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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 -1,03% -8,39% -7,25% 15.869 12.530 0,79  0,58% 6,25% 7,37% 

Fundos de Shoppings -1,96% -6,33% -3,64% 13.406 11.877 0,89  0,50% 4,27% 4,41% 

Fundos de Logística -3,69% -7,33% -4,16% 19.209 18.649 0,97  0,71% 5,47% 5,88% 

Outros -3,13% -8,04% -5,55% 10.080 9.324 0,93  0,66% 5,12% 5,64% 

XPFT -2,04% -8,09% -5,80% - - - - - - 

XPFI -2,15% -4,38% -1,63% - - - - - - 

IFIX -2,19% -4,02% -1,83% - - - - - - 

CDI 0,31% 1,28% 2,28% - - - - - - 

Fonte: XP e Economatica. Data base: 30/06/2021 

 
 
 
 
 

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 -5,67% -4,80% -3,65% 545,09 116,62 108,19 1,08 0,53% 

XPFT -2,04% -8,09% -5,80%         - 

XPFI -2,15% -4,38% -1,63%         - 

IFIX -2,19% -4,02% -1,83%         - 

Fonte: Economatica e XP. Data base: 30/06/2021 

 

Atribuição de Performance 

ALZR11 - Alianza Trust Renda Imobiliária FII 

Em junho, avançamos com o processo de captação de até R$ 226,8 milhões (equivalentes a 2 milhões novas cotas), através 
da 4ª Emissão de cotas do Fundo. Após os períodos de Direito de Preferência e Sobras, foram subscritas e integralizadas 
611.180 cotas (o equivalente a R$ 69,3 milhões considerando o Preço de Emissão de R$ 113,42) pelos atuais cotistas, 
remanescendo o total de 1.388.820 cotas, que estão sendo ofertadas agora a investidores profissionais (“Oferta Restrita”). A 
polêmica da proposta da fase 2 de reforma tributária trouxe grande turbulência ao mercado, e afetou negativamente a oferta, 
evidentemente. 

Em 25/06, com a conclusão das diligências e utilizando os recursos do DP da 4ª Emissão, o Fundo finalizou a aquisição do 
imóvel localizado em Guarulhos/SP, onde funciona a sede da Pandurata Alimentos Ltda., proprietária das marcas Bauducco, 
Visconti e Tommy, pelo valor de R$ 59 milhões. Seu Contrato de Locação, atípico e com duração de 15 anos, estabelece o 
pagamento mensal de R$ 420 mil a título de aluguel, corrigido anualmente pelo IPCA.  

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 -6,02% -10,18% 0,00% 483,56 81,60 100,22 0,82 0,65% 

XPFT -2,04% -8,09% -5,80%         - 

XPFI -2,15% -4,38% -1,63%         - 

IFIX -2,19% -4,02% -1,83%         - 

Fonte: Economatica e XP. Data base: 30/06/2021 

 

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). 

O contrato do Standard (27% das receitas do Fundo) prevê a atualização pelo IGP-M em junho, sendo a base caixa do primeiro 
pagamento atualizado em julho, impactando positivamente as distribuições futuras. 

Os dividendos de jun/21 se mantiveram em R$ 0,57/cota ("dividend yield" anualizado de 8,32% considerando a cota de 30/jun: 
R$ 82,17). Desde março, o Fundo está retendo R$ 0,07/cota, saldo que, se não utilizado, é liberado ao término da arbitragem, 
levando o yield a 9,35%. 

O patrimônio gerencial do Fundo está em R$ 100,22/cota, com um deságio de 18% em relação ao valor de mercado de junho. 
Para mais informações sobre o Fundo, recomendamos a leitura do relatório gerencial. 

Posicionamento 

AIEC11 - Autonomy Edifícios Corporativos 

No curto prazo, o AIEC11 deve se beneficiar pela resiliência dos seus contratos atípicos, 0% de vacância e correção pelo IGP-
M. 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 no médio/longo prazo. 

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 desproporcionalmente mais atraentes no médio prazo, principalmente considerando os 
melhores ativos e o deságio atual. 
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Banco Plural 

 

Retornos PL         

Mês Ano 12m Milhões 
Valor 
Cota 

VPA* P/VPA 
Renda 
Mensal 

Malls Brasil Plural -1,24% -6,61% 15,64% 791,84 94,90 104,74 0,91 0,46% 

XPFT -2,04% -8,09% -5,80%         - 

XPFI -2,15% -4,38% -1,63%         - 

IFIX -2,19% -4,02% -1,83%         - 

Fonte: Economatica e XP. Data base: 30/06/2021 

 

Atribuição de Performance 

MALL11 - Malls Brasil Plural 

Durante o mês de maio, o portfólio do fundo permaneceu 100% aberto e com horário de funcionamento superior ao mês de 
abril. Isso se reflete nos principais indicadores operacionais dos ativos (NOI, Aluguel Faturado e Vendas Totais). Vale ressaltar 
que, por conta do efeito da base de comparação, alguns dos indicadores do fundo apresentaram crescimento percentual 
exponencial em base YoY, dado o fechamento dos shoppings no mês de maio de 2020.Apesar do cenário desafiador, o fundo 
foi capaz de gerar um resultado consistente para o mês de junho, haja vista que alguns dos ativos ainda sofreram com as 
limitações de horário de funcionamento. Na data de 30/06/2021, foi divulgado a mercado a distribuição de rendimentos 
referente ao mês, com pagamento no dia 15/07/2021. O Fundo gerou um resultado no mês equivalente a R$ 0,53/cota e 
optamos por reter R$ 0,03/cota da base de resultados acumulada. Dessa forma, o valor distribuído foi de R$ 0,50/cota, 
apurando uma base acumulada de resultados a distribuir para os próximos meses de, aproximadamente, R$ 0,26/cota. 

Posicionamento 

MALL11 - Malls Brasil Plural 

Apesar da recente 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 aproximadamente 35% dos ativos, podemos enfrentar turbulências no curto 
prazo dependendo de novas medidas.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. 

Bluemacaw 

 

Retornos PL         

Mês Ano 12m Milhões 
Valor 
Cota 

VPA* P/VPA 
Renda 
Mensal 

Bluemacaw Logística -1,42% 0,00% 0,00% 379,65 99,02 99,63 1,00 1,07% 

Bluemacaw Office 0,00% 0,00% 0,00% 97,69 0,00 25.729,44 0,00 0,00% 

XPFT -2,04% -8,09% -5,80%         - 

XPFI -2,15% -4,38% -1,63%         - 

IFIX -2,19% -4,02% -1,83%         - 

Fonte: Economatica e XP. Data base: 30/06/2021 

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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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, 5 subsolos de estacionamento com 834 vagas para automóveis. Comprovando nossa forte atuação na locação 
das áreas vagas, no dia 12/07 o Fundo firmou um novo contrato de locação com a empresa Best Life Corretora de Seguros e 
Benefícios LTDA, do grupo EP&A. Com a nova locação, com início em 05 de Agosto de 2021, a ocupação física do Fundo passa 
a ser de 54%. Além disso, a demanda para potenciais locações na Torre Oeste continuou crescendo, sendo que o Fundo está 
com negociações avançadas para a potencial locação de 3.700 m² 

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. Em 
junho, uma empresa do setor de serviços visitou a Torre Oeste novamente e está em negociação avançada para a potencial 
locação de 3.700 m², o que levaria a ocupação do Fundo para 100%. 

Atribuição de Performance 

BLMG11 - Bluemacaw Logística 

No dia 18 de junho o Fundo realizou a aquisição de seu quarto ativo, o BMLog Jandira,  O ativo é composto por dois  galpões 
logísticos classe A que totalizam 35,7 mil m² de ABL, locados para inquilinos de primeira linha em contratos longos. O ativo 
está localizado na cidade de Jandira-SP, com fácil acesso à Rodovia Presidente Castello Branco, e a apenas 30km do centro de 
São Paulo, o que possibilita operações voltadas ao mercado logístico. Com essa aquisição, o portfólio do BLMG11 passa a ser 
composto por 4 galpões logísticos A+ 100% locados, mantendo uma base de inquilinos 79% exposta ao crescimento do e-
commerce no Brasil, com contratos longos (WAULT de 8,4 anos), sendo 68% da receita proveniente de contratos atípicos. A 
distribuição de rendimentos do mês de Junho/21 foi de R$0,90 por cota e reflete a geração de caixa recorrente do Fundo. O 
Dividend Yield anualizado de 10,8% calculado sobre o valor da cota da 1ª emissão de R$100,00 e de 10,3% calculado sobre o 
valor da cota da 2ª emissão de R$105,00, em linha com o percentual divulgado nos materiais publicitários que foram enviados 
aos investidores durante as Ofertas do Fundo. 

Posicionamento 

BLMG11 - Bluemacaw Logística 

O Fundo realizou 100% da alocação dos recursos captados na 2ª emissão 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. Além 
disso, o anúncio de que a proposta de tributação da distribuição de dividendos será retirada do texto da Reforma Tributária 
reforça a resiliência e as perspectivas positivas para o mercado imobiliário. 
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Bresco 

 

Retornos PL         

Mês Ano 12m Milhões 
Valor 
Cota 

VPA* P/VPA 
Renda 
Mensal 

Bresco Log -7,83% -10,65% -15,13% 1.602,62 99,70 108,44 0,92 0,49% 

XPFT -2,04% -8,09% -5,80%         - 

XPFI -2,15% -4,38% -1,63%         - 

IFIX -2,19% -4,02% -1,83%         - 

Fonte: Economatica e XP. Data base: 30/06/2021 

 

Atribuição de Performance 

BRCO11 - Bresco Log 

O Bresco Logística FII possui 11 propriedades com 446 mil m² de área bruta locável (“ABL”) e potencial para expansão da ABL 
em 6%. O portfólio do fundo encontra-se com uma receita anual estabilizada de mais de R$130 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 

Obras em andamento: 

- 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: O valor limite do investimento foi de R$19 milhões para R$26 milhões,  será suportado com os recursos 
disponíveis no fundo e remunerado a um cap rate de 11%. 58% da obra foi realizada e entrega prevista para outubro de 2021. 
O valor do aluguel mensal deverá representar, aproximadamente, R$ 0,02 por cota do Fundo ao mês.  

Guardian 

 

Retornos PL         

Mês Ano 12m Milhões 
Valor 
Cota 

VPA* P/VPA 
Renda 
Mensal 

Guardian Logística -4,07% 0,00% 0,00% 588,72 104,16 104,88 1,00 0,76% 

XPFT -2,04% -8,09% -5,80%         - 

XPFI -2,15% -4,38% -1,63%         - 

IFIX -2,19% -4,02% -1,83%         - 

Fonte: Economatica e XP. Data base: 30/06/2021 

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 o mês de junho de 2021 com resultado de R$0,85/cota. Os dividendos anunciados 
ao final de junho foram de R$0,84/cota e serão distribuídos no dia 15 de julho – um dividend yield de 9,6%a.a. Desta maneira, 
os resultados acumulados não distribuídos somam R$0,16/cota. 

A distribuição do GALG11 de R$ 0,84/cota aos seus cotistas, representa o quinto mês consecutivo de dividendos neste patamar. 
Tal solidez e previsibilidade de resultados faz parte da tese traçada pelos gestores do fundo e que pode ser observada no 
Período Remanescente dos Contratos Ponderados pela Receita Contratada, também conhecido no mercado como WAULT. 
Neste quesito o GALG apresenta o maior índice do setor com WAULT de 11,4 anos, reforçando a perenidade dos dividendos, 
suportados pelos contratos atípicos de locação com empresas consolidadas como Souza Cruz, BRF e Air Liquide. 

Por fim, somado à longevidade e qualidade das receitas contratadas, destaque-se a atual rentabilidade do fundo de 9,6% a.a., 
uma das mais elevadas do setor. 

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, 
ainda assim o portfólio de imóveis deverá seguir o mesmo 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 3,91% -4,90% 0,73% 268,52 61,37 94,22 0,65 0,25% 

Hedge AAA 0,48% 0,00% 0,00% 260,39 99,35 96,08 1,04 0,52% 

Hedge Brasil Shopping 0,60% -5,33% -3,63% 2.131,35 200,81 213,13 0,94 0,17% 

Hedge Logística -0,28% -2,82% -3,31% 505,87 112,17 119,03 0,95 0,55% 

XPFT -2,04% -8,09% -5,80%         - 

XPFI -2,15% -4,38% -1,63%         - 

IFIX -2,19% -4,02% -1,83%         - 

Fonte: Economatica e XP. Data base: 30/06/2021 
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Atribuição de Performance 

HAAA11 - Hedge AAA 

O Fundo encerrou o mês de junho 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, em São Paulo. O investimento 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 no primeiro trimestre do ano. 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 junho. 

Posicionamento 

HAAA11 - Hedge AAA 

Para 2021, acreditamos que o segmento de lajes corporativas tende a apresentar alguma recuperação. O segmento é o mais 
descontado em relação ao valor patrimonial considerando fundos listados, com muitos imóveis apresentando valor de mercado 
abaixo do custo de reposição. Com o avanço da vacinação, a expectativa é que os escritórios voltem a fazer parte do cotidiano 
ainda esse ano, mesmo que de forma híbrida. Dessa forma, apesar do segmento ter sido fortemente atingido pela crise, com a 
retomana à normalidade, esses ativos irão iniciar sua recuperação e os edifícios de qualidade e bem localizados serão os 
primeiros a se beneficiar.  

Atribuição de Performance 

FIGS11 - General Shopping Ativo e Renda 

Em maio, os ativos do Fundo apresentaram variação de vendas de 230% em relação a maio de 2020, sendo que no Shopping 
Bonsucesso a variação foi de 130%, e no Parque Shopping Maia de 514% em relação ao ano anterior. Vale lembrar que os 
shoppings estavam com funcionamento restrito às operações essenciais em maio de 2020. Quando comparamos as vendas 
de maio 2021 versus maio de 2019, temos uma variação positiva neste indicador de 0,6% no Shopping Bonsucesso e uma 
variação negativa de 1,8% no Parque Maia. 

