* P/VPA 
Renda 
Mensal 

Bluemacaw Renda + FoF -2,37% - - 243,57 84,12 95,36 0,89 0,74% 

XPFP -1,67% 2,68% 11,13%         - 

XPFI -1,63% -2,28% 5,26%         - 

IFIX -1,56% -1,87% 5,97%         - 

Fonte: XP e Economatica. Data base: 31/05/2021 
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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 Maio/21, o que representa um Dividend Yield 
de 9,2% 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$93,42 e 95% dos recursos alocados em ativos-alvo. 

No mês de Maio/21 o IFIX teve desvalorização de 1,56%, aumentando a queda desde o início do ano (YTD -1,87%). A cota 
patrimonial do Renda+ desvalorizou 1,35% no periodo e valorizou 0,63% desde o início do fundo, 2,50% acima do mercado. 
Principal setor detrator do IFIX ao longo do mês foi o setor de Lajes Corporativas (-0,50%), puxado especialmente por fundos 
que não fazem parte do portfólio Renda+. Também contribuiu negativamente para a performance o setor de Crédito (-0,44%), 
em especial fundos High Yield que atualmente não temos na carteira. 

A movimentação no portfólio em Maio/21 foi de aproximadamente 14%, um percentual pequeno considerando o histórico do 
fundo. No cenário de turbulência que se instalou ao longo de Maio/21 optamos por manter o compasso de espera, fazendo 
alocações oportunísticas e poucas alienações, convictos da qualidade do portfólio. 

Posicionamento 

BLMR11 - Bluemacaw Renda + FoF 

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

A principal posição setorial do portfólio segue sendo ativos Logísticos (39%), em especial fundos com portfólio resiliente, 
aderentes ao e-commerce e com gestão de qualidade. Praticamente todos os FIIs Logísticos do nosso portfólio divulgaram 
notícias positivas ao longo do mês de Maio/21, seja com execução de pipeline (LVBI, XPLG, BLMG), seja via alienação de ativos 
gerando ganho de capital e melhorando a qualidade do portfólio (BTLG, RBRL). Apesar disso, o mercado os fundos logísticos 
em geral depreciaram, o que na nossa visão não reflete o valor intrínsico dos ativos, de modo que seguimos confiantes na 
reprecificação destes ativos pelo do mercado no curto/médio prazo.  

 

Capitania Investimentos 

 

Retornos PL         

Mês Ano 12m Milhões 
Valor 
Cota 

VPA* P/VPA 
Renda 
Mensal 

Capitânia REIT FOF 0,77% 6,02% 17,23% 331,32 81,43 83,38 0,99 1,00% 

Capitânia Securities  -0,21% 2,85% 21,19% 1.749,25 98,81 95,18 1,05 1,03% 

XPFP -1,67% 2,68% 11,13%         - 

XPFI -1,63% -2,28% 5,26%         - 

IFIX -1,56% -1,87% 5,97%         - 

Fonte: XP e Economatica. Data base: 31/05/2021 
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Atribuição de Performance 

CPFF11 - Capitânia REIT FOF 

O Fundo superou o IFIX em maio impulsionado pelos segmentos de CRI e de renda urbana. O primeiro destaque se deu por 
conta da amortização do fundo RNDP11 que gerou um ganho no mês, mesmo que, em média, os fundos de recebíveis tiveram 
queda no período. Já o segundo se mantém com bons retornos dado que foi um dos setores mais estáveis da crise, dado os 
contratos atípicos com empresas de boa qualidade crédito. Com isso, a consistência dos resultados dos FIIs foi responsável 
pela manutenção de um alto fluxo de dividendo, o que sustentou as cotações. Como destaque negativo tivemos o segmento 
de lajes corporativas que foi novamente um dos mais afetados no mês (3º maior contribuinte negativa do IFIX) e ainda sofre 
com a incerteza sobre a diminuição da vacância no médio prazo. O segmento de recebíveis imobiliários teve o primeiro mês 
negativo e foi o setor com a maior contribuição (em pontos percentuais) negativa para a queda do IFIX. Vemos um começo de 
inversão desse movimento de valorização dos FIIs de papel em relação aos FIIs de tijolo, dado a recente redução da alta da 
inflação e ainda alto patamar dos FIIs de CRI, o que reduz o dividend yield esperado dos fundos de papel. 

Posicionamento 

CPFF11 - Capitânia REIT FOF 

Seguimos com um posicionamento defensivo em segmentos de menor risco, principalmente os FIIs de Renda Urbana e em 
Lajes Corporativas, por conta dos preços depreciados do secundário, e continuamos ainda à espera de um melhor momento 
de entrada nos segmentos mais descontados e que sofreram mais durante a crise. Os FIIs como um todo estão negociando 
no mesmo patamar de avaliação de 2017. Vemos essas quedas como oportunidade, dado que muitos estão negociando a 
preços inferiores aos custos de reposição e com elevados yields projetados. Acreditamos que com a vacinação em massa os 
resultados, e consequentemente as cotações, devem convergir para patamares normalizados que são consideravelmente 
acima dos níveis atuais, o que sustenta nosso otimismo com a classe de ativos. 

Atribuição de Performance 

CPTS11 - Capitânia Securities  

No mês de maio em meio a oferta da 10ª emissão de cotas do fundo (ICVM 476) o resultado foi levemente impactado por uma 
maior exposição patrimonial ao caixa e por uma menor alocação em ativos com a liquidação do direito de preferência. Com 
relação às receitas, o fundo teve um mês com receitas de rendimento de CRI levemente inferiores dado a menor alocação e 
uma carteira com mais emissões recentes que estão em carência de principal e juros. Para balancear este efeito a gestão fez 
o maior giro mensal até o momento com a venda de CRIs que somaram mais de R$ 230 milhões (30 operações) e geraram um 
relevante resultado para o fundo, com destaque para o CRI Petrobras que estava em carência total e gerou mais de R$ 2,5 
milhões de ganhos para o fundo no mês, uma valorização de mais de 9% para o nosso preço de compra. 

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$ 86mm em compras líquidas, num montante relevante de R$ 4,672MM. Ainda, ganho de capital com FIIs foi 
relevante num total de R$ 1,703MM, com destaque para o ganho com o ativo GALG11 que compramos na última oferta 476 a 
preços descontados. 

Posicionamento 

CPTS11 - Capitânia Securities  

Com os recursos da última oferta a gestão manterá o foco em aumentar a exposição aos CRIs que já estavam em carteira ou 
similares a boas taxas de aquisição e que estavam no pipeline da gestora para essa última oferta. Continuamos, portanto, com 
um viés de investimento em ativos mais high grade e líquidos com objetivo de carrego junto de um giro mais ativo no mercado. 
Nessa linha, os destaques da alocação no mês foram os papéis recentemente emitidos pelos devedores: Gazit Malls FII, Hypera 
S.A. e Rede D’or, todos players de ótimo perfil de crédito e listados na B3. 

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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No portfólio de FIIs, seguimos com um posicionamento defensivo, com maior viés em proventos, num primeiro momento, com 
alocação primordial nos segmentos de Renda Urbana e CRI. 

Habitat 

 

Retornos PL         

Mês Ano 12m Milhões 
Valor 
Cota 

VPA* P/VPA 
Renda 
Mensal 

Habitat II FII 5,12% 10,45% 51,01% 544,21 124,55 100,55 1,26 1,48% 

XPFP -1,67% 2,68% 11,13%         - 

XPFI -1,63% -2,28% 5,26%         - 

IFIX -1,56% -1,87% 5,97%         - 

Fonte: XP e Economatica. Data base: 31/05/2021 

 

Atribuição de Performance 

HABT11 - Habitat II FII 

A distribuição de rendimentos aos cotistas do HABT11 em 11 de Junho, referente ao mês de Maio de 2021, foi de R$ 1,80 por 
cota, um yield anualizado de 18,50% em relação a cota de fechamento do mês (R$ 126,35). Em 12 meses, a distribuição de 
rendimentos foi de R$ 15,75/cota.  

O fundo encerrou o mês com retorno total de 6,37% (Dividendo + Valorização da Cota). Durante o mês de Maio, foram realizadas 
as seguintes alocações: (i) R$ 10MM no CRI Jardins Boulevard, com taxa de 9,50% a.a. + IPCA; (ii) R$8,80MM no CRI Villa Bella 
Residence, com taxa de 10,75%a.a. + IPCA; (iii) R$ 1MM no CRI Loteamento Nova Cidade I, com taxa de 8,50% a.a. + IPCA e (iv) 
R$ R$ 4,65MM em Cota Sênior do CRI Edifício SKY Diadema, com taxa de 11,50% a.a. + IPCA. No mês de Maio, também tivemos 
o pré-pagamento de duas operações: CRI Loteamentos Olimpo (R$13,9 MM – aproximadamente 2,6% do PL do Fundo) e CRI 
Grupo Lírios (R$ 9,6MM – aproximadamente 1,8% do PL do Fundo), com prêmios de pré-pagamento de 10% e 2%, 
respectivamente. 

Posicionamento 

HABT11 - Habitat II FII 

Até a presente data do mês de Junho, o Fundo investiu R$ 12,2MM em tranche adicional do CRI Chateau du Golden, com taxa 
de 12%a.a. + IPCA, operação que já constava no portfólio, lastreada na  cessão dos recebíveis de projeto de Multipropriedade 
em Gramado - RS.   

Neste momento, temos um pipeline de R$199,9MM em 09 operações de CRIs com taxa média de 10,31%a.a. e R$147,7MM em 
tranches adicionais de operações que já constam no portfólio e que deverão ser liquidadas conforme avanço de obras e/ou 
vendas, com taxa média de 11,96% a.a. + inflação. Deste pipeline, temos R$ 166,4MM com liquidação prevista até Setembro 
(~90 dias). 
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Hectare Capital 

 

Retornos PL         

Mês Ano 12m Milhões 
Valor 
Cota 

VPA* P/VPA 
Renda 
Mensal 

Hectare CE FII -0,21% 12,76% 78,45% 1.191,77 134,63 116,67 1,17 1,36% 

XPFP -1,67% 2,68% 11,13%         - 

XPFI -1,63% -2,28% 5,26%         - 

IFIX -1,56% -1,87% 5,97%         - 

Fonte: XP e Economatica. Data base: 31/05/2021 

 

Atribuição de Performance 

HCTR11 - Hectare CE FII 

Em abril o fundo entregou um dividend yield de 1,7%, com pagamento de R$2,0 por cota. Todos os ativos pagaram as 
obrigações conforme previsto e, mesmo assim, a Gestão mantém o acompanhamento semanal intensificado dos recebíveis 
das carteiras, avanço de obras e vendas a fim de atuar de maneira proativa aos eventuais impactos nos recebíveis. Este trabalho 
tem se mostrado de fundamental importância dado o momento do mercado. Em abril, quando já se completam 14 meses 
desde o início da pandemia, tivemos o pico de casos e óbitos no Brasil. As operações têm sentido o efeito desta crise, como 
seria de se esperar, mas ainda assim se mostram resilientes. Neste sentido, nossa proximidade dos incorporadores permite, 
não apenas monitorarmos, mas também ajudarmos nas tomadas de decisão e entendermos as necessidades de cada projeto 
para podermos refleti-las na formatação de cada operação. O fundo adquiriu em abril as seguintes operações que já faziam 
parte da carteira: CRI São Pedro Un. (R$ 6,34 mm), CRI Buona Vitta Sr. (R$ 14,96 mm), CRI Circuito de Compras Sr. e Mz. (R$ 
26,82 mm e R$ 6,43 mm), CRI GPK Sr. e Sub. (R$ 13,54 mm e R$ 13,55 mm) e FII HCHG11 (R$ 5 mm). Também foram adquiridas 
as seguintes novas operações: CRI Urbanes Santa Sr. e Sub (R$ 3,98 mm e R$ 2,22 mm) e FII IC Loteamentos & Recebíveis (R$ 
20 mm). 

Posicionamento 

HCTR11 - Hectare CE FII 

Com os números da pandemia começando a apresentar melhoras e a aceleração do processo de vacina veremos nos próximos 
meses a reabertura dos stands de vendas e o aumento na circulação de pessoas. Nossa expectativa é de melhora nos 
indicadores financeiros dos projetos como um todo. Pelo que temos observado em países que já estão em um processo mais 
avançado de saída da pandemia, o setor de turismo pode se beneficiar bastante da “volta ao normal” com possível benefício 
para o setor de multi-propriedade. 
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Hedge 

 

Retornos PL         

Mês Ano 12m Milhões 
Valor 
Cota 

VPA* P/VPA 
Renda 
Mensal 

Hedge Fundo de Fundos 0,75% -1,91% -1,15% 2.071,08 99,29 96,12 1,04 0,60% 

XPFP -1,67% 2,68% 11,13%         - 

XPFI -1,63% -2,28% 5,26%         - 

IFIX -1,56% -1,87% 5,97%         - 

Fonte: XP e Economatica. Data base: 31/05/2021 

 

Atribuição de Performance 

HFOF11 - Hedge Fundo de Fundos 

Durante o mês de maio, o HFOF realizou a 10ª emissão de cotas, exclusiva para os atuais investidores do fundo. Durante as 
rodadas de preferência, sobras e 476 foram captados o volume total de R$ 138 milhões líquidos de custos. O mês de maio foi 
movimentado também em relação aos trades. Negociamos R$ 147 milhões em cotas de fundos imobiliários, sendo R$ 83 
milhões em aquisições e R$ 64 milhões em vendas. Em linha com os últimos meses, destacamos em nossas principais 
alocações o aumento da participação em fundos de imóveis corporativos AAA, bem localizados, por entendermos serem ativos 
resilientes, de difícil replicação, muitos deles com importante desconto em relação ao valor patrimonial. Cabe destacar que em 
maio o HFOF encerrou o mês com R$ 0,76 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 1,91% 15,70% - 89,21 100,81 98,77 1,03 1,09% 

XPFP -1,67% 2,68% 11,13%         - 

XPFI -1,63% -2,28% 5,26%         - 

IFIX -1,56% -1,87% 5,97%         - 

Fonte: XP e Economatica. Data base: 31/05/2021 

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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Atribuição de Performance 

HSAF11 - HSI Ativos Financeiros 

No mês de maio, concluímos A 2ª emissão de cotas (ICVM 476). A oferta de R$70 milhões, mas devido à forte demanda, 
aumentamos a oferta a um total de R$84 milhões. O Fundo apresentou resultado contábil de R$1,40/cota e resultado caixa de 
R$1,28/cota. A distribuição foi de R$1,10/cota, o que representa um dividend yield de 1,08% a.m./13,8% a.a. Para os quotistas 
que ingressaram no Direito de Preferência, foi pago o valor de R$0,13/cota. A rentabilidade do fundo no mês de maio foi de 
1,9% contra -1,6% do IFIX. No ano de 2021, o fundo acumula um desempenho de 15,7%. Esse desempenho coloca o HSAF11 
na terceira colocação em retorno levando em conta todos os fundos do IFIX. 

Posicionamento 

HSAF11 - HSI Ativos Financeiros 

A previsão é de que todo o montante da oferta esteja alocado em Ativos Alvo do Fundo até o final de junho, de forma que 
minimize o máximo possível impactos de carrego de caixa no Fundo. 

 

Iridium Gestão de Recursos 

 

Retornos PL         

Mês Ano 12m Milhões 
Valor 
Cota 

VPA* P/VPA 
Renda 
Mensal 

Iridium Recebíveis Imobiliários -4,94% 8,53% 71,66% 2.167,87 129,92 98,54 1,33 0,83% 

XPFP -1,67% 2,68% 11,13%         - 

XPFI -1,63% -2,28% 5,26%         - 

IFIX -1,56% -1,87% 5,97%         - 

Fonte: XP e Economatica. Data base: 31/05/2021 

 

Atribuição de Performance 

IRDM11 - Iridium Recebíveis Imobiliários 

A distribuição de rendimento referente a maio foi de R$ 1,153678106/cota, o que equivale a uma remuneração bruta de imposto 
de renda de 510,14% do CDI no período. O resultado se manteve no mesmo patamar de abril, mesmo com a integralização de 
todas as cotas referentes a 9ª emissão, e foi fruto da gestão ativa, especialmente de vendas no secundário de CRIs. O fundo 
tem se mantido atento para novas oportunidades de reciclagem do portfólio de FIIs e 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 às perspectivas futuras para o mercado de FIIs de imóveis (tijolo), devido a 
manutenção do ciclo de alta da Selic no curto prazo. Além disso, 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 segue com um viés positivo, pois esses 
devem conseguir se aproveitar da alta de taxas para aquisição de ativos com retorno interessante. 

https://conteudos.xpi.com.br/fundos-imobiliarios/iridium-recebiveis-fii-irdm11/
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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 
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 -2,49% -11,46% -0,45% 475,91 91,74 104,98 0,88 0,58% 

Kinea High Yield CRI -0,91% 3,13% 15,47% 1.095,86 111,18 102,50 1,10 1,05% 

Kinea Índice de Preços -2,14% -0,41% 6,66% 4.852,71 108,47 102,95 1,06 0,88% 

Kinea Rendimentos -3,31% 6,42% 2,14% 3.847,36 90,67 98,41 0,92 0,32% 

Kinea Securities 2,95% 14,02% - 251,64 102,98 95,57 1,09 0,91% 

XPFP -1,67% 2,68% 11,13%         - 

XPFI -1,63% -2,28% 5,26%         - 

IFIX -1,56% -1,87% 5,97%         - 

Fonte: XP e Economatica. Data base: 31/05/2021 

 