Em termos de vacância, o Shopping Bonsucesso encerrou o mês com 8,0% da área vaga, já o Parque Maia terminou com 15,4%. 
Assim, a vacância consolidada do Fundo em maio de 2021 foi de 12,0%.  

Em junho, o resultado do fundo, foi de R$ 0,25 / cota, enquanto o rendimento anunciado foi de R$0,29 / cota. Assim, o Fundo 
encerrou o semestre com uma distribuição de rendimentos mensal média de R$ 0,20 / cota, o que equivale a 95,17% do 
resultado gerado no período 

Posicionamento 

FIGS11 - General Shopping Ativo e Renda 

Em maio, o setor de shopping centers no Brasil apresentou faturamento 2,8% superior ao observado em maio de 2019, em 
termos nominais. Acreditamos que esta tendência de retomada do setor deverá continuar ao longo dos próximos meses, ao 
passo que o processo de vacinação do país avança e observamos arrefecimento nos indicadores de internações e óbitos 
decorrentes de COVID-19. Diante deste cenário, e considerando as promessas de vacinação da população adulta até meados 
do terceiro trimestre, nos indicam que em breve poderemos ver por aqui a flexibilização das restrições e retorno à vida normal, 
como agora observamos em países como Estados Unidos, Israel e França. 

Atribuição de Performance 

HGBS11 - Hedge Brasil Shopping 

https://conteudos.xpi.com.br/fundos-imobiliarios/hedge-brasil-shopping-fii-hgbs11/
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Em junho, o Fundo apresentou renda imobiliária de R$ 4,9 milhões, já refletindo uma melhora em função das reaberturas e 
avanço do programa de vacinação. Em diante, acreditamos que o processo de retomada seguirá aumentando de intensidade 
ao passo que formos observando também uma melhora nos indicadores da pandemia. 

As vendas totais do Fundo apresentaram crescimento de 598% em relação a maio de 2020, mês mais impactado pelos 
fechamentos em 2020. Em relação a maio de 2019, este indicador apresentou crescimento de 15%. A vacância do Fundo 
encerrou o mês de maio em 8,4%, em linha com o mês anterior, mas acima dos 7,5% observados em maio de 2020 

Posicionamento 

HGBS11 - Hedge Brasil Shopping 

Em maio, o setor de shopping centers no Brasil apresentou faturamento 2,8% superior ao observado em maio de 2019, em 
termos nominais. Acreditamos que esta tendência de retomada do setor deverá continuar ao longo dos próximos meses, ao 
passo que o processo de vacinação do país avança e observamos arrefecimento nos indicadores de internações e óbitos 
decorrentes de COVID-19. Diante deste cenário, e considerando as promessas de vacinação da população adulta até meados 
do terceiro trimestre, nos indicam que em breve poderemos ver por aqui a flexibilização das restrições e retorno à vida normal, 
como agora observamos em países como Estados Unidos, Israel e França. 

Atribuição de Performance 

HLOG11 - Hedge Logística 

Em junho, dois módulos do CLIS foram locados, reduzindo temporariamente a vacância física do Fundo em 4 pontos 
percentuais, para 13%, uma vez que as locações vigoram até dezembro de 2021. O Fundo possui investimentos 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. O Fundo distribuiu R$ 0,63 por cota referente ao mês de junho. 

Posicionamento 

HLOG11 - Hedge Logística 

Para 2021, a expectativa é a continuidade do processo de crescimento e consolidação de mercado de galpões observado em 
2020. O impulso dado pelo e-commerce continua beneficiando imóveis bem localizados e próximos a centros urbanos. As 
empresas buscam 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. Em junho de 2021, a vacância no mercado de galpões logísticos de São Paulo já é 3,5% menor que a registrada no 
fechamento de 2020, e atingiu o menor patamar dos último dez anos, segundo dados da Cushman. 

HSI 

 

Retornos PL         

Mês Ano 12m Milhões 
Valor 
Cota 

VPA* P/VPA 
Renda 
Mensal 

HSI Logística -5,51% -5,04% 0,00% 1.428,23 99,21 112,81 0,88 0,55% 

HSI Malls -1,48% -2,99% 5,01% 1.498,62 89,00 94,97 0,94 0,38% 

HSI Renda Imobiliária 0,00% 16,28% 0,00% 829,29 97,96 97,36 1,01 0,58% 

XPFT -2,04% -8,09% -5,80%         - 

XPFI -2,15% -4,38% -1,63%         - 

IFIX -2,19% -4,02% -1,83%         - 

Fonte: Economatica e XP. Data base: 30/06/2021 

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

HSML11 - HSI Malls 

Os ativos do portfolio estavam operacionais durante todo mês.A flexibilidade da operação teve impacto direto nos indicadores.O 
resultado da inadimplência indica recuperação rápida após os fechamentos da 2ª onda e sugere um ajuste relevante na receita 
de locação.Após esta primeira correção acentuada que será observada no resultado do próximo mês, antecipamos ganhos em 
ritmo menor na direção do final do ano.A ocupação permaneceu estável durante o 1º semestre, já que a locação de novas lojas 
tem sido maior do que o distrato de contratos nos ativos e assim comprometendo o indicador apenas momentaneamente, já 
que o tempo para distrato é menor em relação ao tempo de novos contratos. 

Posicionamento 

HSML11 - HSI Malls 

Vale destacar a correção monetária dos contratos de locação que hoje está poluída pela situação atípica, mas que terá impactos 
nominais importantes no resultado do portfolio com controle da pandemia e volta a normalidade. 

Atribuição de Performance 

HSRE11 - HSI Renda Imobiliária 

O Fundo vem mantendo a distribuição de 0,54/cota resultando no rendimento implícito de 6,7% a.a. sobre a cota patrimonial e 
com lucro acumulado de R$ 5.366.612 ou R$ 0,63 /cota. 

Posicionamento 

HSRE11 - HSI Renda Imobiliária 

Portfolio estável após períodos de restrições nas operações das lojas. Voltamos assim ao resultado original da receita de 
locação antecipando que não deveremos ter novas diminuições prevendo o provável controle da pandemia nos próximos 
meses. 

Atribuição de Performance 

HSLG11 - HSI Logística 

O fundo tem mantido a consistência nas distribuições e, considerando o resultado da atualização monetária dos contratos, o 
início da cobrança das locações recentes e a sobra considerável de caixa (R$ 56 milhões) temos conforto sobre a confirmação 
desta previsão no resultado dos próximos meses do ano. Recentemente, o portfolio do fundo foi reavaliado em R$ 
1.357.900.000,00, 8,9% acima do valor anterior, confirmando a consistência dos ativos, locados a valores justos nos melhores 
mercados (60% Grande São Paulo). Ainda, vemos alto potencial de ganhos adicionais de valor se comparamos o valor do m² e 
custos de reposição, principalmente em um ambiente de alta inflação. 

Posicionamento 

HSLG11 - HSI Logística 

No segundo semestre continuaremos comercialmente intensos para fecharmos o ano sem vacância e potencialmente 
apresentarmos aumento da taxa de rendimento em 2022. 

 

https://conteudos.xpi.com.br/fundos-imobiliarios/hsi-malls-hsml11/
https://conteudos.xpi.com.br/fundos-imobiliarios/hsi-malls-hsml11/
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Patria 

 

Retornos PL         

Mês Ano 12m Milhões 
Valor 
Cota 

VPA* P/VPA 
Renda 
Mensal 

Pátria Edifícios Corporativos -1,23% -3,85% -9,76% 298,82 66,29 85,93 0,78 0,47% 

Pátria Logística -6,75% -9,91% 0,00% 477,67 82,83 95,70 0,87 0,63% 

XPFT -2,04% -8,09% -5,80%         - 

XPFI -2,15% -4,38% -1,63%         - 

IFIX -2,19% -4,02% -1,83%         - 

Fonte: Economatica e XP. Data base: 30/06/2021 

 

Atribuição de Performance 

PATL11 - Pátria Logística 

Logo após fechamento de junho, o PATL11 realizou o seu primeiro webcast para investidores. O Pátria está desprendendo 
esforços em um plano de ação com 3 pilares: 

i) intensificação do esforço de comunicação, com a estruturação de um time de RI para estabelecer um constante e melhor 
contato com os seus investidores / mercado para mostrar os principais conceitos e embasamentos do fundo; 

ii)  Gestão de portfólio com foco em novas locações. No mês de junho o gestor fechou a extensão do contrato com a Xerox no 
imóvel de Itatiaia por mais 4 anos (até jun/25); 

iii) Pipeline de novas aquisições com potencial para aumento dos dividendos do fundo, utilizando capital atualmente investido 
em FIIs e renda fixa. O fundo tem 4 imóveis em DD, com 2 deles em estágio mais avançado. 

O PATL11 distribuiu mais uma vez R$ 0,57 por cota, quarto mês consecutivo, e espera manter pelo menos esse valor até final 
do ano. 

Posicionamento 

PATL11 - Pátria Logística 

Dentro do plano de ação estabelecido para o fundo, a gestora atuou nas 3 frentes: 

i) houve a realização do primeiro webcast do PATL e a gestora espera um contato mais próximo com investidores por meio de 
lives, reuniões e relatórios;  

ii) houve a renovação da locação do contrato da Xerox em Itatiaia, sem trazer impactos no dividendo, e tem-se a expectativa de 
fechar a locação de pelo menos um módulo no imóvel de Ribeirão das Neves nos próximos 2 meses. A gestora está dando 
foco total para locação de RDN e tem uma pessoa exclusiva dedicada para o tema, apesar da RMG por parte do vendedor se 
encerrar apenas em fev/22;   

iii) aquisição de pelo menos 2 dos 4 imóveis em DD nos próximos 2 meses. Não é plano do gestor realizar novas emissões 
abaixo do VP para concluir a aquisição dos imóveis em DD. Para o fechamento das transações, espera-se utilizar a posição de 
caixa líquida do fundo (hoje em FIIs e renda fixa) e, eventualmente, algum instrumento de alavancagem se fazendo valer do 
portfólio atual de ativos A+ e alto percentual de contratos BTS (80% da receita imobiliária). As novas aquisições devem trazer 
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para o investidor imóveis com boas especificações técnicas e localizações estratégicas no ponto de vista logístico, além de 
melhora no dividendo (até 6 centavos se os 4 imóveis em DD forem adquiridos).  

Atribuição de Performance 

PATC11 - Pátria Edifícios Corporativos 

Em junho, o PATC11 concluiu a aquisição de um andar no edifício Cetenco Plaza, na Av. Paulista, ao realizar o pagamento da 
segunda parcela do imóvel. Esta transação oficializou a conclusão dos esforços para alocação do caixa em ativos-alvo, 
restando em liquidez apenas volumes de giro. Ainda, foram renovados os dois contratos vincendos em 2021 do fundo e houve 
o repasse de inflação (IGP-M, parcial) para um locatário da carteira. 

O PATC11 distribuiu R$ 0,31/cota no mês de junho, atingindo dividend yield de 5,6% à cota de mercado (R$ 66,60) no 
fechamento do mês. O fundo possía 7 imóveis em seu portfólio em junho/2021, totalizando R$ 238 M ou 80% de seus recursos. 
No mês, o fundo apresentou aluguel médio de R$ 114,7/m², além de taxas de vacância física/financeira de 13,6%/11,6%. A 
queda desses dois indicadores em relação a maio se deu em decorrência da aquisição conduzida no mês. À luz da venda de 
algumas de suas posições táticas para a compra mencionada acima, a posição de FIIs do PATC11 foi avaliada em ~R$ 57 M, 
ou 19% dos seus recursos totais. 

O Pátria realizou o Webcast de Resultados do fundo em 15/julho. Para assistir o evento, acesse: 
https://videos.netshow.me/v/icPy-MzCAVE. 

Posicionamento 

PATC11 - Pátria Edifícios Corporativos 

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. Nesse sentido, como evento subsequente, o Pátria comunicou em seu mais recente webcast a nova locação de 
um de seus três imóveis vagos (um conjunto no Vila Olímpia Corporate), concluída no mês de julho/21. Esta absorção reduz a 
vacância física do fundo em 3% e, na visão do gestor, evidencia o início do ciclo de recuperação do mercado. 

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 -1,29% 2,02% 8,25% 301,15 51,37 59,75 0,87 0,72% 

XPFT -2,04% -8,09% -5,80%         - 

XPFI -2,15% -4,38% -1,63%         - 

IFIX -2,19% -4,02% -1,83%         - 

Fonte: Economatica e XP. Data base: 30/06/2021 

 

https://conteudos.xpi.com.br/fundos-imobiliarios/patria-edificios-corporativos/
https://conteudos.xpi.com.br/fundos-imobiliarios/patria-edificios-corporativos/
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Atribuição de Performance 

QAGR11 - Quasar Agro 

Este mês os rendimentos a serem distribuídos totalizaram R$ 0,38 por cota com pagamento em 8 de julho de 2021, o que 
equivale a um yield de 9,18% a.a. ou 240,83% do CDI líquido de IR. 

Posicionamento 

QAGR11 - Quasar Agro 

A receita de locação atual do QAGR11 no mês de julho foi de R$ 2,05 milhões ou R$ 0,406/cota, e a partir do próximo mês 
passará a ser R$ 0,417/cota, ao contemplar o reajuste anual pelo IPCA de 7,78% no contrato de BRF (MG/GO)  

 

RB Capital 

 

Retornos PL         

Mês Ano 12m Milhões 
Valor 
Cota 

VPA* P/VPA 
Renda 
Mensal 

RB Capital Office Income -1,74% -33,99% -31,04% 380,69 56,52 100,74 0,56 0,67% 

Vila Olímpia Corporate -1,62% -7,95% -4,54% 173,18 96,56 97,03 1,00 0,41% 

XPFT -2,04% -8,09% -5,80%         - 

XPFI -2,15% -4,38% -1,63%         - 

IFIX -2,19% -4,02% -1,83%         - 

Fonte: Economatica e XP. Data base: 30/06/2021 

 

Atribuição de Performance 

VLOL11 - Vila Olímpia Corporate 

O mês de junho apresentou uma melhora significativa do número de óbitos em comparação ao pico registrado em abril, 
seguindo a tendência de queda observada desde maio. Contudo o número de novos casos se mostrou ainda bastante alto ao 
longo mês, sinalizando a incerteza quanto a retomada das atividades econômicas no curto e médio prazo. 