Atribuição de Performance 

KNSC11 - Kinea Securities 

No mês de maio, foi realizada a segunda emissão de cotas do fundo totalizando um montante de R$ 360 mm e com a 
participação de 11.615 investidores. Ao final do mês o fundo realizou 11 novas alocações, com montante total igual a R$ 337,8 
milhões e taxa média de IPCA + 6,38%, distribuído entre as seguintes operações: 1) CRI SuperFrio: R$ 40 milhões com taxa de 
IPCA + 6,15% 2) CRI Gazit Malls: R$ 25 milhões com taxa IPCA + 5,89% 3) CRI Creditas VII Sênior: R$ 53 milhões com taxa IPCA 
+ 6,25% 4)CRI Creditas VII Mezanino: R$ 15 milhões com taxa IPCA + 8,00%  5) CRI Shopping Boulevard Belém: R$ 21,7 milhões 
com taxa IPCA + 6,00% 6) CRI Castelo Branco Office Park: R$ 53,6 milhões com taxa IPCA + 5,50% 7)CRI Golf 4: R$ 9,3 milhões 
com taxa IPCA + 10,5% 8) CRI CD GRU: R$ 28 milhões com taxa IPCA + 6,25%  9) CRI Alpha II – R$ 12,2 milhões – Taxa media 
de IPCA + 10,5% 10) CRI Granja SP2 – R$ 9,2 milhões – Taxa media de IPCA + 10,5%11) Oportunidades de CRI no mercado 
secundário: R$ 70,8 milhões com taxa IPCA + 5,46% 

Posicionamento 

KNSC11 - Kinea Securities 

https://conteudos.xpi.com.br/fundos-imobiliarios/iridium-recebiveis-fii-irdm11/
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Os dividendos referentes a maio serão creditados no dia 14/06/2021 . Os dividendos para cotistas da 1ª emissão representam 
uma rentabilidade, isenta do imposto de renda para as pessoas físicas, de 1,04% considerando a cota média da 1ª emissão, de 
R$ 96,49, equivalente a 388% da taxa DI do período. 

Atribuição de Performance 

KNIP11 - Kinea Índice de Preços 

Ao final de maio, o Fundo apresentava alocação em ativos-alvo equivalente a 99,7% do seu patrimônio. A parcela remanescente, 
de 0,3%, está alocada em instrumentos de caixa. Os dividendos referentes a maio, cuja distribuição ocorrerá no dia 14/06/2021, 
são de R$ 1,13 por cota e representam uma rentabilidade, isenta do imposto de renda para as pessoas físicas, de 1,06% 
considerando a cota média da 7ª emissão, de R$ 106,41, equivalente a 397% da taxa DI do período.Ao final do mês o fundo 
realizou quatro novas alocações, com montante igual a R$ 372 mm e taxa média de IPCA + 6,09%, distribuído entre as seguintes 
operações: 1) CRI Gazit Malls: R$ 125 milhões com taxa de IPCA + 5,89%  2) CRI Creditas VII: R$ 32 milhões com taxa de IPCA 
+ 6,25%  3) CRI CD Cabreúva 2: R$ 34 milhões com taxa de IPCA + 7,25% 4) CRI CD Extrema e SBC: R$ 181 milhões com taxa 
de IPCA + 6,00% Ressaltamos que a carteira de ativos do Fundo permanece saudável e adimplente em todas as suas 
obrigações. 

Posicionamento 

KNIP11 - Kinea Índice de Preços 

Apenas para uma melhor orientação dos investidores, 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 maio (a serem distribuídos aos investidores em junho) 
refletem a variação do IPCA referente aos meses de março (0,93%) e abril (0,31%). Consequentemente, a apuração de 
resultados referente ao mês de junho (a ser distribuída em julho) refletirá as variações do IPCA relativas aos meses de abril  e 
maio. 

Atribuição de Performance 

KNHY11 - Kinea High Yield CRI 

Ao final de maio, o Fundo apresentava alocação em ativos-alvo equivalente a 99,4% do seu patrimônio. A parcela remanescente, 
de 0,6%, está alocada em instrumentos de caixa. Não houve movimentação na carteira de ativos no período. Os dividendos 
referentes a maio, cuja distribuição ocorrerá no dia 14/06/2021, serão de R$ 1,09 por cota e representam uma rentabilidade, 
isenta do imposto de renda para as pessoas físicas, de 0,99% considerando a cota média da 3ª emissão, de R$ 110,19 que 
corresponde a 370% da taxa DI do período. Destacamos que a carteira de ativos do Fundo permanece adimplente em todas as 
suas obrigações. Para informações detalhadas sobre as operações, vide seção “Resumo dos Ativos”. 

Posicionamento 

KNHY11 - Kinea High Yield CRI 

Apenas para uma melhor orientação dos investidores, 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 maio (a serem distribuídos aos investidores em junho) 
refletem a variação do IPCA referente aos meses de março (0,93%) e abril (0,31%). Consequentemente, a apuração de 
resultados referente ao mês de junho (a ser distribuída em julho) refletirá as variações do IPCA relativas aos meses de abril e 
maio. 

Atribuição de Performance 

KNCR11 - Kinea Rendimentos 

https://conteudos.xpi.com.br/fundos-imobiliarios/kinea-indices-de-precos-fii-knip11/
https://conteudos.xpi.com.br/fundos-imobiliarios/kinea-indices-de-precos-fii-knip11/
https://conteudos.xpi.com.br/fundos-imobiliarios/kinea-rendimentos-imobiliarios-fii-kncr11/
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Ao fim de maio, o Fundo apresentava alocação em CRI de aproximadamente 90,8% do seu patrimônio. A parcela remanescente, 
de 9,2%, está alocada em instrumentos de caixa e será destinada a novas operações.Os dividendos referentes a maio, cuja 
distribuição ocorrerá no dia 14/06/2021, serão de R$ 0,35 por cota e representam uma rentabilidade equivalente a 125% da 
taxa DI, isenta do imposto de renda para pessoas físicas, considerando a cota da oitava emissão, de R$ 104,30. Em maio, 
concluímos o investimento em um CRI exclusivo baseado na aquisição de dois galpões logísticos por um fundo imobiliário. Os 
ativos estão localizados nas cidades de São Bernardo do Campo - SP e Extrema - MG e plenamente ocupados, sendo o último 
por um contrato atípico do tipo BTS (“Built to suit”) até 2030. A operação conta como garantias a alienação fiduciária dos 
galpões, a cessão fiduciária dos recebíveis e um fundo de reserva. O investimento total foi de R$ 19 milhões em uma taxa média 
de CDI + 2,10%.  Ressaltamos que a carteira permanece adimplente em todas as suas obrigações. 

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 do fundo foi negativamente afetada nos últimos 
meses em virtude do baixo patamar da Selic. Por outro lado, as elevações esperadas na Selic terão o efeito oposto, contribuindo 
para um incremento na rentabilidade do veículo. A próxima reunião do Copom acontecerá entre os dias 15 e 16 de junho. 

Atribuição de Performance 

KFOF11 - Kinea FII 

O rendimento declarado do Fundo, a ser distribuído em 15/06, foi de R$ 0,55/cota, equivalente a um dividend yield5 de 7,15%a.a. 
(262% do CDI Líquido6) em relação à cota de mercado de fechamento do mês.. No mês de maio, 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 CRI e Renda Urbana. 
As alocações no segmento de CRI foram feitas em dois fundos: o primeiro é um fundo com exposição aos segmentos 
residencial e corporativo, em operações com sólidas garantias e com indexação relevante à índices de inflação; o segundo é 
um fundo com ampla diversificação de setores e devedores, alta exposição à inflação e gestão ativa. O fundo de Renda Urbana 
investido tem um portfólio diversificado entre regiões e contratos atípicos longos com inquilinos de ótima qualidade de crédito. 

Posicionamento 

KFOF11 - Kinea FII 

A gestão vem aumentando a exposição ao segmento de CRI de forma tática tendo em vista a visão de que o segmento 
proporciona um carrego interessante e uma relação risco-retorno atrativa no curto prazo. 

 

Mauá Capital 

 

Retornos PL         

Mês Ano 12m Milhões 
Valor 
Cota 

VPA* P/VPA 
Renda 
Mensal 

Mauá Capital Recebíveis Imobiliários 1,03% 3,51% 30,44% 896,57 102,41 100,43 1,03 0,68% 

XPFP -1,67% 2,68% 11,13%         - 

XPFI -1,63% -2,28% 5,26%         - 

IFIX -1,56% -1,87% 5,97%         - 

Fonte: XP e Economatica. Data base: 31/05/2021 

https://conteudos.xpi.com.br/fundos-imobiliarios/kinea-rendimentos-imobiliarios-fii-kncr11/
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Atribuição de Performance 

MCCI11 - Mauá Capital Recebíveis Imobiliários 

A distribuição de rendimentos  do Fundo referente ao mês de maio/2021 foi de R$ 0,90 por cota, equivalente a 406% do CDI 
líquido do período. Adicionalmente, foi divulgado o fato relevante sobre a renúncia voluntária de parte da taxa de performance 
do 1º semestre. O valor inicial foi reduzido em aproximadamente R$ 3,8 milhões, ou R$ 0,43 por cota e o benchmark utilizado 
para o cálculo foi de 6,00% a.a.. O Fundo encerrou o mês de Maio/21 com 99% 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. Aproximadamente 80% 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 em sua maioria são atrelados 
à inflação de 2 meses anteriores e a maioria da carteira está atrelada ao IPCA. 

 

Mogno 

 

Retornos PL         

Mês Ano 12m Milhões 
Valor 
Cota 

VPA* P/VPA 
Renda 
Mensal 

Mogno CRI High Grade 0,15% 7,77% - 135,32 99,25 95,14 1,04 0,90% 

Mogno Fundo de Fundos -1,15% 0,99% -0,13% 765,17 83,33 84,54 0,99 0,70% 

XPFP -1,67% 2,68% 11,13%         - 

XPFI -1,63% -2,28% 5,26%         - 

IFIX -1,56% -1,87% 5,97%         - 

Fonte: XP e Economatica. Data base: 31/05/2021 

 

Atribuição de Performance 

MGCR11 - Mogno CRI High Grade 

Referente ao mês de maio iremos distribuir R$ 0,70 por cota. No mês estávamos focados na alocação dos recursos 
provenientes da 3ª oferta do fundo. Grande parte das alocações foram realizadas nas duas primeiras semanas do mês. A 
agilidade na alocação visa evitar que os recursos fiquem investidos em ativos caixa, os quais tem uma rentabilidade abaixo do 
objetivo do fundo. Encerremos o mês com 97% do fundo alocado. Algumas aquisições têm caráter temporário na carteira, 
sendo posições de transição durante a finalização da estruturação de algumas operações. Dentro da estratégia de alocação de 
CRIs foram realizadas as aquisições de 5 operações e venda de duas. O objetivo é melhorar o retorno médio da carteira, dado 
que as taxas das novas operações têm vindo mais elevadas. A carteira de FIIs aumentou sua representatividade no portifólio 
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em prol da agilidade de alocação dos recursos e remuneração do caixa. As principais alocações em fundos de casas parceiras 
que consideramos ter uma boa gestão e potencial de entrega de bons resultados. Dentro da estratégia de alocação de FIIs 
foram realizadas aquisições de BLMC11, CCRF11, HGCR11, RBRR11, RBRY11 e VGIR11. 

Posicionamento 

MGCR11 - Mogno CRI High Grade 

Para o próximo mês temos liquidação de algumas operações que estavam em estruturação. Para liberar caixa para as novas 
alocações, iremos nos desfazer das operações com menor yield do portfólio de maneira gradativa. Dessa forma, a carteira vai 
sendo naturalmente renovada e se adequa as novas taxas praticadas no mercado. Devemos esperar uma maior concentração 
de papeis IPCA+ uma vez que, a inflação continua em níveis elevados e papeis CDI+ continuam escassos. Dentro da estratégia 
de FIIs, estamos atentos a novas oportunidades de ofertas que tem bom potencial de ganho de capital para o fundo.  

Atribuição de Performance 

MGFF11 - Mogno Fundo de Fundos 

Dividendo de R$ 0,55/cota no mês, yield de 8,0% aa.  

Retorno total de -1,24% no mês, contra um resultado do IFIX de -1,56% em maio. 

Variação da cota a mercado, mais o dividendo distribuído, renderam -1,21% no mês. 

Volume negociado de 1,78 milhões por dia ao longo do mês. 

As perdas foram distribuídas por todos os segmentos assim como no IFIX, mas a carteira teve queda mais contida que o índice. 
Apesar dos destaques negativos no segmento corporativo, como JSRE11, TEPP11 e HGRE11, caindo 4,1%, 7,4% e 7,0% com 
uma contribuição de -0,79% para a carteira, os demais segmentos apresentaram maior resiliência.  

Em maio, mesmo com o mercado estressado, fizemos vendas interessantes em TRXF11, capturando bons preços, e CPTS11, 
antecipando fluxo vendedor da oferta, mas apenas pequenas subscrições. Já em junho realizamos alocação significativa na 
emissão de CPTS11, onde vemos entrada a patrimonial em papeis high grade indexados à inflação (além de lucros e reajustes 
já acumulados) como excelente oportunidade. Os recursos vieram principalmente de redução no segmento logístico (RBRL11 
e GALG11), diminuição de iliquidez em TRXB11 e giro no segmento de recebíveis (SADI11 e HGCR11). 

Posicionamento 

MGFF11 - Mogno Fundo de Fundos 

O resultado de -1,56% do IFIX contra a alta expressiva de 6,16% do Ibovespa refletiram o mau humor com FIIs no mês. Esse 
contraste dos mercados frente aos FIIs nos surpreende pois: (i) não houve grandes alterações nos fundamentos imobiliários; 
(ii) as surpresas positivas no cenário macroeconômico também foram positivas para a classe.  

Parte das distorções nos preços parece vir da surpresa de investidores com a normalização dos juros de curto prazo, ainda que 
as taxas médias e longas estejam historicamente reduzidas e os fundos imobiliários atualmente apresentem spreads bem 
atrativos.  

Acreditamos que, quanto mais outros mercados se recuperam e avançamos na vacinação os FIIs ficam mais atrativos e 
assimétricos, tornando os FoFs descontados uma oportunidade bastante atrativa. 

 

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

 

Retornos PL         

Mês Ano 12m Milhões 
Valor 
Cota 

VPA* P/VPA 
Renda 
Mensal 

NCH Brasil Recebíveis Imobiliários -4,56% 6,75% - 134,57 93,12 93,32 1,01 0,66% 

XPFP -1,67% 2,68% 11,13%         - 

XPFI -1,63% -2,28% 5,26%         - 

IFIX -1,56% -1,87% 5,97%         - 

Fonte: XP e Economatica. Data base: 31/05/2021 

 

Atribuição de Performance 

NCHB11 - NCH Brasil Recebíveis Imobiliários 

No mês de maio, o Fundo distribuiu rendimentos no valor de R$ 0,91 por cota, tendo realizado nos últimos 12 meses a 
distribuição de R$ 10,54, correspondente a um dividend yield de 12,15% no período. O valor da cota patrimonial do Fundo no 
encerramento do mês foi de R$ 93,75 – uma valorização de 0,46% em relação ao mês anterior. No mês foi investido R$ 10,5 
milhões em duas operações (Colméia Vision e Colméia Living) de residenciais com taxa de IPCA + 12% a.a., Alienação Fiduciária 
e hipoteca das unidades, Alienação Fiduciária das cotas da SPE, Fundo de Obras, Fundo de Reserva, Fundo de Despesas, Fundo 
de Juros, Índice Mínimo de Garantia de 120%, Coobrigação e Aval dos sócios. O Fundo encerrou o mês de abril com 64,3% do 
seu PL alocado em CRIs, distribuído em treze 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 (78% em IPCA e 22% em IGP-M) acrescida de um cupom de juros de 10,04% a.a. A carteira do Fundo 
permanece saudável e adimplente. 

Posicionamento 

NCHB11 - NCH Brasil Recebíveis Imobiliários 

Com relação a alocação dos recursos atualmente em caixa, esperamos concluir em junho um investimento total de R$ 8,10 
milhões em uma operação de residencial (estoque) com taxa de IPCA + 12% a.a. e em outra operação pulverizada com taxa de 
IPCA + 6,5% a.a. Também esperamos concluir até a última semana do mês uma operação corporativa, no montante de R$ 10,0 
milhões e com taxa de IPCA + 9% a.a. Com essas aquisições, no terceiro mês após a 3ª emissão, o Fundo terá alocado 66% do 
valor captado, ficando com cerca de 76% do PL investido em CRIs. Também se encontram em processo de análise, em 
diferentes etapas, outras três operações de créditos pulverizados que totalizam cerca de R$ 21,5 milhões. A expectativa é de 
que essas operações, caso se confirmem, possam ser liquidadas até o final de julho. 

Polo Capital 

 

Retornos PL         

Mês Ano 12m Milhões 
Valor 
Cota 

VPA* P/VPA 
Renda 
Mensal 

Polo Recebíveis Imobiliários II 1,53% 4,16% 20,53% 199,98 102,00 101,37 1,02 0,87% 

XPFP -1,67% 2,68% 11,13%         - 

XPFI -1,63% -2,28% 5,26%         - 

IFIX -1,56% -1,87% 5,97%         - 
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Fonte: XP e Economatica. Data base: 31/05/2021 

 

Atribuição de Performance 

PORD11 - Polo Recebíveis Imobiliários II 

Em maio, o fundo distribuiu R$ 1,00/cota, totalizando R$ 10,25 no acumulado dos últimos 12 meses. O rendimento acumulado 
não distribuído é de R$ 0,11/cota. Foi comunicada via fato relevante a 3ª emissão de cotas do fundo. Apesar dos aumentos 
dos índices de inflação, seguimos com uma boa adimplência nas operações. Nossas carteiras que rodam a IGPM são antigas 
e contam com subordinação elevada e LTV médio de 55%. Portanto, o impacto do IGPM sob a ótica do devedor se dá num 
saldo menor e temos amplo espaço para renegociar contratos sem perda de valor econômico para o fundo. Durante o mês, 
continuamos sem identificar retorno esperado suficientemente atrativo para comprometer capital do fundo e assumir a 
volatilidade das cotas. Em termos de pipeline, estamos estimulando os tomadores de recursos a preferirem CDI ou IPCA. 
Mudamos uma operação em estruturação de IGPM para IPCA.Temos diversas operações de originação própria e sindicalizadas 
em negociação. Temos um CRI pulverizado em fase de estruturação, além de propostas para operações corporativas enviadas. 