A RB Capital Asset Management continua ativa implantando as melhores práticas, medidas sanitárias e de distanciamento 
social nos imóveis e suas operações, para que o processo de retorno das empresas seja o mais fluído possível. 

O Fundo distribuiu R$ 0,43 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. 

Posicionamento 

VLOL11 - Vila Olímpia Corporate 

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

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

Acreditamos que este fator representa um potencial, de longo prazo, no crescimento dos valores locatícios atualmente 
praticados no Fundo. 

O time de Gestão, segue em negociações avançadas para locação do conjunto vago no 10º andar. Tão logo a negociação seja 
concluída com novo contrato assinado, maiores detalhes serão divulgados ao mercado. 

 

Atribuição de Performance 

RBCO11 - RB Capital Office Income 

Com relação aos movimentos de mercado ainda causados pela COVID, informamos que a RB Capital Asset continua ativa 
implantando as melhores práticas, medidas sanitárias e de distanciamento social nos imóveis e suas operações. 

O Fundo distribuiu R$ 0,37 por cota no mês de julho, apurados segundo o regime de caixa, auferidos no mês de junho. 

Conforme divulgado nos Fatos Relevantes em 25 de junho e 02 de julho de 2021, a Gestora decidiu, voluntariamente, reverter 
em benefício do Fundo 50% da sua Taxa de Gestão pelo período de Jun/21 a Nov/21, objetivando amenizar os efeitos da crise 
econômica. 

Um dos locatários do Ed. Morumbi decidiu pela não renovação do contrato de locação. Tal desocupação não deverá impactar 
a distribuição do Fundo no curto prazo, devido as negociações da RMG.  

Ainda no Ed. Morumbi informamos que houve celebração de aditivo, renovando por 10 anos o contrato de locação das unidades 
ocupadas por uma empresa do segmento industrial, com início da vigência retroativa à Mar/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 dos cotistas. 

O principal foco da gestão do RBCO11 está na redução da área vaga do edifício Birmann 20, a equipe vem trabalhando 
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. 

Conforme Fato Relevante publicado em 05 de julho de 2021, o Fundo recebeu o aluguel inadimplido de competência Maio/21 
no Ed. Rachid Saliba, incluindo a multa de 10% e juros de 1% ao mês.  

O time de Gestão junto a Administradora decidiu por anular a concessão de desconto cedida a este locatário, e está tomando 
as medidas cabíveis relacionados aos atrasos.  
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RBR Asset 

 

Retornos PL         

Mês Ano 12m Milhões 
Valor 
Cota 

VPA* P/VPA 
Renda 
Mensal 

RBR Log -5,10% -4,90% -2,25% 720,21 99,27 107,70 0,93 0,66% 

RBR Properties -8,06% -11,11% -1,59% 1.042,43 79,55 85,59 0,93 0,37% 

XPFT -2,04% -8,09% -5,80%         - 

XPFI -2,15% -4,38% -1,63%         - 

IFIX -2,19% -4,02% -1,83%         - 

Fonte: Economatica e XP. Data base: 30/06/2021 

 

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$ 0,35 por cota em Junho, representando um DY anualizado de 5,39% frente a cota de fechamento 
do mês (R$ 79,90).  A alocação referente à aquisição do Ed. River One já foi anunciada no início de Julho, e deve ter impacto 
positivo nos dividendos dos próximos meses. No final de Junho, foi paga a última parcela referente à aquisição do Ed. Venezuela 
43. Ademais, foram locados os conjuntos 11 e 12 e vendidos os conjuntos 131 e 132  do Ed. Mykonos. 

Posicionamento 

RBRP11 - RBR Properties 

Utilizando parte dos recursos levantados na 5ª Oferta, o fundo concluiu o pagamento do Ed. River One na primeira semana de 
Julho. 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 Junho, o fundo divulgou a distribuição de R$ 0,76/cota, representando um DY anualizadode 9,51% frente a cota de 
fechamento de Junho (R$ 100,00). 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 foram 
anunciadas no início de julho. 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). Além disso, no mês de Junho, o fundo recebeu a primeira parcela 
referente à venda do Galpão Resende. 

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

RBRL11 - RBR Log 

Não é novidade que o mercado segue extremamente aquecido para o segmento logístico e muito impulsionado pela questão 
do e-commerce. Cada vez mais a disputa pelos ativos torna-se mais acirrada e a gestora enxerga preços muito esticados para 
galpões no mercado secundário. O time de gestão segue buscando ativos que, acima de tudo, estejam no preço certo, com 
bons inquilinos e em localizações estratégicas. A gestora segue bastante confiante em seu portfólio e com conforto para 
entregar um rendimento de pelo menos 7% a.a. para 2021 frente a cota da última emissão R$ 108,85. 

 

REC Gestão 

 

Retornos PL         

Mês Ano 12m Milhões 
Valor 
Cota 

VPA* P/VPA 
Renda 
Mensal 

REC Logística -4,54% -12,38% 0,00% 128,73 91,40 96,46 0,95 0,72% 

REC Renda Imobiliária -3,79% -16,12% -15,93% 761,02 76,42 93,04 0,83 0,74% 

XPFT -2,04% -8,09% -5,80%         - 

XPFI -2,15% -4,38% -1,63%         - 

IFIX -2,19% -4,02% -1,83%         - 

Fonte: Economatica e XP. Data base: 30/06/2021 

 

Atribuição de Performance 

RECT11 - REC Renda Imobiliária 

No acumulado dos últimos 12 meses, a distribuição de rendimentos do Fundo corresponde a 8,25%, ou o equivalente a 366% 
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 431% do CDI líquido do tributo. 

A Caixa Econômica Federal, locatária dos 16º, 17º e 18° andares do Edifício Parque Ana 

Costa em Santos/SP, devolveu em junho os conjuntos referentes aos 16º e 18º andares, 

cuja metragem total soma 1.655,20m². A multa por rescisão antecipada deste contrato de locação, somada à indenização por 
obras ligadas à devolução das unidades é bastante significativa, no valor de R$ 2.585.652,11. Este valor representa 29 meses 
de locação e foi recebido pelo Fundo no dia 30/06/2021. A Caixa permanece como locatária do 17º andar, de metragem 
827,60m², nas mesmas condições do contrato de locação original. O Fundo já está em tratativas com outros possíveis 
locatários para a ocupação destes espaços. 

Posicionamento 

RECT11 - REC Renda Imobiliária 

A equipe de gestão está focada na locação das áreas vagas do portfólio com esforços internos e externos. 
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Conforme Fato Relevante publicado, no dia 13/07, o fundo e exerceu o direito de comprar os escritórios de nºs 41, 42, 43, 51 , 
52, 53, 61 e 62 localizados na Torre Rio Claro Offices do empreendimento imobiliário "Cidade Matarazzo" ao preço de R$ 
23.500/m², após ter recebido uma proposta de R$ 25.000/m² da vendedore do ativo. 

Link Fato Relevante: https://fnet.bmfbovespa.com.br/fnet/publico/exibirDocumento?id=193312&amp;flnk 

Atribuição de Performance 

RELG11 - REC Logística 

No acumulado dos sete últimos meses, a distribuição de rendimentos do Fundo corresponde a 4,94%, ou o equivalente a 345% 
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 406% do CDI líquido do tributo. 

O Fundo distribuiu entre novembro de 2020 (primeiro mês após o encerramento da sua oferta inicial) e junho de 2021 um 
montante acumulado de 5,35% (versus um CDI acumulado de, líquido de tributo, de 1,58%). 

Em 15 de julho de 2021, referente ao resultado do mês de junho, o Fundo distribuirá o montante de R$ 916.665,90. Este mês, 
os cotistas receberão o rendimento por cota de R$ 0,7000. Os cotistas que integralizaram cotas até o dia 31 de maio 2021 
receberão R$ 0,7000 por cota, já aqueles que participaram da integralização no dia 15 de junho, receberão o valor proporcional 
de R$ 0,3666 por cota. 

Posicionamento 

RELG11 - REC Logística 

Em 29 de junho, foi encerrada a oferta de Instrução CVM 476, tendo o fundo captado, ao término desta emissão, em cotas 
subscritas e integralizadas, no âmbito do Direito de Preferência e do Direito de Subscrição de Sobras e Montante Adicional, bem 
como no âmbito da Oferta por Investidores Profissionais, a totalidade de 403.288 (quatrocentas e três mil duzentas e oitenta e 
oito) Novas Cotas, valor equivalentes a R$ 39.885.183,20. 

O foco da equipe de gestão está em melhorias do imóvel REC Log Camaçari e locação das áreas vagas do portfólio 

 

Rio Bravo Investimentos 

 

Retornos PL         

Mês Ano 12m Milhões 
Valor 
Cota 

VPA* P/VPA 
Renda 
Mensal 

Rio Bravo Renda Corporativa -2,56% -13,79% -17,58% 730,92 138,28 198,05 0,70 0,56% 

Rio Bravo Renda Educacional -3,43% -4,12% -10,99% 303,86 140,46 150,30 0,94 0,70% 

Rio Bravo Renda Residencial -2,93% -22,81% 0,00% 100,77 71,60 96,46 0,75 0,54% 

Rio Bravo Renda Varejo 2,70% 0,28% -16,99% 1.317,98 111,61 113,73 0,99 0,77% 

SDI Rio Bravo Renda Logística -2,18% -8,08% -9,40% 643,87 91,30 100,68 0,91 0,63% 

The One -4,37% -6,76% -6,32% 146,32 133,52 160,61 0,84 0,45% 

XPFT -2,04% -8,09% -5,80%         - 

XPFI -2,15% -4,38% -1,63%         - 

IFIX -2,19% -4,02% -1,83%         - 

Fonte: Economatica e XP. Data base: 30/06/2021 
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Atribuição de Performance 

RBED11 - Rio Bravo Renda Educacional 

No mês de junho, o resultado do Fundo foi de R$ 1,06/cota, com o resultado já sendo influenciado diretamente pelo recebimento 
de 100% do aluguel do ativo “Santo André”, adquirido com os recursos da 3ª emissão de cotas. Com a distribuição e 
consequente encerramento do semestre, o fundo distribuiu um pouco acima da totalidade do resultado, uma vez que houve, 
por um breve período, o descasamento entre a efetiva aquisição do imóvel Santo André e o início do recebimento dos aluguéis 
de forma integral. 

Contudo, cabe ressaltar que o resultado do mês de junho ratifica o potencial de retomada no equilíbrio com os valores de 
distribuição, com projeção de aumento após os reajustes anuais dos contratos de Cuiabá e São Luiz, previstos para o segundo 
semestre. 

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 junho, o Fundo apresentou resultado de R$ 2,23/cota e distribuição de R$ 0,80/cota. No 1º semestre de 2021, a 
distribuição de rendimentos foi de 96% do resultado, ou seja, a linearização dos rendimentos do semestre foi bem executada 
pela equipe de gestão, pois proporcionou uma linearidade de rendimentos para os investidores, mantendo a distribuição dentro 
do limite mínimo de 95% do resultado. Os resultados do semestre consideraram: (i) os resultados ordinários, gerados pelas 
receitas de locações e ii) os resultados extraordinários, proveniente da reciclagem do portfólio.  

Vale ressaltar que o resultado ainda não contempla a receita potencial do Edifício Alameda Santos 1800, ainda em fase de 
retrofit e estimada em um valor entre R$ 0,15/cota e R$ 0,22/cota por mês. 

O mês de junho foi o mês com mais visitas em todo ano, totalizando 18 visitas. O aumento do ritmo de vacinação e o 
crescimento do interesse em empresas para locar os imóveis vem se traduzindo em maior demanda para os imóveis do Rio 
Bravo Renda Corporativa. 

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; (ii ) 
adquirir prédios inteiros ou percentuais mais relevantes de prédios; e (iii) aumentar a exposição à cidade de São Paulo, em 
regiões nobres e performadas, com alto padrão construtivo e inquilinos de primeira linha. Para o próximo semestre, a gestão 
estima uma linearização de R$ 0,75/cota, que vai depender do ritmo de locações dos edifícios vagos e da reciclagem do 
portfólio. 

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/
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Atribuição de Performance 

RBRS11 - Rio Bravo Renda Residencial 

No mês de junho, o Fundo apresentou resultado de R$ 0,43/cota e distribuição de R$ 0,40/cota. Os resultados operacionais do 
Fundo são compostos por: i) receitas imobiliárias do Urbic Vila Mariana (aprox. R$ 0,07/cota); ii) renda garantida do Urbic 
Moema (aprox. R$ 0,09/cota); e iii) renda garantida do Cyrela For You Paraíso (aprox. R$ 0,27/cota). No semestre, o Fundo 
distribuiu aos cotistas 99,8% do resultado auferido no período. No mês de junho, foram iniciadas as locações no ativo Urbic Vila 
Mariana já com resultados muito positivos, considerando que se trata do primeiro mês de operação. 53 das 56 unidades 
pertencentes ao Fundo foram disponibilizadas para locação em 8 de junho e 3 foram disponibilizadas no dia 21. Houve 666 
diárias realizadas no mês com uma reserva de um período de 24 dias e outra já programada entre os meses de julho e agosto, 
já firmado Ainda, foram iniciadas as obras do Cyrela For You Paraíso. O Fundo deu início à 2ª Emissão de Cotas, em Oferta 
ICVM 476, que propõe captar volume total de R$ 25.000.030,00. Os recursos captados serão destinados ao pagamento das 
aquisições dos ativos Urbic Moema e Cyrela For You Paraíso. 

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. As três aquisições foram realizadas a preços competitivos, 
dando possibilidade para ganho de capital na venda de unidades. A gestão sempre prezará por ter o controle do prédio, isto é, 
deter mais de 50% das unidades para ter o poder de decisão nas questões de condomínio e direcionar o ativo de modo que 
melhor atenda às necessidades para aprimorar a operação. A gestão segue com o foco em construir um portfólio diversificado 
e extremamente bem localizado na cidade de São Paulo, com operações que permitam a geração de renda imediata e de longo 
prazo para os investidores. 