Posicionamento 

PORD11 - Polo Recebíveis Imobiliários II 

O Copom deu sequência à elevação da Selic para 3,5%a.a, mirando 5,5%a.a para o fechamento de 2021, segundo o último 
boletim Focus. Observou-se escalada do IGPM com registro de alta 4,10% no mês, pressionado principalmente pelo aumento 
das commodities, acumulando 14,39% em 2021 e 37,04% nos últimos 12 meses.  

O IPCA fechou em 0,83%, alcançando 8,06% no acumulado de 12 meses, impactando a despesa com habitação e o custo com 
transporte. O IFIX apresentou performance de -1,56%, pressionado pelo segmento de lajes (-2,52%), logística (-2,07%) e 
recebíveis (-1,38%).  

 

QAM 

 

Retornos PL         

Mês Ano 12m Milhões 
Valor 
Cota 

VPA* P/VPA 
Renda 
Mensal 

Quasar Crédito Imobiliário -5,68% - - - 94,02 - - 0,38% 

XPFP -1,67% 2,68% 11,13%         - 

XPFI -1,63% -2,28% 5,26%         - 

IFIX -1,56% -1,87% 5,97%         - 

Fonte: XP e Economatica. Data base: 31/05/2021 

 

Atribuição de Performance 

QAMI11 - Quasar Crédito Imobiliário 
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Os rendimentos distribuídos foram de R$ 0,98 por cota, o que representa um yield de 13,11% a.a. ou 385,4% do CDI líquido de 
IR com distribuição em 14 de junho de 2021. 

Posicionamento 

QAMI11 - Quasar Crédito Imobiliário 

Estamos em fase de assinaturas dos documentos da última operação que irá compor a carteira e assim finalizar a alocação 
do IPO do QAMI11 

 

RB Capital 

 

Retornos PL         

Mês Ano 12m Milhões 
Valor 
Cota 

VPA* P/VPA 
Renda 
Mensal 

RB Capital I Fundo de Fundos -2,90% -3,82% 13,04% 101,00 81,34 93,68 0,88 0,74% 

RB Capital Recebíveis Imobiliários -3,04% -8,57% - 46,24 86,58 95,98 0,91 0,77% 

XPFP -1,67% 2,68% 11,13%         - 

XPFI -1,63% -2,28% 5,26%         - 

IFIX -1,56% -1,87% 5,97%         - 

Fonte: XP e Economatica. Data base: 31/05/2021 

 

Atribuição de Performance 

RFOF11 - RB Capital I FoF 

No mês de junho, o RFOF11 pagará R$ 0,63 por cota (Dividend Yield Annualizado de 9,0% sobre cota mercado).  

O rendimento é composto pelos rendimentos mensais advindos dos FIIs aplicados e os ganhos de capital decorrentes das 
compras e vendas de cotas de FIIs. A maior parcela dos rendimentos mensais vem do segmento de Fundos de Recebíveis, 
representando 29% 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, principalmente via 
ofertas. No mês de maio, aumentamos a nossa exposição aos segmentos de Fundos Logísticos. Em contrapartida, foi reduzida 
exposição no segmento de Ativos Financeiros. 

Posicionamento 

RFOF11 - RB Capital I FoF 

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 
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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 27% estão alocados em FIIs de Recebíveis imobiliários. 

Atribuição de Performance 

RRCI11 - RB Capital Recebíveis 

A gestão continuou por optar em manter maior parte da sua carteira alocada em CRIs atrelados ao IPCA. A alocação em CRI 
fechou o período em aproximadamente 88% 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 
significativamente frente ao mês de abril, mantendo sua pulverização e exposição próxima a 3,6% do patrimônio. O dividendo 
apresentado para o mês foi de R$ 0,70 / cota. 

Posicionamento 

RRCI11 - RB Capital Recebíveis 

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

 Continuamos olhando novas emissões de CRI no mercado primário e negociações no mercado secundário para renovação da 
carteira. 

 

RBR Asset 

 

Retornos PL         

Mês Ano 12m Milhões 
Valor 
Cota 

VPA* P/VPA 
Renda 
Mensal 

RBR Alpha -2,72% -6,10% -2,79% 1.257,99 88,03 91,95 0,96 0,65% 

RBR High Grade -0,47% 9,28% 14,13% 759,87 99,67 99,48 1,01 0,71% 

RBR Private Crédito Imobiliário 2,15% 4,50% 17,16% 354,39 104,05 104,32 1,00 0,68% 

XPFP -1,67% 2,68% 11,13%         - 

XPFI -1,63% -2,28% 5,26%         - 

IFIX -1,56% -1,87% 5,97%         - 

Fonte: XP e Economatica. Data base: 31/05/2021 

 

Atribuição de Performance 

RBRF11 - RBR Alpha Multiestratégia Real Estate 

Para Maio/21 o time anunciou a distribuição de rendimentos de R$ 0,60/cota (DY 8,4% a.a. sobre cota Mercado no fechamento 
de Maio/21) em linha com o guidance de dividendos divulgado no último relatório gerencial. Além disso, o Fundo conta hoje 
com uma Reserva a Distribuir de R$ 0,35/cota, o que traz ao time de gestão confiança em seguir com o direcionamento de 
dividendos entre R$0,60/cota e R$0,80/cota para o último mês do semestre. O time reforça o otimismo tanto com os fundos 
imobiliários em geral, mas principalmente com o portfolio do RBR Alpha, bem posicionado em “cavalos” de bastante 
fundamento para a reabertura da economia e cada vez mais alocado em CRIs diretamente. 

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

Atribuição de Performance 

RBRY11 - RBR Crédito Imobiliário Estruturado 

O fundo fechou o mês de Maio com 21 operações, em uma taxa média de CDI+4,9% 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 (49%), garantias devidamente 
formalizadas (alienação fiduciária) e uma concentração de garantias localizadas em São Paulo refletem tais características. O 
dividendo distribuído referente ao mês de maio  foi de R$ 0,75/cota. Equivalente a um DY de 8,93% ao ano sobre a cota mercado 
no fechamento de maio (R$ 104,80). 

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 maio 98% alocado (91% em CRIs e 7% em FIIs de CRIs), com taxa média de CDI+2,83% 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. Foram distribuídos R$ 0,80/cota referente ao resultado de Maio, o que representa um DY anualizado de 10,04% frente a 
cota de fechamento do mês (R$ 99,90). 

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, no mínimo, entre 
R$ 0,60 e 0,70/cota.  

 

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

 

Retornos PL         

Mês Ano 12m Milhões 
Valor 
Cota 

VPA* P/VPA 
Renda 
Mensal 

REC Fundo de Fundos 5,77% - - 18,59 99,00 93,81 1,06 0,95% 

REC Recebíveis Imobiliários -3,61% 2,43% 25,96% 1.355,70 100,40 95,23 1,07 1,02% 

XPFP -1,67% 2,68% 11,13%         - 

XPFI -1,63% -2,28% 5,26%         - 

IFIX -1,56% -1,87% 5,97%         - 

Fonte: XP e Economatica. Data base: 31/05/2021 

 

Atribuição de Performance 

RECR11 - REC Recebíveis Imobiliários 

No acumulado dos últimos 12 meses, a distribuição de rendimentos do Fundo corresponde a 13,6% a.a., ou o equivalente a 
625% 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 735% do CDI líquido do tributo. 

O Fundo distribuiu entre dezembro de 2017 (primeiro mês após o encerramento de sua oferta inicial) e maio de 2021 um 
montante acumulado de 47,5%(versus um CDI acumulado de 17,5%) 

Em 15 de junho de 2021, referente ao resultado do mês de maio, o Fundo distribuirá o montante de R$ 17.083.626. Este mês,os 
cotistas receberão o rendimento por cota, equivalente a R$ 1,2000.  

O Fundo encerrou o mês com 97,5% de seus recursos alocados em CRIs, distribuídos em 70 operações. 

Posicionamento 

RECR11 - REC Recebíveis Imobiliários 

As novas alocações priorizarão: i) alocação majoritária em índice de preço, com maior volume em IPCA; ii) continuidade em 
alocação em CDI com cupom elevado; iii) continuidade da alocação preponderante nos segmentos relacionados ao mercado 
imobiliário (incorporadora, loteamentos e carteiras de crédito imobiliário para aquisição de imóvel); iv) continuidade da 
granulação do risco de crédito - portfólio conta com 70 CRIs, sendo 42% de risco pulverizado. Vale destacar que o portfolio 
tende a continuar saudável, em virtude da robusta estrutura de garantia que as operações apresentam. 