Atribuição de Performance 

SDIL11 - SDI Rio Bravo Renda Logística 

No mês de junho de 2021, o Fundo teve sua distribuição de rendimentos em R$ 0,55/cota, sendo essa uma redução pontual 
para adequar a distribuição do primeiro semestre do ano corrente aos resultados gerados no mesmo período. Tal ajuste se deu 
pois, com a aquisição do Centro Logístico Contagem, por um breve período, houve o descasamento entre a efetiva aquisição 
do imóvel e o início do recebimento dos aluguéis de forma integral. O Fundo assinou um Memorando de Entendimentos para a 
locação da totalidade da área construída do Galpão Guarulhos, com o potencial inquilino sendo uma empresa com 40 anos de 
história e atuação no segmento industrial. Cabe ressaltar que o imóvel encontra-se em processo inicial das intervenções de seu 
retrofit. O contrato de locação a ser assinado deverá ter duração de 20 anos, sendo os 15 primeiros anos caracterizados como 
atípicos. As obras de Retrofit do empreendimento One Park seguem o cronograma projetado inicialmente para as intervenções 
no condomínio. 

Posicionamento 

SDIL11 - SDI Rio Bravo Renda Logística 

Considerando que o Fundo passou a fazer jus à totalidade do aluguel do Imóvel no momento do pagamento do sinal, em 
abril/2021, que representou apenas cerca de 44% do valor total de aquisição, a margem entre resultado e distribuição deverá 
se reequilibrar nos 

próximos meses. Portanto, estimamos que a distribuição de rendimentos do Fundo deverá voltar ao patamar de R$ 0,60/cota 
nos meses subsequentes, considerando a capacidade de geração de resultado operacional (FFO) vista hoje. 

Atribuição de Performance 

RBVA11 - Rio Bravo Renda Varejo 

https://conteudos.xpi.com.br/fundos-imobiliarios/sdi-rio-bravo-renda-logistica-fii-sdil11/
https://conteudos.xpi.com.br/fundos-imobiliarios/sdi-rio-bravo-renda-logistica-fii-sdil11/
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Em junho, o fundo distribuiu R$1,24 reais por cota o que significa que o Rio Bravo Renda Varejo distribuiu 100% do seu resultado 
operacional no semestre. Tal patamar de distribuição é aderente à proposta da gestão de produzir a maior renda possível aos 
investidores através de sua estratégia imobiliária. No semestre, foram concluídas 4 vendas de imóveis, sendo 3 delas com 
pagamento total e 1 delas com pagamento parcelado, que deve compor a cesta de reciclagem do segundo semestre. Além 
disso, o fundo destinou o recurso das vendas para o pagamento do ativo da R. Oscar Freire, hoje locado para as Lojas Renner, 
e deve ser a primeira aquisição de ativo com recursos oriundos da venda de agências bancárias. A estratégia de venda das 
agências vem ao encontro do fato de que o fundo deve estar preparado para aproveitar a próxima década de valorização 
imobiliária, se posicionar em ativos aderentes à sua estratégia e que estejam em regiões e momentos do ciclo imobiliário que 
possam oferecer upside aos investidores no longo prazo 

Posicionamento 

RBVA11 - Rio Bravo Renda Varejo 

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

Atribuição de Performance 

ONEF11 - The One 

Em junho de 2021, o resultado do Fundo foi de R$ 0,68/cota, e a distribuição foi de R$ 0,64/cota. O resultado, já previsto pela 
equipe de gestão, veio em linha com o observado no mês anterior, devido a uma estabilização das receitas e despesas após as 
negociações recentes. Assim, o fundo completou o primeiro semestre do ano com resultado médio mensal de R$0,644 por 
cota e com distribuição média de mensal de R$0,64 por cota, aproximadamente 99,4% do resultado apurado. O resultado obtido 
está marginalmente abaixo do valor médio estimado de R$0,65 por cota, devido a um leve aumento das despesas com 
assembleia geral e comercialização. 

Posicionamento 

ONEF11 - The One 

Para o segundo semestre do ano, a gestão estima um resultado médio mensal de R$ 0,73 por cota. Agindo como principal 
driver para este aumento, em relação ao resultado médio do semestre anterior, está o fim da carência do mais recente locatário, 
a Austral. O resultado esperado para o segundo semestre não considera reajustes anuais nos valores de locação pela inflação. 
Apesar do fundo ter, aproximadamente, 80% de sua receita passando por reajustes no segundo semestre, o impacto no 
resultado agregado do período deverá ser tênue, uma vez que os reajustes apenas deverão ocorrer entre os meses de novembro 
e dezembro, com grande efeito pro-rata. Tal valor não constitui promessa por parte da Rio Bravo. 

 

Tellus 

 

Retornos PL         

Mês Ano 12m Milhões 
Valor 
Cota 

VPA* P/VPA 
Renda 
Mensal 

Tellus Properties -0,62% -11,74% -9,98% 398,92 77,98 94,49 0,83 0,57% 

XPFT -2,04% -8,09% -5,80%         - 

XPFI -2,15% -4,38% -1,63%         - 

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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IFIX -2,19% -4,02% -1,83%         - 

Fonte: Economatica e XP. Data base: 30/06/2021 

 

Atribuição de Performance 

TEPP11 - Tellus Properties 

Em junho foi concretizada a compra do Ed. Fujitsu totalizada em R$17mm via recursos do fundo e R$33mm através de 
operação de securitização. O fundo passou a ter 52% do edifício, representado por sete lajes, equivalente a 4.985m2 e todos os 
andares estão 100% locados para a Fujitsu do Brasil Ltda. Com essa aquisição, o TEPP concluiu a alocação dos recursos 
captados na terceira emissão de cotas, contando hoje com um portfólio de 5 ativos e 37.757 m2 de área Boma. Celebramos 
contrato de locação de seis conjuntos no Ed. Passarelli, compondo uma área Boma de 1.019,46m². Sendo assim, a vacância 
do ativo reduziu para 2%, menor taxa desde o início da gestão Tellus. As obras da recepção foram concluídas no final do mês 
de junho e o término dos reparos da fachada está previsto para outubro, e seguimos avaliando propostas para o 
café/restaurante do térreo. Em relação a abertura do Edifício para a estação Pinheiros de metrô e trem, estamos com o projeto 
da Perkins & Will em análise. Finalizamos o mês com 13% de vacância no portfólio e com uma distribuição de R$ 0,42/cota, 
com um dividend yield de 6,4% a.a., equivalente a 182% do CDI líquido. 

Posicionamento 

TEPP11 - Tellus Properties 

Com o avanço da vacinação em SP, acreditamos na retomada dos escritórios e gradual aquecimento no mercado de locações. 
O portfólio do TEPP conta com aluguel médio de R$76,72/m² e, se comparado com edifícios na mesma região (Paulista, JK, 
Pinheiros e Berrini) e mesma classe (B), onde o aluguel médio está em R$83,20/m2*, existe um potencial de ganho a médio e 
longo prazo  com a volta aos escritórios e possibilidade de ajuste desses alugueis.  Além disso, com o fim das carências dos 
contratos de locação assinados no final de 2020, o resultado do fundo tende a apresentar melhora no segundo semestre. Em 
linha com tudo que foi abordado e diante dos cenários que estamos vislumbrando, nossa projeção de distribuição dos próximos 
meses está entre R$ 0,42 e R$ 0,52 por cota.*Fonte Siila 1T2021.  

VBI 

 

Retornos PL         

Mês Ano 12m Milhões 
Valor 
Cota 

VPA* P/VPA 
Renda 
Mensal 

VBI Consumo Essencial -1,47% 0,00% 0,00% 109,87 99,23 101,50 0,98 0,63% 

VBI Logística 0,97% -9,20% -6,90% 1.350,87 105,33 114,72 0,92 0,53% 

VBI Prime Properties -0,13% 0,50% 0,00% 972,85 93,78 100,09 0,94 0,57% 

XPFT -2,04% -8,09% -5,80%         - 

XPFI -2,15% -4,38% -1,63%         - 

IFIX -2,19% -4,02% -1,83%         - 

Fonte: Economatica e XP. Data base: 30/06/2021 
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Atribuição de Performance 

EVBI11 - VBI Consumo Essencial 

Com base no resultado de maio, foi anunciado em 30/06 a distribuição de dividendo no valor de R$ 0,64/cota, o que representa 
um dividend yield anualizado de 7,7% sobre a cota de fechamento do dia 30/06 (R$ 99,87) e de 7,6% sobre o valor da cota 
patrimonial (R$ 101,50). Durante o mês de junho o Fundo permaneceu com o portfólio 100% locado, recebendo a totalidade 
dos aluguéis de sua carteira de recebíveis imobiliários de competência do mês de maio 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 junho, foi anunciado em 30/06 a distribuição de dividendo no valor de R$ 0,58/cota, o que representa 
um dividend yield anualizado de 6,6% sobre a cota de fechamento do dia 30/06 (R$ 105,91). Em 01/06, o Fundo anunciou a 
celebrou a aquisição de 70% do Ativo Aratu, localizado em Simões Filho, na Bahia, o Ativo que possui no total 100.552 m² de 
ABL é o 3º ativo adquirido com os recursos da 3ª Emissão de Cotas. 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. 

Atribuição de Performance 

PVBI11 - VBI Prime Properties 

Com base no resultado de junho, foi anunciado em 30/06 a distribuição de dividendo no valor de R$ 0,56/cota, o que representa 
um dividend yield anualizado de 7,1% sobre a cota de fechamento (R$ 94,34). Em dia 30/06, o Fundo anuncionou a aquisição 
da fração ideal de 20% do Ativo Torre B JK, contando com 30.630 m² de ABL, o empreendimento faz parte de um dos 
empreendimentos mais emblemáticos da cidade de São Paulo, o Complexo JK, totalmente integrado ao Shopping JK, Teatro 
Santander a e as demais torres do empreendimento. No 13/07, o Fundo anunciou a efetivação da aquisição após superadas 
certas condições suspensivas. O valor da aquisição foi de R$ 184.699.000,00. É importante destacar que com a aquisição da 
fração ideal de 20%, passa a ser devido o pagamento de renda mínima garantida, que foi negociado com vendedor, pelo prazo 
de 36 meses. Considerando a renda mínima garantida, esta aquisição representa um cap rate fixo de 6,5% a.a. e um incremento 
na receita imobiliária de R$ 0,02 por cota ao mês, após o pagamento das despesas financeiras atreladas à aquisição. 

Posicionamento 

PVBI11 - VBI Prime Properties 

Para o próximo mês a equipe de Gestão fará a integração do portfólio com os novos imóveis e inquilinos e em paralelo 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. 

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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Vinci Partners 

 

Retornos PL         

Mês Ano 12m Milhões 
Valor 
Cota 

VPA* P/VPA 
Renda 
Mensal 

Vinci Imóveis Urbanos 0,00% 0,00% 0,00% 260,57 90,45 96,70 0,94 0,00% 

Vinci Logística -6,36% -10,65% -4,28% 1.712,54 108,44 114,19 0,95 0,49% 

Vinci Offices -0,54% -1,80% 9,71% 756,12 59,03 59,66 1,00 0,75% 

Vinci Shopping Centers -1,62% -5,51% 7,31% 1.705,67 106,58 119,52 0,90 0,32% 

XPFT -2,04% -8,09% -5,80%         - 

XPFI -2,15% -4,38% -1,63%         - 

IFIX -2,19% -4,02% -1,83%         - 

Fonte: Economatica e XP. Data base: 30/06/2021 

 

Atribuição de Performance 

VINO11 - Vinci Offices 

O VINO anunciou a conclusão da alienação da loja de varejo ocupada pela Renner no térreo do Oscar Freire 585. Essa transação 
reforça a gestão ativa do Fundo, já que representa a alienação de um imóvel destinado ao segmento de varejo  de rua, e, 
portanto, fora do escopo principal da estratégia do VINO. Além disso, a operação gerou um lucro imobiliário total de R$ 20,7 
milhões que continuará a ser distribuído mensalmente até o final de 2021. No mês de junho/21, o Fundo anunciou sua 
distribuição  de rendimentos no valor de R$ 0,45/cota, equivalente a 9,1% 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 em 2019 de 
12 pontos percentuais acima  do IFIX. 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. 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 

Conforme anunciado no dia 6 de julho, para os próximos 6 meses, revisamos a projeção de rendimentos e estimamos que a 
mesma se situe entre R$ 0,44 e R$ 0,48 por cota, resultado da alienação da loja de varejo ocupada pela Renner  no térreo do 
Oscar Freire 585 que gerou R$ 20,7 milhões de lucro imobiliário. O time de gestão acredita que a qualidade e diversificação do 
portfólio somados a uma gestão ativa continuará a proporcionar resiliência para o fundo, que vem se destacando dentre  os 
peers do mercado. Além disso, com relação ao cenário macro para o segmento, continuamos convictos da importância do 
papel que os escritórios continuarão a ter na dinâmica de trabalho das empresas e já observamos um movimento de volta aos 
escritórios em  países onde o processo de vacinação está mais avançado. 

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. 

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/relatorios/vinci-logistica-vilg11/
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No mês de junho, o Fundo manteve a taxa de ocupação acima de 99% após auma substituição de locatário no ativo Ayrton 
Airport Town Ayrton Senna. A rápida locação do espaço, que ocorreu dentro do mesmo mês, após a saída do antigo inquilino 
reforça a importância da gestão ativa para a consistência e performance do Fundo, assim como a qualidade e localização 
estratégica do ativo, que se encontra no raio de 30 km da cidade de São Paulo.No mês de junho, o Fundo anunciou a distribuição 
de R$ 0,60/cota, em linha com a previsão anunciada em maio de 2021 de que os rendimentos distribuídos pelo Fundo ficariam 
na faixa entre 0,60 e 0,63 centavos por cota até o fim de 2021. 

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 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 

VISC11 - Vinci Shopping Centers 

No mês de junho observamos a continuação da retomada após a totalidade dos shoppings ser autorizada a operar novamente. 
Até nossa última atualização, em 12 de julho, o portfólio do fundo operava com o equivalente a 99,3% do horário de 
funcionamento pré-pandemia. Em junho, a distribuição de rendimentos anunciada foi de R$ 0,42/cota, patamar 20% 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 restrições 
impostas e fechamentos dos ativos no primeiro trimestre do ano. Observamos indicadores em maio 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, foi surpreendente o 
resultado de vendas obtido no dia das mães, impulsionando a performance dos ativos no mês de maio. No entanto, os 
indicadores operacionais ainda apresentam patamares significativamente abaixo dos observados em 2019. 

Posicionamento 

VISC11 - Vinci Shopping Centers 

O sentimento no setor é positivo após o desempenho dos ativos em Junho e especialmente por conta do dia dos namorados. 
Acreditamos que a aceleração dos calendários de vacinação está e continuará promovendo 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. 

Atribuição de Performance 

VIUR11 - Vinci Imóveis Urbanos 

O Vinci Imóveis Urbanos FII (VIUR11), é um fundo focado na aquisição de imóveis nos segmentos de varejo, mercados em 
geral, saúde e educação, localizados em capitais ou cidades com população superior a 250.000 habitantes. O Fundo concluiu 
seu IPO no dia  31/05/21, com a aderência de mais de 2.700 investidores e a captação de cerca de R$ 269 milhões. O Fundo 
completou a alocação de 100% dos recursos captados ainda dentro do mês de Junho/21, adquirindo 6 imóveis de qualidade e 
altamente aderentes à estratégia  de aquisição do Fundo. O portfólio do Fundo passa a ser composto por dois câmpus locados 
para uma universidade do grupo Ânima em Porto Alegre e Canoas, um laboratório na Vila Olimpia locado para o Alta 
diagnósticos do grupo DASA, duas universidades em Campinas locadas para a Anhanguera e Facamp respectivamente e um 
centro comercial em São Luis do Maranhão ancorado pela rede de varejo Le Biscuit. Por conta da agilidade e capacidade de 
estruturação empregados pelo gestor na aquisição destes ativos, foi possivel gerar  em Junho/21 um resultado de R$ 0,73/cota. 

https://conteudos.xpi.com.br/fundos-imobiliarios/relatorios/vinci-logistica-vilg11/
https://conteudos.xpi.com.br/fundos-imobiliarios/vinci-shopping-centers-fii-visc11/
https://conteudos.xpi.com.br/fundos-imobiliarios/vinci-shopping-centers-fii-visc11/
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Posicionamento 

VIUR11 - Vinci Imóveis Urbanos 

O portfólio do VIUR é constituído por imóveis de qualidade e que devem trazer resiliencia ao Fundo no médio e longo prazo. O 
portfólio está distribuído em 3 diferentes estados, locado para 5 empresas com bom risco de crédito e possui cerca de 93% de 
sua receita de locação oriunda de contratos atípicos com prazo médio remanescente de locação de 10,5 anos. Este fato aliado 
à uma estratégia bem definida, permitem que o time de gestão estime que o rendimento médio mensal distribuído pelo Fundo 
até 31/05/2022, inclusive, se situe entre R$ 0,64 e 0,66/cota. A rentabilidade esperada considera a atual situação do Fundo e 
não representa e nem deve ser considerada, a qualquer momento e sobre qualquer hipótese, como promessa, garantia ou 
sugestão de rentabilidade futura. 

XP Asset Management 

 

Retornos PL         

Mês Ano 12m Milhões 
Valor 
Cota 

VPA* P/VPA 
Renda 
Mensal 

FII XP Log -6,49% -12,16% -13,10% 2.995,16 105,08 110,52 0,96 0,54% 

XP Corporate Macaé 5,78% -10,05% -21,47% 171,99 41,49 71,23 0,59 0,97% 

XP Hotéis -2,45% -2,61% -10,02% 330,94 85,75 86,98 0,99 0,00% 

XP Industrial -2,74% -11,69% -8,11% 730,77 99,93 110,95 0,91 0,60% 

XP Malls -0,89% -9,85% 2,93% 1.915,81 102,70 105,22 0,98 0,38% 

XP Properties 3,20% -16,33% -22,86% 627,57 65,07 85,78 0,76 0,75% 

XPFT -2,04% -8,09% -5,80%         - 

XPFI -2,15% -4,38% -1,63%         - 

IFIX -2,19% -4,02% -1,83%         - 

Fonte: Economatica e XP. Data base: 30/06/2021 

 

Atribuição de Performance 

XPIN11 - XP Industrial 

O resultado de R$ 0,57 por cota para o mês de maio de 2021 decorreu, em linhas gerais, do recebimento de todos os valores 
de locação devido ao Fundo de acordo com os contratos vigentes, sendo certo que 3 locatários adiantaram no mês de maio a 
locação que seria devida no mês de junho. Em 18/06/2021 o Fundo divulgou a distribuição de rendimentos no valor de R$ 
0,62/cota, o que corresponde a um dividend yield anualizado de 7,2% em relação ao valor da cota de mercado no fechamento 
do mês (R$ 104,01/cota). Os rendimentos declarados foram pagos no dia 25/06/2021. 

Posicionamento 

XPIN11 - XP Industrial 

A nova oferta da 5ª emissão, aprovada e comunicada via Fato Relevante no dia 18/06/2021, tem como objetivo a aquisição de 
novos ativos para o Fundo, aumentando os níveis de diversificação do portfólio e, consequentemente, contribuindo ainda mais 
para a resiliência na geração de receita, sobretudo em circunstâncias macroeconômicas adversas. Ademais, o incremento 
patrimonial do Fundo traz consigo novos investidores e maior liquidez para os cotistas. No dia 12/07/2021 o Fundo publicou 

https://conteudos.xpi.com.br/fundos-imobiliarios/xp-industrial-fii-xpin11/
https://conteudos.xpi.com.br/fundos-imobiliarios/xp-industrial-fii-xpin11/
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FR alterando o montante inicial da 5ª emissão para R$ 70 milhões. Para as áreas vagas, a equipe comercial da BBP e a equipe 
de gestão do Fundo estão engajadas na prospecção de potenciais locatários e possuem algumas negociações em andamento. 

Atribuição de Performance 

XPLG11 - FII XP Log 

O principal evento deste mês que impactou o resultado recorrente do Fundo foi o recebimento antecipado do prêmio de locação 
do Syslog SP, nos termos do SPA celebrado e em consonância com o Fato Relevante publicado em 04/03/2021. O Fundo 
divulgou via Comunicado ao Mercado na CVM: a) nova locação de 70.238,30 m² para a Mobly, com início em 01/07/2021,  no 
Especulativo Cajamar; b) nova locação de 8.020,49 m² para a Faci.ly, com início em 01/07/2021, no Syslog RJ; e c) nova locação 
de 1.811,74 m² para a Roja Distribuidora, com início em 01/06/2021, no Syslog RJ. Por fim, no último mês foi declarada a 
distribuição de R$ 0,61/cota para os detentores de cotas com ticker XPLG11 em 30/06/2021, cujo pagamento foi realizado em 
14/07/2021. 

Posicionamento 

XPLG11 - FII XP Log 

O Fundo, em conjunto com players renomados do mercado, segue na prospecção de potenciais locatários para diminuir ainda 
mais as áreas vagas. Com as novas locações, a vacância física diminuiu para 6,7% em relação a um ABL total de 934.277 m². 
O momento é de reaquecimento da economia e das atividades logísticas em todo país, o que melhora o ambiente de negócios 
e aumenta nossas expectativas em relação a novos contratos. 

Atribuição de Performance 

XPPR11 - XP Properties 

No mês de junho, os principais eventos que impactaram o resultado recorrente do Fundo foram: i) rescisão parcial do contrato 
com a Elopar referente ao 18º andar do Ed. Corporate Evolution, em que o Fundo recebeu as devidas multas aplicáveis; e (ii) 
saída da B3 em razão do termino do prazo contratual do 1º e 2º andar do Ed. Itower. No mercado secundário, a cota negociada 
com o ticker XPPR11 teve um volume de negociação de R$ 43,8 milhões, com média diária de R$ 2,1 milhões, ou seja, manteve 
o mesmo volume médio do mês anterior.  Conforme fato relevante publicado no dia 17/06/2021, o Fundo captou através de 
um CRI o montante bruto de R$ 160.000.000,00 (IPCA+5,80% a.a.), com carência de 36 meses e prazo de vencimento de 15 
anos contados a partir de 16/06/2021. O valor oriundo da captação foi utilizado para o pagamento parcial do preço do FL Plaza. 
Por fim, destacamos que em junho de 2021 foi declarada a distribuição de R$ 0,48/cota, paga no dia 14/07/2021. 

Posicionamento 

XPPR11 - XP Properties 

Reforçamos que apesar da taxa de vacância ter alcançado 47%, fruto do impacto direto da pandemia e dos regimes de 
flexibilização da jornada presencial de trabalho, é importante pontuar o aumento gradativo das consultas por espaços vagos e 
de visitas nos imóveis do portfólio, sobretudo no FL Plaza. 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. 

 

Atribuição de Performance 

XPCM11 - XP Corporate Macaé 

No dia 31/12/2020, 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 

https://conteudos.xpi.com.br/fundos-imobiliarios/xp-log-fii-xplg11/
https://conteudos.xpi.com.br/fundos-imobiliarios/xp-log-fii-xplg11/
https://conteudos.xpi.com.br/fundos-imobiliarios/xp-properties-xppr11/
https://conteudos.xpi.com.br/fundos-imobiliarios/xp-properties-xppr11/
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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. No dia 30/06/2021 foi declarado rendimentos de R$ 0,41/cota para o pagamento no dia 15/07/2021. 

Posicionamento 

XPCM11 - XP Corporate Macaé 

Os valores indicados de multa no FR do dia 31/12/2020 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 jun/21, tivemos um mês positivo, destacando-se principalmente a conclusão da aquisição do CJ Shops Jardins. O mais 
novo ativo do fundo, localizado no coração do jardins, reforça o posicionamento de adquirir ativos de forma cirúrgica, para a 
otimização da relação entre custo e e benefício. O mês foi marcado pela maior ditribuição no ano, fruto de um resultado positivo 
que os reslientes ativos são capazes de gerar. Vale ressaltar que no mês de jul/21, teremos 12 meses adicionais (parcelas 
retornam em ago/22) de carência full (amortização + juros + correção monetária) do CRI, concedendo conforto para o fluxo de 
caixa do fundo em um momento de expansões: Shopping Internacional Guarulhos, Catarina Fashion Outlet e Shopping Cidade 
Jardim. 

Posicionamento 

XPML11 - XP Malls 

Continuamos com uma visão positiva para o setor no longo prazo, guiados principalmente pela evolução da vacinação no país 
e o hábito do brasileiro de frequentar shoppings.Acreditamos que um portfólio qualificado e diversificado como o do XP Malls,  
é um diferencial, seja para atravessar momentos desafiadores ou surfar retomadas da economia.  

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 30/06/21, 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 16/12/2020, foi publicado na CVM o resultado da Consulta Formal, com as aprovações dos investidores para 
importantes matérias, como: (i) não configuração de Evento de Amortização Acelerada em caso de falta de resultado 
distribuível; (ii) carência de 24 meses para o pagamento de amortização da Sênior; e (iii) alteração do spread da Sênior de 3% 
para 5% a partir de 30/12/2020. Vale destacar que o Fundo e a Accor renovaram a bandeira Pullman por mais 20 anos, o que 
trouxe benefícios efetivos para o Fundo, como o Key Money recebido, a alteração do regime contratual desobrigando o Fundo 

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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a arcar com as despesas da operação nos períodos deficitários, além de todo suporte da rede para esta operação que foi 
vencedora nos anos anteriores (vide FR publicado em 01/07/2021). 
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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 -1,17% 3,99% 14,89% 32.009 33.328 1,04 0,91% 10,26% 9,84% 

Fundos de Fundos -5,47% -8,47% -8,98% 9.090 8.682 0,96 0,68% 6,92% 8,00% 

XPFP -2,25% 0,37% 4,55% - - - - - - 

XPFI -2,15% -4,38% -1,63% - - - - - - 

IFIX -2,19% -4,02% -1,83% - - - - - - 

CDI 0,31% 1,28% 2,28% - - - - - - 

 Fonte: XP e Economatica. Data base: 30/06/2021 

 

 
 
 
 
 

Classes de Fundos  

• Recebíveis 

• FoFs 
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Banco Fator 

 

Retornos PL         

Mês Ano 12m Milhões 
Valor 
Cota 

VPA* P/VPA 
Renda 
Mensal 

Fator Verità -1,60% -2,10% 9,69% 1.003,48 108,58 100,35 1,09 0,93% 

XPFP -2,25% 0,37% 4,55%         - 

XPFI -2,15% -4,38% -1,63%         - 

IFIX -2,19% -4,02% -1,83%         - 

Fonte: Economatica e XP. Data base: 30/06/2021 

 

Atribuição de Performance 

VRTA11 - Fator Verità 

Referente a Junho/21, o Fundo concluiu o mês com R$ 100,35 de cota patrimonial e R$ 109,60 de cota à mercado, distribuindo 
R$ 1,02 de dividendos por cota. Ao longo de Junho/21 o fundo realizou a aquisição do CRI Via Varejo no volume de R$ 30 
Milhões, com taxa de IPCA + 4,99% a.a. e vencimento em Nov/30. O Fundo finalizou o mês com R$ 61,2 milhões em caixa, valor 
formado através de amortizações programadas e extraordinárias que foram realizadas nos últimos meses, valor este que está 
totalmente comprometido para compra de CRIs que estão em fase de estruturação e análise. Atualmente possuímos um 
Resultado Acumulado de R$ 0,07 por cota, gerados a partir de multas de pré-pagamento e trades no secundário. Tivemos 
também este mês o Resgate Antecipado do CRI Rumo (0,51% do PL do fundo), de modo que os recursos referentes ao pré-
pagamento serão destinados ao nosso caixa para aquisição de novos CRIs e os recursos excedentes caracterizados como 
prêmio de pré-pagamento serão destinados aos cotistas. 