Conforme Fato Relevante publicado aos cotistas em 9 de Junho, foram captados R$ 223.678.238,00 no período de Direito de 
Preferência da 10ª Emissão do RECR11. 

A oferta encontra-se na fase de Sobras e Montante Adicional e a liquidação financeira será no dia 23 de Junho de 2021. 

Atribuição de Performance 

RECX11 - REC Fundo de Fundos 

No mês de maio, o IFIX teve uma desvalorização de -1,56%. Enquanto a cotação de fechamento do RECX11, no mercado 
secundário, teve uma valorização de 4,76%, encerrando o mês a R$99,00/cota. 
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Ao longo do mês de maio, o fundo realizou dois novos investimentos, IRDM11 e HSAF11, e entrou nas emissões dos seguintes 
fundos: CPTS11, CVBI11, DEVA11, RECR11, RELG11, VSLH11 e em abril no VGIP11. Encerrando o mês com participação em 16 
fundos imobiliários. Os investimentos nas emissões, possibilitam baixar os preços médios de aquisição, e consequentemente 
ter um potencial de incremento no Dividend Yield recebido por tais fundos 

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. 

O fundo esta alocado majoritariamente em FIIs de CRI no momento. A equipe de gestão acredita que é a classe de ativos 
apresenta a melhor relação risco x retorno. 

 

Rio Bravo Investimentos 

 

Retornos PL         

Mês Ano 12m Milhões 
Valor 
Cota 

VPA* P/VPA 
Renda 
Mensal 

Rio Bravo Crédito Imobiliário IV -3,20% 1,63% 18,56% 103,01 82,80 100,56 0,83 0,80% 

Rio Bravo IFIX 2,40% -4,28% 12,30% 274,27 68,21 73,20 0,94 0,74% 

XPFP -1,67% 2,68% 11,13%         - 

XPFI -1,63% -2,28% 5,26%         - 

IFIX -1,56% -1,87% 5,97%         - 

Fonte: XP e Economatica. Data base: 31/05/2021 

 

Atribuição de Performance 

RBFF11 - Rio Bravo IFIX 

O RBFF encerrou o mês de maio/2021 com 100% dos recursos da 3ª Emissão de cotas alocado, em linha com o estudo de 
viabilidade apresentado. O Fundo distribuiu um dividendo de R$ 0,50/cota, que representa um dividend yield de 8,7% e encerrou 
o mês negociando com um desconto de aproximadamente 4,17% em relação a cota patrimonial, o que consideramos atrativo 
para alocações no mercado secundário. 

As principais alocações vieram através da participação da oferta primaria de Kinea Securities, Vinci Imóveis Urbanos e Valora 
RE III. Também foram realizadas alocações táticas através do exercício do direito de preferência e venda parcial das posições 
de BTG Logística e Capitânia Securities. Por fim, foram realizadas vendas parciais das posições de Iridium e Fator Verita 

Posicionamento 

RBFF11 - Rio Bravo IFIX 
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Continuamos com uma perspectiva positiva para os FIIs no longo prazo. O mês de maio encerrou com o spread do dividend 
yield dos FIIs vs. Tesouro IPCA +2035 em 3,4%, acima da média dos últimos 3 anos, o que nos faz acreditar que os FIIs 
consideram negociando a preços atrativos. Os setores de lajes corporativas e shopping/varejo continuam negociando com 
descontos relevantes em relação a cota patrimonial. Voltamos a observar alguns FIIs de ambos os setores negociando abaixo 
do custo de reposição ou abaixo do valor efetivo dos ativos, muito parecido com o cenário observado em 2018. 

Atribuição de Performance 

RBIV11 - Rio Bravo Crédito Imobiliário IV 

No fechamento de maio/21, o fundo apresentava 80% do patrimônio alocado no ativo alvo da estratégia de gestão, totalizando 
24 CRIs e cotas de 7 FIIs. A taxa média ponderada de remuneração dos CRIs atrelados à IPCA, que representam 65% do 
portfólio, é de IPCA+ 7,24% e dos CRIs atrelados à IGP-M, que representam 13% do portfólio, é de IGP-M+ 10,48%. Já os CRIs 
remunerados a CDI, que representam 22% 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 9,46% 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. 

Houve algumas oportunidades de compras e vendas de ativos de crédito ("Movimentações" abaixo) e Rio Bravo, por meio de 
sua gestão ativa do Fundo, continuará procurando oportunidades de negociação dos ativos e novas operações para aquisição 
e vendas. Adicionalmente, no fechamento do mês o fundo apresentava 20% da carteira em instrumentos de liquidez. 

Posicionamento 

RBIV11 - Rio Bravo Crédito Imobiliário IV 

Em maio/21, o fundo encerrou a 2ª emissão de cotas. A maior parte das cotas foram integralizadas por cotistas anteriores do 
fundo. Conforme material complementar à emissão, divulgado em abril/21, os objetivos da emissão foram: 

   1º: Aumentar eficiência do fundo; 

   2º: Aumentar liquidez; 

   3º: Capturar oportunidades de mercado; e 

   4º: Pulverizar ainda mais a carteira. 

Parte dos recursos ficaram disponíveis nos últimos quinze dias do mês de maio/21 e foram parcialmente alocados com o 
objetivo de retorno indicado no pipeline do material citado, de IPCA+7%.  

Para ajudar no aprimoramento da liquidez do fundo, estamos em negociações para contratação de serviço de formador de 
mercado. 

Riza 

 

Retornos PL         

Mês Ano 12m Milhões 
Valor 
Cota 

VPA* P/VPA 
Renda 
Mensal 

Riza Akin 1,78% 0,08% - 292,03 98,50 97,29 1,01 1,02% 

XPFP -1,67% 2,68% 11,13%         - 

XPFI -1,63% -2,28% 5,26%         - 

IFIX -1,56% -1,87% 5,97%         - 

Fonte: XP e Economatica. Data base: 31/05/2021 



 
 
 

58 

   Junho 2021 

 

Atribuição de Performance 

RZAK11 - Riza Akin 

Ao final de maio, o Fundo apresentava alocação em ativos (CRI e cotas de FII) correspondente a 103,2% de seu patrimônio 
líquido, o que foi possível devido a operações de alavancagem do núcleo de Renda Fixa.Para o mês de maio, seguimos com a 
distribuição de R$0,90/cota, ressaltando que parte do resultado foi retida para meses posteriores. 

Posicionamento 

RZAK11 - Riza Akin 

Mantemos a visão de que estamos positivos com a indexação majoritariamente em CDI+ para ativos com prazo acima de um 
ano de duration. Continuamos a estudar o uso de alavancagem por meio de operações compromissadas para permitir a compra 
das operações em nosso pipeline. Entendemos que é uma alternativa interessante a venda de papeis, por permitir que 
mantenhamos a exposição em ativos com bom risco-retorno. 

 

TG Core 

 

Retornos PL         

Mês Ano 12m Milhões 
Valor 
Cota 

VPA* P/VPA 
Renda 
Mensal 

TG Ativo Real 1,33% 8,85% 37,82% 949,39 137,44 128,32 1,08 0,90% 

XPFP -1,67% 2,68% 11,13%         - 

XPFI -1,63% -2,28% 5,26%         - 

IFIX -1,56% -1,87% 5,97%         - 

Fonte: XP e Economatica. Data base: 31/05/2021 

 

Atribuição de Performance 

TGAR11 - TG Ativo Real 

No mês de maio foi distribuído, pelo FII TG Ativo Real, R$ 1,16 por cota, equivalente a 0,84% de dividend yield, gerando uma 
rentabilidade de 1,05% no mês e 8,54% no ano. Quanto à carteira, a maior parte do patrimônio líquido do Fundo continua em 
loteamentos espalhados em mais de 70 cidades, principalmente em regiões do interior do país e que tenham como maior drive 
econômico o agronegócio, segmento que apresenta maior resistência e, de certa maneira, até uma antifragilidade às 
adversidades econômicas.  

O Fundo apresenta uma carteira de recebíveis consolidada, uma inadimplência controlada e o sucesso de vendas nos 
empreendimentos mais relevantes no seu patrimônio líquido vem potencializando a rentabilidade desses ativos, assim como 
também possibilita um incremento de sua segurança.  
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Com o início do período de seca em grande parte do país, foi evidenciada uma retomada acelerada no ritmo das obras, fato que 
poderá se traduzir em um efeito comercial positivo a partir da elevação no fluxo de vendas nos meses vindouros, além de maior 
reconhecimento do lucro contábil nas SPEs, devido ao PoC. 

Posicionamento 

TGAR11 - TG Ativo Real 

No dia 31 de maio, foi divulgado o anúncio de encerramento da 10ª Emissão do TGAR11, com uma captação líquida de R$ 503, 
27 milhões, resultando em captação do montante total acrescido do lote adicional e o segundo rateio da história do Fundo. 
Conforme divulgado no Prospecto Definitivo, no momento da elaboração do referido material, o pipeline estava no montante 
de R$ 480,6 milhões, com taxas superiores às já apresentadas na carteira, de maneira que, na visão da Gestora, com a 
integralização dos novos ativos, assim como seu desenvolvimento, aliado ao contínuo avanço de obras e vendas dos ativos da 
carteira, a rentabilidade advinda de dividendos deve continuar na linha próxima a 11% a.a de dividend yield.  

 

VBI 

 

Retornos PL         

Mês Ano 12m Milhões 
Valor 
Cota 

VPA* P/VPA 
Renda 
Mensal 

VBI CRI 0,90% 8,25% 37,61% 596,15 104,00 100,08 1,05 0,95% 

VBI REITS FOF 3,77% 5,93% 31,64% 135,66 94,84 94,21 1,01 0,78% 

XPFP -1,67% 2,68% 11,13%         - 

XPFI -1,63% -2,28% 5,26%         - 

IFIX -1,56% -1,87% 5,97%         - 

Fonte: XP e Economatica. Data base: 31/05/2021 

 

Atribuição de Performance 

CVBI11 - VBI CRI 

Distribuição de dividendo no valor de R$ 1,00/cota em Junho referente a Maio, o que representa um dividend yield anualizado 
de 11,4% sobre a cota de fechamento de maio (R$ 105,00), acima do mercado considerando os fundos de CRI do IFIX. 

Posicionamento 

CVBI11 - VBI CRI 

Após alocar rapidamente os recursos da 4ª oferta, o fundo segue em processo de captação da 5ª oferta seguindo a sua 
estratégia, diversificando a carteira e balanceando o portfólio. 

Atribuição de Performance 

RVBI11 - VBI REITS FOF 
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Com base no resultado de maio, anunciamos em 09 de junho dividendo de R$ 0,72/cota, o que representa um dividend yield 
anualizado de 9,0%  sobre a cota de fechamento do último mês (R$ 95,57). Em nossa leitura, maio, mês com pior performance 
do IFIX em 2021 (-1,6%), pode ser interpretado como o período mais agudo da fase de re-precificação dos FIIs devido ao início 
de um ciclo de alta da taxa Selic e do aumento das taxas de juros de longo prazo. Diante do cenário de correção observado em 
2021, acreditamos que o portfólio está cumprindo bem a estratégia defensiva escolhida para o primeiro semestre, com alta de 
+0,2% vs. queda de -1,9% do IFIX em 2021. Assim, em maio seguimos com nossa estratégia defensiva adotada desde o início 
do ano, realizando arbitragens pontuais no entre ofertas e o mercado secundário e desembolsamos mais um CRI - o primeiro 
da carteira atrelado ao CDI - aprofundando mais nossa estratégia de permitir aos cotistas ter acesso à ativos restritos à 
investidores profissionais como CRI e FIIs "private placement". 

Posicionamento 

RVBI11 - VBI REITS FOF 

Tudo mais constante, será possível conservar nos próximos meses um montante igual ou superior aos R$ 0,72/cota, uma vez 
que o Fundo acumula estoque de ganho de capital não-realizado de R$ 2,39/cota, o que nos permite manter o dividend yield 
sem que seja necessário giro excessivo de portfólio, o que em nossa visão, além de ser ineficiente sob o ponto de vista tributário, 
não exige a venda prematura de ativos que ainda não tenham atingido seu potencial de valorização.  

 

Vinci Partners 

 

Retornos PL         

Mês Ano 12m Milhões 
Valor 
Cota 

VPA* P/VPA 
Renda 
Mensal 

Vinci Instrumentos Financeiros 1,07% -3,67% - 281,75 88,44 100,18 0,89 0,68% 

XPFP -1,67% 2,68% 11,13%         - 

XPFI -1,63% -2,28% 5,26%         - 

IFIX -1,56% -1,87% 5,97%         - 

Fonte: XP e Economatica. Data base: 31/05/2021 

 

Atribuição de Performance 

VIFI11 - Vinci Instrumentos Financeiros 

No mês de maio, a rentabilidade total do VIFI foi de -1,1%, 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 5,5 
pontos percentuais acima do retorno do seu benchmark. No final do último mês, a cota de mercado do fundo apresentava um 
desconto de 10,2% 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 8,1% sobre a cota de mercado de fechamento do mês. O 
fundo apresentava diversificação entre segmentos, com escritórios representando 28% dos ativos, seguido por recebíveis 
imobiliários com 26%, logística com 21% e shoppings com 14%. Com relação às estratégias de investimento, o fundo 
apresentava 65% da carteira na estratégia de renda e 35% em valor. 

Posicionamento 

VIFI11 - Vinci Instrumentos Financeiros 
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No cenário local o início do ano foi marcado por muitas incertezas e turbulências, gerando uma maior aversão de risco por 
parte dos investidores. A partir do mês de abril, começamos a observar um cenário mais positivo e que foi confirmado ao longo 
de maio, com notícias e perspectivas mais favoráveis. No mês, o destaque foi a divulgação do crescimento de 1,2% do PIB 
brasileiro no primeiro trimestre do ano, bem acima da expectativa do mercado e confirmando que a atividade acabou sendo 
pouco impactada pelas últimas medidas de isolamento. Mesmo com a possibilidade de uma nova onda de casos de COVID-
19, o impacto na atividade deve ser ainda menor em função do avanço da vacinação que deve acelerar no próximo mês, fazendo 
com que o mercado revise as expectativas de crescimento para o ano de 2021. 

XP Asset Management 

 

Retornos PL         

Mês Ano 12m Milhões 
Valor 
Cota 

VPA* P/VPA 
Renda 
Mensal 

Maxi Renda -0,09% 5,36% 8,16% 2.259,87 10,50 10,00 1,06 0,75% 

XP Crédito Imobiliário 1,17% 12,87% 29,22% 638,98 98,99 97,30 1,03 0,90% 

XP Selection FOF 1,39% 4,96% 17,63% 414,93 97,33 95,82 1,02 0,82% 

XPFP -1,67% 2,68% 11,13%         - 

XPFI -1,63% -2,28% 5,26%         - 

IFIX -1,56% -1,87% 5,97%         - 

Fonte: XP e Economatica. Data base: 31/05/2021 

 

Atribuição de Performance 

XPSF11 - XP Selection FOF 

O mês de maio foi para o XP Selection um mês com volume inferior a sua média histórica de movimentações no mercado 
secundário. A alta volatilidade nos preços ao longo do mês nos fez ser mais cautelosos nas estratégias. Nas ofertas primárias, 
o time de gestão seguiu participando de emissões que se mostraram em situações oportunísticas dado o desconto 
apresentado nos preços, aproveitando para reciclar algumas alocações e consequentemente gerar ganho de capital.  

O XPSF11 encerrou o mês com uma cotação de 97,33 reais por cota “ex-proventos”, com um dividend yield de 10,7% anualizado, 
e a cota patrimonial atingiu 95,82 reais “ex-proventos”, com um dividend yield de 10,9% anualizado. 

Posicionamento 

XPSF11 - XP Selection FOF 

A evolução da vacinação nacional 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 2º semestre. Porém, no fim do 1º semestre, a 
volatilidade nos ativos financeiros deve se encontrar em níveis elevados, derivado das incertezas em torno da evolução da 
inflação global e a dúvida sobre uma 3ª onda de contaminação de Covid no país. O Time de Gestão se mantém conservador 
na composição do portfólio, com parcela preponderante alocada em FIIs de CRI. Entendemos que tal estratégia deve mitigar a 
volatilidade do patrimônio do XPSF, 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 

https://conteudos.xpi.com.br/fundos-imobiliarios/xp-credito-imobiliario-xpci11/
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O mês de maio foi marcado pelo tom muito positivo dos mercados. No exterior, em especial nos países cuja parcela da 
população já vacinada é alta, aliada a esforços fiscais maciços, vê-se sinais claros de retomada nos níveis de atividade, renda 
e emprego. Com a expectativa de inflação mais alta e a comunicação do Bacen, as partes curta e intermediária da curva de 
juros subiram, impactando na marcação dos papéis em IPCA do Fundo, gerando pequena desvalorização da cota patrimonial. 
Entretanto, em nada que reflita de perda da qualidade creditícia dos papéis, sendo que a carteira segue totalmente adimplente 
em suas obrigações. 

No book de CRIs tivemos as alienações dos CRIs WAM Gramado e BB, com expressivo ganho de capital de cerca de R$ 2MM, 
e as aquisições dos CRIs HBR, Via Varejo e Rede D’Or. O resultado do Fundo foi positivamente afetado pelo maior 
reconhecimento de correção monetária dos papéis, dado que o Fundo distribui apenas resultado no regime de caixa. 

Os rendimentos e ganhos de capital auferidos segundo o regime de caixa foram de R$ 1,47/cota, totalizando R$ 5,93MM. Sendo 
que o books de CRI e FIIs distribuíram, respectivamente, R$ 9,90MM e R$ 0,21MM. 

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. 

Atribuição de Performance 

MXRF11 - Maxi Renda 

No book de CRIs tivemos alienações dos CRIs GPA e FS Bioenergia, com ganho de capital de R$ 1,6MM, e as liquidações dos 
CRIs JCA, Multi Renda II, BRF e HM Engenharia no valor total de R$ 99MM. No book de FIIs, o Fundo integralizou R$ 1,7MM em 
nova chamada de capital do SPVJ11. No book de permutas financeiras o Fundo investiu R$ 1,5MM. 