Posicionamento 

VRTA11 - Fator Verità 

Os recursos em caixa do fundo já estão totalmente comprometidos com novas operações que a gestão vem estruturando. 
Permanecemos evitando operações em IGP-M e com isso fazendo uma troca gradativa dos indexadores da carteira para 
termos majoritariamente operações em IPCA. 

O último formato da nova proposta da Reforma Tributária elaborada pela equipe econômica impactou fortemente o mercado 
imobiliário, principalmente o ponto sobre a tributação dos rendimentos dos Fundos Imobiliários. No nosso entendimento a nova 
proposta é incoerente, desproporcional e tecnicamente falha. Estamos totalmente mobilizados institucionalmente e 
pessoalmente para nos posicionar contra tal reforma, via associações de classes, grupos de investidores e influenciadores. 

Banco Plural 

 

Retornos PL         

Mês Ano 12m Milhões 
Valor 
Cota 

VPA* P/VPA 
Renda 
Mensal 

Brasil Plural Absoluto Fundo de Fundos -3,33% -1,17% -12,50% 363,41 75,70 80,90 0,94 0,72% 

Plural Recebíveis 0,42% 5,14% 20,05% 203,69 92,38 96,57 0,97 1,01% 

XPFP -2,25% 0,37% 4,55%         - 

XPFI -2,15% -4,38% -1,63%         - 
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IFIX -2,19% -4,02% -1,83%         - 

Fonte: Economatica e XP. Data base: 30/06/2021 

 

Atribuição de Performance 

PLCR11 - Plural Recebíveis 

O dividendo distribuído em maio foi de R$ 0,85/cota, que representa um yield de 0,91% a.m em relação à cota de fechamento 
do mês, e 0,85% a.m em relação à cota da emissão. Em relação ao CDI, essa distribuição representa 279% no mês, e 398% 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. 

Considerando as movimentações acima, o percentual alocado no fechamento de junho é de 90,67%. 

Posicionamento 

PLCR11 - Plural Recebíveis 

Atualmente a carteira está 83% alocada no IPCA com spread bruto médio de 5,94% e duration de 4,4 anos, que representa um 
prêmio de 216bps 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 MCCI, IRDM, HGLG, VRTA e XPCI, 
e aumentamos marginalmente nossa posição, principalmente, em CPTS e HGCR. Sendo assim, os 90,90% do portfólio alocado 
ficaram divididos em 48 FIIs e o restante da carteira finalizou composta por 7,82% de caixa e 1,28% de CRIs.  

No mês, a cota patrimonial retraiu 2,24% (R$ 80,91) e a cota de mercado (BPFF11) recuou 4,03%. A cota a mercado fechou o 
mês a R$ 76,27. O volume médio diário de negociação ficou em R$ 1,03 milhão no mês.  

O fundo distribuirá R$ 0,57/cota no dia 07/07/2021, correspondente a 0,75% ao mês (245,11% do CDI), em relação ao preço de 
fechamento² de 30/06/2021. 

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. 

Em termos de alocação setorial, seguimos com a mesma visão, com posição maior em fundos de recebíveis e mais cautelosos 
em relação a lajes e shopping. Continuamos fazendo ganho de capital, que neste mês totalizou um valor próximo a R$ 560 mil, 
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reciclando a carteira, enquanto seguimos atentos para aproveitar momentos de volatilidade, como o provocado pela divulgação 
da proposta de reforma tributária, buscando melhor alocar o fundo. 

 

Barigui 

 

Retornos PL         

Mês Ano 12m Milhões 
Valor 
Cota 

VPA* P/VPA 
Renda 
Mensal 

Barigui Rendimentos Imobiliários -1,42% -2,22% 21,95% 471,00 103,43 101,64 1,03 1,00% 

XPFP -2,25% 0,37% 4,55%         - 

XPFI -2,15% -4,38% -1,63%         - 

IFIX -2,19% -4,02% -1,83%         - 

Fonte: Economatica e XP. Data base: 30/06/2021 

 

Atribuição de Performance 

BARI11 - Barigui Rendimentos Imobiliários 

O BARI11 é um Fundo de Investimento Imobiliário que tem como ESTRATÉGIA PRINCIPAL a aquisição de Certificados de 
Recebíveis Imobiliários (“CRIs”) pulverizados. A essência destes ativos são empréstimos com garantia real de imóveis, com 
ticket médio relativamente baixo, de empreendimentos e devedores espalhados pelo país.  

Em junho/21 o Fundo possuía dez CRIs de créditos pulverizados, nos quais constavam 1.146 créditos imobiliários, com ticket 
médio de R$ 228 mil por contrato e garantia de 1,8 vezes o valor total dos empréstimos, sendo a grande maioria concentrado 
na região Sudeste.  

No mês de junho, o Fundo distribuiu rendimentos no valor de R$ 1,07 por cota, totalizando R$ 14,63 nos últimos 12 meses, o 
que representou um Yield de 14% em relação ao preço do fechamento do mês.  

No mês de junho o Fundo já detinha mais de 80% dos recursos advindos da última oferta alocados. Importante salientar que 
constam atualmente créditos em warehouse que serão utilizados para a emissões de novos CRIs nos próximos meses, 
concretizando o cronograma de alocação apresentando no roadshow. 

Posicionamento 

BARI11 - Barigui Rendimentos Imobiliários 

Nos próximos meses há a expectativa de emissão de um novo CRI de crédito pulverizado advindo dos créditos que estão em 
warehouse. Estes créditos são originados pela esteira orgânica da Bari e pela compra de carteira de terceiros.  

Além deste ativo, a gestão do Fundo está em constante análise de CRIs nos mercados secundário e primário para otimizar a 
alocação dos recursos do Fundo.  
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Bluemacaw 

 

Retornos PL         

Mês Ano 12m Milhões 
Valor 
Cota 

VPA* P/VPA 
Renda 
Mensal 

Bluemacaw Renda + FoF -2,53% 0,00% 0,00% 232,83 81,33 91,16 0,90 0,77% 

XPFP -2,25% 0,37% 4,55%         - 

XPFI -2,15% -4,38% -1,63%         - 

IFIX -2,19% -4,02% -1,83%         - 

Fonte: Economatica e XP. Data base: 30/06/2021 

 

Atribuição de Performance 

BLMR11 - Bluemacaw Renda + FoF 

O mês de Junho/21 foi marcado pela proposta de reforma tributária do Ministério da Economia, incluindo uma proposta de fim 
da isenção sobre rendimentos de FIIs, que trouxe nervosismo ao mercado. No mês, o IFIX teve desvalorização de 2,19%, 
aumentando a queda desde o início do ano (YTD -4,02%). A cota patrimonial do Renda+ desvalorizou 1,73% no período, 2,95% 
acima do IFIX. Além disso, anunciamos a distribuição dos rendimentos de R$0,65/cota, mês de competência de Junho/21, o 
que representa Dividend Yield de 9,5% relativo a cota de mercado do fechamento de Junho/21. 

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. Nossa 2ª maior posição manteve-se em recebíveis (29%), com uma 
visão de alocar em ativos High Yield via ofertas primárias no valor patrimonial, e High Grade no mercado secundário, com 
desconto para o valor patrimonial.  

Já a 3ª maior posição do Renda+ está em lajes corporativas sendo que, apesar dos temores quanto à volta da normalidade, já 
temos observado um aumento da demanda por lajes, enquanto alguns ativos estão em um bom ponto de entrada. 

Posicionamento 

BLMR11 - Bluemacaw Renda + FoF 

Nossa expectativa é de manutenção do nível atual de R$0,65/cota (Dividend Yield de 9,5% a.a. relativo a cota de mercado do 
fechamento de Junho/21), e aumento da distribuição conforme nossas teses maturem. 

O principal ponto de atenção segue sendo a reforma tributária e a possível tributação de rendimentos de FIIs. Contudo, o risco 
de aprovação de tal medida diminuiu consideravelmente com a proposta substitutiva apresentada pelo relator de congresso, 
deputado Celso Sabino, retirando menção ao fim da isenção após ampla discussão com entes da sociedade bem como o poder 
executivo. A BlueMacaw entende que existem vários argumentos para a manutenção da isenção, em especial suas 
características de democratização dos investimentos imobiliários de qualidade para os pequenos investidores. 
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Capitania Investimentos 

 

Retornos PL         

Mês Ano 12m Milhões 
Valor 
Cota 

VPA* P/VPA 
Renda 
Mensal 

Capitânia REIT FOF 0,32% 6,36% 12,94% 320,61 80,89 80,68 1,01 0,97% 

Capitânia Securities  1,42% 4,31% 11,40% 2.458,26 99,23 95,35 1,05 1,00% 

XPFP -2,25% 0,37% 4,55%         - 

XPFI -2,15% -4,38% -1,63%         - 

IFIX -2,19% -4,02% -1,83%         - 

Fonte: Economatica e XP. Data base: 30/06/2021 

 

Atribuição de Performance 

CPFF11 - Capitânia REIT FOF 

O Fundo superou o IFIX em junho impulsionado pelo segmento de shoppings e de renda urbana. O primeiro destaque se deu 
por conta da forte valorização de 28% do FII GSFI com a melhora da performance das vendas em maio, dando sinais de redução 
das perdas causadas pela pandemia. Já o segundo se mantém com bons retornos já que foi um dos segmentos mais estáveis 
da crise, com contratos atípicos com empresas de boa qualidade crédito.  

Os fundos de lajes corporativas foram um dos mais afetados no mês, o setor ainda sofre com a incerteza sobre o home office 
e com recente alta da vacância. No entanto, muitos estão negociando a preços inferiores aos custos de reposição. Com a 
vacinação em massa devem convergir para patamares normalizados. O spread entre o juro real de longo prazo e o dividend 
yield atual da classe já está a um desvio padrão acima da média histórica, o que demonstra um potencial de ganho de capital 
com a normalização deste indicador.  

Além disso, conseguimos fazer um relevante giro de ativos de crédito no mês o que contribuiu para a manutenção dos 
dividendos do fundo mesmo neste momento de queda das cotações dos FIIs. 

Posicionamento 

CPFF11 - Capitânia REIT FOF 

Seguimos com um posicionamento relevante em segmentos defensivos, principalmente os FIIs de Renda Urbana, e 
aumentamos gradualmente em Lajes Corporativas, por conta dos preços depreciados do secundário.  

A reforma tributária apresentada pelo governo trouxe mais incerteza para o mercado de fundos imobiliários com a pauta 
polêmica de tributar dividendos, todavia na última semana tivemos indicações que esta seria revertida e as cotações 
começaram a corrigir as quedas recentes. Os FIIs já negociavam a patamares de avaliação próximos de 2017, agora vemos 
uma boa oportunidade de compra dado a alta probabilidade da manutenção da isenção do imposto sobre os proventos e o alto 
prêmio de risco atual precificado nos ativos. O que nos mantém otimistas e com exposição total à classe de ativos no fundo. 

Atribuição de Performance 

CPTS11 - Capitânia Securities  

No mês de junho com o final 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 de crédito, o que reduziu as receitas com juros por cota. 

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


 
 
 

39 

   Julho 2021 

Todavia, 94,3% dos recursos captados na oferta já está alocado, em menos de trinta dias depois da conclusão da mesma. Além 
disso, as últimas alocações deixaram a carteira com mais emissões recentes que estão em carência de principal e juros o que 
também diminui o fluxo de rendimentos. Para balancear este efeito a gestão fez o maior giro mensal até o momento com a 
venda de CRIs que somaram mais de R$ 219 milhões (43 operações) e geraram um relevante resultado para o fundo, com 
destaque para o CRI Boa vista que estava em carência total e gerou mais de R$ 2,6 milhões de ganhos para o fundo no mês, 
uma valorização de mais de 11,2% para o nosso preço de compra corrigido por recebimentos. 

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$ 159mm em compras líquidas, num montante relevante de R$ 5,309MM. 

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 dos papéis estruturados recentemente e que estavam no pipeline para essa última oferta. 
Nessa linha, dos R$ 704 milhões líquidos captados já foi feita a alocação no mês de R$ 384 milhões de CRIs com taxa média 
de aquisição de IPCA + 6%, com a mesmo viés dos últimos meses: CRIs de bons riscos como FIIs e empresas listadas, 
destacamos: FII GSFI, FII Modal DutraLog, FII BlueMacaw Log, Rede D’Or, Helbor e HBR Realty. 

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

 

Hedge 

 

Retornos PL         

Mês Ano 12m Milhões 
Valor 
Cota 

VPA* P/VPA 
Renda 
Mensal 

Hedge Fundo de Fundos -4,32% -6,15% -10,89% 2.158,21 94,40 93,94 1,01 0,60% 

XPFP -2,25% 0,37% 4,55%         - 

XPFI -2,15% -4,38% -1,63%         - 

IFIX -2,19% -4,02% -1,83%         - 

Fonte: Economatica e XP. Data base: 30/06/2021 

 

Atribuição de Performance 

HFOF11 - Hedge Fundo de Fundos 

Em junho os mercados tiveram um mês bastante conturbado, com vários eventos de grande magnitude que tiveram muita 
repercussão nos preços dos ativos. O destaque negativo veio da proposta de reforma tributária apresentada pelo governo no 
fim de junho. As medidas foram muito mal-recebidas pelos investidores. A proposta é bastante ampla e representa uma 
mudança conceitual importante. Durante o mês de junho, o fundo negociou um volume de R$129,2 milhões em cotas de fundos 
imobiliários, sendo R$87,7 milhões em aquisições e R$ 41,5 milhões em vendas. Destacamos o aporte realizado no Hedge 
Paladin Design Offices FII, sendo a primeira alocação do HFOF em um fundo de desenvolvimento. Trata-se de um veículo com 
prazo de duração definido (8 anos, podendo ser prorrogados por mais 2 anos), e taxa interna de retorno estimada em 
aproximadamente 15% ao ano (+inflação). Do lado dos desinvestimentos, temos dado continuidade ao movimento de 
realização de lucros em fundos de recebíveis no mercado secundário, muitos deles negociados com importante prêmios. 

https://conteudos.xpi.com.br/fundos-imobiliarios/capitania-securities-ii-fii-cpts11b/
https://conteudos.xpi.com.br/fundos-imobiliarios/hedge-top-fofii-3-fii-hfof11/
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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 0,17% 15,90% 0,00% 170,91 99,98 96,36 1,05 1,08% 

XPFP -2,25% 0,37% 4,55%         - 

XPFI -2,15% -4,38% -1,63%         - 

IFIX -2,19% -4,02% -1,83%         - 

Fonte: Economatica e XP. Data base: 30/06/2021 

 

Atribuição de Performance 

HSAF11 - HSI Ativos Financeiros 

Ao longo do mês de junho, finalizamos o processo de comprometimento dos recursos provenientes da 2ª emissão de cotas do 
Fundo, sendo a principal delas o CRI Emiliano (conforme Comunicado a Mercado divulgado em 18/6/2021). A previsão é que o 
Fundo finalize o mês de julho com 99% dos recursos alocados em Ativos Alvo. Em junho anunciamos a distribuição de 
dividendos de R$1,00/cota, que foram pagos em 07/07/2021 aos detentores de cota até o dia 30/06/2021. Essa distribuição 
representa um dividend yield¹ de 0,99% a.m./12,5% a.a., o que representa 330,1% do CDI para o período. 

Posicionamento 

HSAF11 - HSI Ativos Financeiros 

A repercussão da proposta de Reforma Tributária trouxe impactos negativos para as cotas dos Fundos Imobiliários listados. 
Parte desse impacto já foi revertido nos primeiros dias de julho. Ressaltamos que nosso embasamento de alocação é 
fundamentalista e acreditamos na qualidade de cada um dos Fundos investidos, independente da variação pontual verificada 
nas cotas. O IPCA-15 registrou alta de 0,83% em junho, seguindo em patamares elevados. Acumulou alta de 8,13% nos últimos 
12 meses. Quanto ao IGP-M subiu 0,60%, acumulando alta de 36% em 12 meses. Seguimos acompanhando atentamente os 
impactos desses indicadores tanto nos CRIs quanto nos FIIs que temos no nosso portfólio. 

 

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

 

Retornos PL         

Mês Ano 12m Milhões 
Valor 
Cota 

VPA* P/VPA 
Renda 
Mensal 

Iridium Recebíveis Imobiliários -3,00% 5,28% 44,79% 2.139,70 120,40 97,26 1,30 0,88% 

XPFP -2,25% 0,37% 4,55%         - 

XPFI -2,15% -4,38% -1,63%         - 

IFIX -2,19% -4,02% -1,83%         - 

Fonte: Economatica e XP. Data base: 30/06/2021 

 

Atribuição de Performance 

IRDM11 - Iridium Recebíveis Imobiliários 

A distribuição de rendimento referente a maio foi de R$ 0,971556788/cota, o que equivale a uma remuneração bruta de imposto 
de renda de 385,12% do CDI no período. O resultado veio um pouco abaixo em relação aos meses anteriores devido ao IPCA de 
abril (+0,31%), que apesar de ainda ser alto, foi inferior aos meses de fevereiro (+0,86%) e março (+0,93%). Vale lembrar que o 
IPCA de maio foi de +0,83%, o que deve impulsionar o próximo rendimento. Adicionalmente, o receio de uma possível tributação 
dos rendimentos distribuídos pelos FIIs acarretou em um realização relevante desse mercado, o que afetou também a geração 
de resultado. Quanto a carteira, o fundo segue com foco no término da alocação dos recursos captados na 9ª emissão de 
cotas. Vale dizer que o time de gestão está aproveitando a abertura das taxas das NTN-Bs para a aquisição de ativos de perfil 
high-grade e com taxas de retorno interessantes (em função do baixo risco), de forma a manter o perfil diversificado da carteira 
de crédito (high-grade, “mid-grade” e high-yield). Além disso, o fundo continua com o viés de pulverização da sua carteira de 
crédito, dado que tal dinâmica reforça o perfil defensivo do portfólio. 

Posicionamento 

IRDM11 - Iridium Recebíveis Imobiliários 

A equipe de gestão segue otimista com o mercado primário de CRIs, com constantes analises de novas oportunidades e 
estratégias. Por fim, devido a alta volatilidade no mercado secundário de FII, o fundo está atento para oportunidades de 
aquisição de outros FIIs, que estejam a preços atrativos. 

Mogno 

 

Retornos PL         

Mês Ano 12m Milhões 
Valor 
Cota 

VPA* P/VPA 
Renda 
Mensal 

Mogno CRI High Grade -7,63% -0,45% 0,00% 134,88 90,27 94,83 0,96 0,71% 

Mogno Fundo de Fundos -4,92% -3,97% -12,97% 749,84 78,67 82,85 0,96 0,66% 

XPFP -2,25% 0,37% 4,55%         - 

XPFI -2,15% -4,38% -1,63%         - 

IFIX -2,19% -4,02% -1,83%         - 

Fonte: Economatica e XP. Data base: 30/06/2021 

https://conteudos.xpi.com.br/fundos-imobiliarios/iridium-recebiveis-fii-irdm11/
https://conteudos.xpi.com.br/fundos-imobiliarios/iridium-recebiveis-fii-irdm11/
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Atribuição de Performance 

MGCR11 - Mogno CRI High Grade 

Referente ao mês de junho iremos distribuir R$ 0,789 por cota. No mês realizamos algumas substituições na carteira de CRIs 
visando adequar o portfólio a novas operações aumentando o retorno médio. Estas novas operações faziam parte do pipe line 
da última oferta e encerram o ciclo de alocação do fundo. Vale a pena ressaltar que o fundo estava alocado na segunda semana 
de captação com operações que foram gradativamente substituídas. A venda do CRI de Via Varejo abriu espaço de caixa para 
a alocação de OBA Hortifruti, papel que consta com garantia real de lojas e contratos BTS, com maior taxa para a carteira. A 
operação de RUMO foi pré-paga, conforme anunciado previamente, com o evento recebemos o prêmio de 2% sobre o saldo 
devedor. Na carteira de FIIs realizamos a aquisição dos fundos CPTS11, KNCR11 e realizamos a venda de algumas posições 
de VGIR1 e IRDM1. As alterações na carteira de FIIs visa aumentar o carrego médio da estratégia, que atualmente representa 
25,6% do portfólio do fundo. Lembrando que esta é uma estratégia tática que busca se beneficiar de oportunidades de mercado. 

Posicionamento 

MGCR11 - Mogno CRI High Grade 

Com a carteira totalmente alocada, seguimos atentos a oportunidades de novas operações com maiores retornos ou melhores 
riscos. Com a perspectiva de alta do CDI procuramos aumentar a exposição ao indexador, apesar do limitado número de oferta 
de operações CDI+. Na porção de FIIs, com a sinalização do governo de que a classe de ativos deve continuar isenta, devemos 
ver uma retomada no nível de preços dos FIIs de papel, gerando oportunidades de ganho de capital para o fundo.  A sinalização 
de uma inflação mais elevada em 2021 deve manter um retorno mais elevado destes fundos e dos dividendos do MGCR11. 

Atribuição de Performance 

MGFF11 - Mogno Fundo de Fundos 

Dividendo de R$ 0,55/cota no mês, yield de 8,2% aa.  

Retorno total de -1,44% no mês, contra um resultado do IFIX de -2,19% em junho. 

Variação da cota a mercado, mais o dividendo distribuído, renderam -4,89% no mês. 

Volume negociado de 3,01 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 de destaques negativos como BCFF11, BPML11 e BRCR11, caindo 9,0%, 4,9% e 2,3% em contribuição de -0,52%, mais 
de 60% da carteira foi resiliente em comparação ao benchmark.  

Na alocação, fizemos importante investimento na oferta descontada de CPTS11, além de adquirirmos recebíveis indexados ao 
CDI com desconto (KNCR11) e girarmos BTLG11 para subscrever emissão. Contudo, o destaque ficou por conta das vendas, 
onde reduzimos expressivamente exposição a logísticos/renda urbana (TRXB11, TRXF11, RBRL11, GALG11) e capturamos 
valorização de alguns recebíveis (MXRF11, HGCR11, SADI11). Assim, encerramos o mês com mais de 8% em caixa e pudemos 
capturar boas oportunidades nos dias de volatilidade por conta da discussão da reforma tributária. 

Posicionamento 

MGFF11 - Mogno Fundo de Fundos 

A proposta de cobrança de imposto de renda sobre FIIs causou forte volatilidade na virada do mês, permitindo que 
capturássemos boas oportunidades com nosso caixa mais elevado. Mesmo com a manutenção da isenção e consequente boa 
recuperação da classe no começo de julho, entendemos que os valuations ainda continuam atrativos considerando tanto os 

https://conteudos.xpi.com.br/fundos-imobiliarios/mogno-fii-mgff11/
https://conteudos.xpi.com.br/fundos-imobiliarios/mogno-fii-mgff11/
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fundamentos e geração de resultado dos imóveis quanto o nível das taxas de juros longas. Contudo, destacamos algumas 
correções saudáveis, como fundos logísticos que negociavam a preços muito acima de custo de reposição e yields 
incondizentes com o nível dos juros reais comparáveis. Na alocação, seguimos elevando nosso resultado recorrente e atentos 
ao impacto da elevação dos juros curtos e da persistência da inflação em níveis elevados. 

 

NCH Capital 

 

Retornos PL         

Mês Ano 12m Milhões 
Valor 
Cota 

VPA* P/VPA 
Renda 
Mensal 

NCH Brasil Recebíveis Imobiliários - - - - - - - - 

XPFP -2,25% 0,37% 4,55%         - 

XPFI -2,15% -4,38% -1,63%         - 

IFIX -2,19% -4,02% -1,83%         - 

Fonte: Economatica e XP. Data base: 30/06/2021 

 

Atribuição de Performance 

NCHB11 - NCH Brasil Recebíveis Imobiliários 

No mês de junho, o Fundo distribuiu rendimentos no valor de R$ 0,87 por cota, tendo realizado nos últimos 12 meses a 
distribuição de R$ 10,26, correspondente a um dividend yield de 11,73% no período. O valor da cota patrimonial do Fundo no 
encerramento do mês foi de R$ 93,06 – uma desvalorização de 0,74% em relação ao mês anterior. Ao longo do mês de junho 
o Fundo investiu R$ 27,8 milhões em três operações. Foram adquiridos R$ 20,0 milhões do CRI Planova a uma taxa de IPCA + 
9,00%, R$ 5,0 milhões do CRI Pulverizado I série sênior a uma taxa de IPCA + 6,50% e R$ 2,6 milhões do CRI Colméia Felicitá a 
uma taxa de IPCA + 12,00%. Ainda no mês, houve a rolagem do CRI Buona Vitta, a pedido da Cedente. O Fundo encerrou o mês 
de abril com 84,12% do seu PL alocado em CRIs, distribuído em dezesseis 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 (83% em IPCA e 17% em IGP-M) acrescida de um cupom de juros de 9,75% a.a. 
A carteira do Fundo permanece saudável e adimplente. 

Posicionamento 

NCHB11 - NCH Brasil Recebíveis Imobiliários 

A equipe de Gestão está em processo de aquisição, em diferentes etapas, de duas operações de créditos pulverizados que 
totalizam cerca de R$ 17,2 milhões. A primeira é um loteamento em Alagoas, no valor de R$ 11,3 milhões, com taxa de IPCA + 
9,0% a.a., e a segunda é também um loteamento em Minas Gerais, no valor de R$ 5,9 milhões, com taxa de IPCA + 10,0% a.a.. 
A expectativa é de que as operações, caso não apresentem nenhum problema nos processos de diligências, possam ser 
liquidadas entre final de julho e meados de agosto. Com a concretização do investimento nessas duas operações, o fundo terá 
96% do seu patrimônio investido. 
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Polo Capital 

 

Retornos PL         

Mês Ano 12m Milhões 
Valor 
Cota 

VPA* P/VPA 
Renda 
Mensal 

Polo Recebíveis Imobiliários II 0,49% 4,68% 24,34% 370,16 101,46 99,28 1,03 0,97% 

XPFP -2,25% 0,37% 4,55%         - 

XPFI -2,15% -4,38% -1,63%         - 

IFIX -2,19% -4,02% -1,83%         - 

Fonte: Economatica e XP. Data base: 30/06/2021 

 

Atribuição de Performance 

PORD11 - Polo Recebíveis Imobiliários II 

A carteira teve boa performance no mês, refletida na distribuição de R$ 1,04. O fundo concluiu sua terceira emissão de cotas 
com sucesso, levantando R$ 175MM. Estimamos uma alocação de capital eficiente, sendo que já temos R$ 140MM de 
operações mandatadas com liquidações previstas para julho e agosto, além de outros  R$75-85MM de operações em 
negociação/análise. No mês de junho, houve o pré-pagamento do CRI Rio Ave, sendo que o fundo recebeu uma multa 
equivalente a 2% do saldo devedor. Para uma carteira que busca retornos “high yield” com “risco high grade”, é esperado que 
haja pré-pagamentos de tempos em tempos, especialmente quando o mercado está repleto de liquidez. Na verdade, 
consideramos que eventos de pré-pagamento de tempos em tempos são uma “validação” de que o fundo está investido em 
boas operações. 

Posicionamento 

PORD11 - Polo Recebíveis Imobiliários II 

No mercado de FIIs, o assunto mais atual é a proposta de pacote tributário apresentada pelo governo que, a priori, estabelece 
a tributação das distribuições realizadas por fundos imobiliários. Acreditamos que ainda haverá muita discussão e a versão 
final poderá diferir muito da ideia original.  