Os rendimentos auferidos segundo o regime de caixa foram de R$ 0,07/cota, totalizando R$ 15,8MM. Os books de permutas 
financeiras, CRIs e FIIs distribuíram R$ 0,5MM, R$ 15,8MM e R$ 0,3MM, respectivamente. 

No dia 05/05 foi comunicado ao mercado o resultado de retratação de cotas subscritas no âmbito da 7ª Emissão de Cotas do 
Fundo. Assim, foram emitidas 43.551.683 cotas, perfazendo o 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, chegando a mais de 393 mil cotistas (+5% MoM), o maior 
da indústria de FIIs no Brasil, na data base do presente relatório, 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 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. 

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

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

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

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

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

majoritariamente em companhias fechadas ou sociedades limitadas 

com o objetivo de acompanhar e lucrar com o crescimento desses 

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

participação na gestão do negócio. 

A instituição financeira que administrar o fundo consegue reunir o capital 

para investir nas participações de empresas ou projetos por meio das 

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

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

investidores proporcionalmente à quantidade de cotas adquiridas. 

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

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

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

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

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 -1,63% -3,23% -1,65% 6.451 

Ibovespa 6,16% 6,05% 44,41% - 

IEE 4,36% 0,93% 25,99% - 

CDI 0,27% 0,97% 2,18% - 

 
Fonte: XP e Economatica. Data base: 31/05/2021 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 -4,41% -1,14% 0,40% 397,92 78,95 - - - 

Ibovespa 6,16% 6,05% 44,41%         - 

Fonte: XP e Economatica. Data base: 31/05/2021 

 

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. Hoje, o Fundo tem participação indireta de 22,9% no Porto Itapoá, atualmente um dos maiores terminais de 
containers do Brasil. 

O Porto Itapoá fechou o mês de maio de 2021 com o maior volume movimentado em 2021, com 79,8 mil TEUs no mês, um 
crescimento de 21% sobre o mês de abril de 2021 e 38% sobre o mês de maio de 2020. No acumulado do ano de 2021, o Porto 
Itapoá fechou os primeiros 5 meses com 347 mil TEUs movimentados, um crescimento de 9,7% sobre o mesmo período de 
2020. 

O BRZP11 continua distribuindo rendimentos mensais acima do volume originalmente projetado pela Leggio Consultoria, 
conforme relatório anexo ao Prospecto Definitivo, sendo o valor de R$1 milhão/mês entre abril de 2021 e março de 2022, ou 
um yield de 3,0% a.a. sobre o valor da cota no fechamento do mês de maio/2021 (R$78,95 / cota).  

Fontes: Porto Itapoá e Análise BRZ 

Posicionamento 

BRZP11 - BRZ Infra Portos 

Nesse sentido, considerando (i) o crescimento sigificativo do volume movimentado nos primeiros 5 meses de 2021, comparado 
ao mesmo período de 2020, (ii) o maior patamar cambial Reais x Dólares deste mesmo período e (iii) a forte movimentação de 
importações observada na região de influência do Porto Itapoá, mantemos a expectativa positiva para o resultado operacional 
e financeiro do ano de 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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Perfin Asset Management 

 

Retornos 
Valor de 
Mercado 

        

Mês Ano 12m Milhões 
Valor 
Cota 

VPA* P/VPA 
Renda 
Mensal 

Perfin Apollo Energia -5,85% -6,55% -7,52% 1.461,50 86,28 - - - 

Ibovespa 6,16% 6,05% 44,41%         - 

IEE 4,36% 0,93% 25,99%         - 

Fonte: XP e Economatica. Data base: 31/05/2021 

 

Atribuição de Performance 

PFIN11 - Perfin Apollo Energia 

O mês de maio foi marcado por eventos de destaque para o fundo Apollo Energia. Tivemos a conclusão da emissão de R$ 75 
milhões em debêntures da Apollo 17 no início do mês, para otimizar a estrutura de capital dos investimentos do fundo. Além 
disso, as debêntures receberam o rating ‘AAA(bra)’ com perspectiva estável pela agência de risco Fitch Ratings, e os títulos 
foram considerados Greenbonds pela Sitawi, organização focada na mobilização de capital para impacto socioambiental. Em 
meados de maio, divulgamos o resultado do 1º Trimestre do Apollo Energia. Comparado ao 4T20, tivemos crescimento no 
resultado consolidado do 1T21, justificado pela TPE, que passou a operar com 100% da capacidade, e a entrada em operação 
da TCC. 

Os dados operacionais estão dentro das expectativas do plano de negócio das companhias, apesar do impacto negativo 
verificado no lucro líquido, devido à marcação da inflação vigente nas despesas financeiras (sem efeito caixa imediato, e que 
será compensada pelo reajuste das RAPs quando houver a revisão tarifária) 

Posicionamento 

PFIN11 - Perfin Apollo Energia 

No dia 31 de maio enviamos um comunicado aos cotistas, informando sobre o pagamento de amortização no montante de R$ 
3,00/cota para os cotistas na mesma data, e a cota iniciou as negociações no dia 1º de junho ex proventos, sendo a liquidação 
do pagamento aos cotistas no dia 8 de junho de 2021. 
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Vinci Partners 

 

Retornos 
Valor de 
Mercado 

        

Mês Ano 12m Milhões 
Valor 
Cota 

VPA* P/VPA 
Renda 
Mensal 

Vinci Energia -1,57% -10,64% -3,34% 742,82 85,63 - - - 

Ibovespa 6,16% 6,05% 44,41%         - 

IEE 4,36% 0,93% 25,99%         - 

Fonte: XP e Economatica. Data base: 31/05/2021 

 

Atribuição de Performance 

VIGT11 - Vinci Energia 

No mês de junho já contamos operacionalmente com os ativos de geração de Energia em nosso portfólio. Vale ressaltar que a 
média histórica de geração desses ativos tem ultrapassado a média do mesmo período do ano anterior.  

Nosos ativos de transmissão permeneem performando regularmente não havendo qualquer inadimplemente material em sua 
operação.  

Esse mês será divulgado novo pagamento de rendimento, conforme calendário previamente divulgado pelo Gestor. Importante 
lembrar que este é o segundo pagamento dos 4 previstos para ocorrer em 2021. 

Posicionamento 

VIGT11 - Vinci Energia 

O Fundo permanece em crescimento de seu portfolio com previsão das operações referentes a parceria anteriormente firmada 
com a Sterlite.  

Além disso, a Gestora permanece trabalhando para aprimorar e incrementar os resultados financeiros das investidas do Fundo.  
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XP Asset Management 

 

Retornos 
Valor de 
Mercado 

        

Mês Ano 12m Milhões 
Valor 
Cota 

VPA* P/VPA 
Renda 
Mensal 

XP Infra Debêntures - - - - - - - - 

XP Infra II 1,44% -6,98% -0,23% 374,40 83,16 - - - 

Ibovespa 6,16% 6,05% 44,41%         - 

IEE 4,36% 0,93% 25,99%         - 

Fonte: XP e Economatica. Data base: 31/05/2021 

 

Atribuição de Performance 

XPID11 - XP Infra Debêntures 

No mês de maio o Fundo anunciou pagamento de R$ 0,90 / cota, pagos no mês de junho. Adicionalmente, foi realizado 
investimento adicional de 4% do Fundo, de modo que a alocação tenha passado para 98% do Patrimônio Líquido. 

Posicionamento 

XPID11 - XP Infra Debêntures 

Operacionalmente os ativos do portfólio atuam em setores resilientes, cujos fluxos 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 
mensais entre R$ 0,60 e R$ 0,90 por cota. 

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. No mês de junho houve a conclusão da obra de Colinas, subsidiária da LC Energia, e estamos aguardando 
a emissão do Termo de Liberação para início do recebimento da RAP. Adicionalmente, a SPE Caxias, subsidiária da Arteon Z 
também está em vias de se tornar operacional, aguardando tramites finais para início de receita. Os eventos constitutem 
marcos importantes de redução de risco do portfolio do Fundo. Por fim, Sol Maior já realizou o pagamento inicial dos modulos 
e trackers para os fornecedores necessários à sua recomposição após sinistro ocorrido, visando o avanço da recuperação da 
planta. 

O time de gestão permanece monitorando de perto o desempenho operacional e financeiro dos ativos no portfólio do Fundo, 
estando satisfeito com o avanço de marcos relevantes como os mencionados acima. 

Posicionamento 

XPIE11 - XP Infra II 

Como mencionado ao longo dos últimos meses, apesar da pandemia, os ativos seguem operando de forma positiva e as obras 
permanecem avançando. Espera-se que o porfólio entre em operação completa ao longo dos próximos meses, sendo que boa 
parte do avanço ocorre no mês de junho com a conclusão de duas SPEs do portfólio (Colinas e Caxias). 
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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. 

 
 