 

QAM 

 

Retornos PL         

Mês Ano 12m Milhões 
Valor 
Cota 

VPA* P/VPA 
Renda 
Mensal 

Quasar Crédito Imobiliário 3,17% 0,00% 0,00% 75,48 96,33 94,19 1,03 1,03% 

XPFP -2,25% 0,37% 4,55%         - 

XPFI -2,15% -4,38% -1,63%         - 

IFIX -2,19% -4,02% -1,83%         - 

Fonte: Economatica e XP. Data base: 30/06/2021 
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Atribuição de Performance 

QAMI11 - Quasar Crédito Imobiliário 

Os rendimentos distribuídos foram de R$ 0,67 por cota, o que representa um yield de 8,61% a.a. ou 226,54% do CDI líquido de 
IR com distribuição em 15 de junho de 2021 

Posicionamento 

QAMI11 - Quasar Crédito Imobiliário 

A terceira operação que faltava para a completa alocação dos recursos do IPO já foi assinada (CRI no segmento de energia no 
valor R$ 18,970 milhões com remuneração de IPCA + 8,50% a.a.) e atualmente estamos na fase de cumprimento das condições 
precedentes. Acreditamos que a liquidação deva ocorrer ainda no mês de julho. 

 

RB Capital 

 

Retornos PL         

Mês Ano 12m Milhões 
Valor 
Cota 

VPA* P/VPA 
Renda 
Mensal 

RB Capital I Fundo de Fundos 1,32% -2,56% 7,47% 96,13 81,80 89,16 0,92 0,77% 

RB Capital Recebíveis Imobiliários -2,06% -10,45% 0,00% 46,29 84,07 96,08 0,88 0,80% 

XPFP -2,25% 0,37% 4,55%         - 

XPFI -2,15% -4,38% -1,63%         - 

IFIX -2,19% -4,02% -1,83%         - 

Fonte: Economatica e XP. Data base: 30/06/2021 

 

Atribuição de Performance 

RRCI11 - RB Capital Recebíveis 

No mês de junho a gestão do Fundo optou por manter a maior parte da sua carteira alocada em CRIs atrelados ao IPCA. 

A alocação em CRI fechou o período em aproximadamente 96% do patrimônio do Fundo RRCI11 distribuídos em 18 ativos 
diferentes. A carteira de Fii não sofreu alteração significativamente frente ao mês de maio, mantendo sua pulverização e 
exposição próxima a 3,8% do patrimônio. O dividendo apresentado para o mês foi de R$ 0,73 / cota. 

Posicionamento 

RRCI11 - RB Capital Recebíveis 

Em junho reduzimos a posição de caixa aumentando alocação em um CRI e continuamos olhando novas emissões de CRI no 
mercado primário e negociações no mercado secundário para renovação da carteira. 
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O nível de alocação em FII está proximo dos 5% estipulado pela gestão, mas continuaremos a buscar oportunidades 
principalmente no mercado secundário ou follow ons.  

Atribuição de Performance 

RFOF11 - RB Capital I FoF 

No mês de julho, o RFOF11 pagará R$ 0,61 por cota (Dividend Yield Annualizado de 8,9% sobre cota mercado).  

Os rendimentos mensais provenientes dos FIIs apresentaram alta, ao comparado com maio. 

Os ganhos de capital no período foram realizados para abrir espaço para novas oportunidades de investimentos, principalmente 
via ofertas. No mês de junho, aumentamos o nosso giro dentro do segmento de Fundos de Recebíveis, Híbridos e fundos 
Logísticos acelerando a reciclagem da carteira.  

Aumentamos exposição no setor de recebíveis, que abriu oportunidades após as quedas recentes. Durante o mês, participamos 
de seis ofertas: BTLG11, CPTS11, RBRR11, ALZR11 e VGIP11. 

Posicionamento 

RFOF11 - RB Capital I FoF 

Conforme informamos nos relatórios anteriores, 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.  

Sendo assim, 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 bem diversificado setorialmente, pulverizado em 45 fundos, com maior exposição no estado de 
São Paulo e com foco em ativos de alta qualidade. Sendo que 71% dos FIIs são considerados “tijolo”, e os demais 27% estão 
alocados em FIIs de Recebíveis imobiliários. 

 

RBR Asset 

 

Retornos PL         

Mês Ano 12m Milhões 
Valor 
Cota 

VPA* P/VPA 
Renda 
Mensal 

RBR Alpha -6,73% -12,42% -7,84% 1.204,49 81,49 88,04 0,93 0,68% 

RBR High Grade -1,22% 7,95% 6,42% 1.030,67 97,51 99,46 0,99 0,80% 

RBR Private Crédito Imobiliário -3,00% 1,37% 9,10% 349,73 99,86 102,95 0,98 0,72% 

XPFP -2,25% 0,37% 4,55%         - 

XPFI -2,15% -4,38% -1,63%         - 

IFIX -2,19% -4,02% -1,83%         - 

Fonte: Economatica e XP. Data base: 30/06/2021 
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Atribuição de Performance 

RBRR11 - RBR High Grade 

O fundo fechou o mês de junho com a captação de R$ 269 milhões em sua 6a. emissão de cotas. Devido a isso, o fundo 
encontra-se 75% alocado (70% em CRIs e 5% em FIIs de CRIs), com taxa média de CDI+2,75% a.a.. São 38 operações (portfolio 
diversificado) localizadas em sua grande maioria em São Paulo. O LTV de 58% 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$ 0,96/cota referente ao resultado de junho, o que representa um DY anualizado de 12,35% frente a cota de fechamento do 
mês (R$ 98,45). 

Posicionamento 

RBRR11 - RBR 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 (41%) e Inflação (59%) torna o fundo uma ótima alternativa em um cenário de maior instabilidade 
e transição quanto ao patamar da Taxa Selic e dos indicadores de inflação ao longo de 2021. 

Atribuição de Performance 

RBRY11 - RBR Private Crédito Imobiliário 

O fundo fechou o mês de Junho 88% alocado com 21 operações, em uma taxa média de CDI+5,01% a.a., seguindo a alocação 
do recurso da oferta há quase três meses. 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 junho foi de R$ 1,08/cota. Equivalente a um DY de 
13,62% ao ano sobre a cota mercado no fechamento de maio (R$ 100,93). 

Posicionamento 

RBRY11 - RBR Private Crédito Imobiliário 

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 equilibrada do fundo entre CDI 
(43%), Inflação (42%) e Pré (15%) 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. 

Atribuição de Performance 

RBRF11 - RBR Alpha 

Em Junho/2021, o fundo anunciou a distribuição de rendimentos de R$ 0,60/cota (DY 9,14% a.a. sobre cota Mercado no 
fechamento de Junho/21), em linha com o guidance de dividendos divulgado no último relatório gerencial. No período, a 
divulgação da proposta do Governo com relação à Reforma Tributária afetou diretamente o desempenho dos fundos 
imobiliários. Dando continuidade ao processo de alocação no setor de Recebíveis, o fundo alocou 3,75% do PL em ofertas de 
fundos de CRI, além de alocar mais de R$ 80mm em CRIs de forma direta e indireta, pelo novo veículo de investimento da RBR 
- RBR Alpha Plus. 

https://conteudos.xpi.com.br/fundos-imobiliarios/rbr-rendimento-high-grade-fii-rbrr11/
https://conteudos.xpi.com.br/fundos-imobiliarios/rbr-rendimento-high-grade-fii-rbrr11/
https://conteudos.xpi.com.br/fundos-imobiliarios/rbr-alpha-fundo-de-fundos-fii-rbrf11/
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Posicionamento 

RBRF11 - RBR Alpha 

Temos um olhar otimista para os FIIs neste 2º Semestre, dado o valuation convidativo atual e a não tributação de dividendos. 
O RBRF segue com grande alocação ao setor de crédito. Já no setor de Tijolo, temos investimentos relevantes para fazer numa 
estratégia de Residencial para Renda nos próximos meses onde esperamos TIR > 15% aa. Vemos espaço assim para voltar a 
ver o fundo sendo negociado acima do seu PL (em linha com os pares). 

 

REC Gestão 

 

Retornos PL         

Mês Ano 12m Milhões 
Valor 
Cota 

VPA* P/VPA 
Renda 
Mensal 

REC Fundo de Fundos 0,02% 0,00% 0,00% 17,92 97,04 90,46 1,08 0,91% 

REC Recebíveis Imobiliários 2,55% 5,04% 25,70% 1.855,45 101,77 95,74 1,08 1,18% 

XPFP -2,25% 0,37% 4,55%         - 

XPFI -2,15% -4,38% -1,63%         - 

IFIX -2,19% -4,02% -1,83%         - 

Fonte: Economatica e XP. Data base: 30/06/2021 

 

Atribuição de Performance 

RECX11 - REC Fundo de Fundos 

O Fundo irá distribuir aos cotistas, referente ao mês de junho, o dividendo de R$ 1,0445/cota. O Dividend Yield do fundo RECX11, 
calculado sobre a cota de fechamento de junho, R$ 98,08/cota, é equivalente a 1,06% ao mês, ou 12,78% anualizado. O que 
representa 429% do CDI, líquido de imposto. 

A queda das cotações no secundário, permitiu ao fundo adquirir cotas de fundos descontados, sem realizar prejuízos e assim, 
se beneficiar com a retomada. O fundo encerrou o mês com uma alocação diversificada em 15 FIIs, e manteve a estratégia de 
ter uma maior concentração em fundos de CRIs (recebíveis imobiliários). Além disso, nos últimos dois meses, o fundo 
participou de ofertas 400 e 476 para reduzir preços médios de aquisição, e a maior exposição em alguns dos ativos ocorreu  
por conta de tais emissões, mas que já foram liberadas para negociação em julho e serão reduzidas nos próximos meses.  

O fundo terminou o mês de Junho com alocação de 99.9% em FIIs 

Posicionamento 

RECX11 - REC Fundo de Fundos 

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. 

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

RECR11 - REC Recebíveis Imobiliários 

No acumulado dos últimos 12 meses, a distribuição de rendimentos do Fundo corresponde a 14,1% a.a., ou o equivalente a 
620% 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 730% do CDI líquido do tributo. 

O Fundo distribuiu entre dezembro de 2017 (primeiro mês após o encerramento de sua oferta inicial) e junho de 2021 um 
montante acumulado de 49,3%(versus um CDI acumulado de 17,9%). 

Em 15 de julho de 2021, referente ao resultado do mês de junho, o Fundo distribuirá o montante de R$ 20.027.692. Este mês, 
os cotistas anteriores à 10° emissão de cotas receberam o rendimento por cota, equivalente a R$ 1,2020 (rendimento para o 
mês 

cheio), os cotistas que exerceram o direito de preferência receberam R$ 0,8973 por nova cota (rendimento entre os dias 9 e 30 
de junho) e, por fim, os cotistas que participaram do direito de sobras e montante adicional receberam R$ 0,3033 por nova cota 
(rendimentos entre os dias 24 e 30 de junho). 

O Fundo encerrou o mês com 81,1% de seus recursos alocados em CRIs, distribuídos em 73 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 73 CRIs, sendo 39% de risco pulverizado. Vale destacar que o portfolio 
tende a continuar saudável, em virtude da robusta estrutura de garantia que as operações apresentam. 

O foco da equipe de gestão continua sendo a alocação dos recursos captados na 10ª emissão em CRIs. 

 

Rio Bravo Investimentos 

 

Retornos PL         

Mês Ano 12m Milhões 
Valor 
Cota 

VPA* P/VPA 
Renda 
Mensal 

Rio Bravo Crédito Imobiliário IV 2,42% 4,08% 7,38% 163,25 84,15 94,50 0,90 0,84% 

Rio Bravo IFIX -5,00% -9,07% -2,42% 260,72 64,33 69,58 0,93 0,73% 

XPFP -2,25% 0,37% 4,55%         - 

XPFI -2,15% -4,38% -1,63%         - 

IFIX -2,19% -4,02% -1,83%         - 

Fonte: Economatica e XP. Data base: 30/06/2021 
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Atribuição de Performance 

RBFF11 - Rio Bravo IFIX 

O RBFF distribui no mês de junho de 2021 um provento de R$ 0,47/cota, que representa um dividend yield de 8,7% e encerrou 
o mês negociando com um desconto de aproximadamente 6,9% em relação a cota patrimonial, o que consideramos atrativo 
para alocações no mercado secundário. Também, o RBFF encerrou o primeiro semestre do ano entregando um dividend yield 
médio de 8,2%, o que é acima da média dos peers de mercado que no mesmo período distribuíram um dividend yield médio de 
7,9%. 

As principais alocações vieram através da participação das ofertas primarias de Capitânia Securities, VBI Crédito Imobiliário e 
Versalhes. Foram finalizados os desinvestimentos em Fator Verita e Kinea Securities. Por fim, reduzimos a alocação em CSHG 
Renda Urbana. 

A gestão continua com o trabalho de aumento da receita recorrente do portfólio, com o objetivo de distribuir um rendimento 
linear para seus cotistas e acima dos pares de mercado. 

Posicionamento 

RBFF11 - Rio Bravo IFIX 

Continuamos com uma perspectiva positiva para os FIIs no longo prazo. O mês de junho encerrou com o spread do dividend 
yield dos FIIs vs. Tesouro IPCA +2035 em 3,8%, muito impactado pelo projeto de lei da reforma tributária apresentado pelo 
governo. Nas primeiras semanas de julho, foi anunciada a continuidade da isenção nos proventos distribuídos pelos FIIs.  

Com o avanço da vacinação no Brasil, deveremos ter um ambiente de abertura econômica relevante no segundo semestre, o 
que tende a impulsionar principalmente os FIIs de shopping. FIIs de lajes corporativas continuam negociando abaixo do custo 
de reposição ou valor efetivo dos ativos, com a volta da atividade econômica e as pessoas ocupando os escritórios fisicamente, 
deveremos ter uma melhora expressiva dos preços no setor.  

Atribuição de Performance 

RBIV11 - Rio Bravo Crédito Imobiliário IV 

No fechamento de junho/21, o fundo apresentava 92% do patrimônio alocado no ativo alvo da estratégia de gestão, totalizando 
30 CRIs e cotas de 10 FIIs. A taxa média ponderada de remuneração dos CRIs atrelados à IPCA, que representam 61% do 
portfólio, é de IPCA+ 7,19% e dos CRIs atrelados à IGP-M, que representam 10% do portfólio, é de IGP-M+ 10,50%. Já os CRIs 
remunerados a CDI, que representam 17% da carteira, apresentam taxa média ponderada de CDI+ 2,18%. 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 9,93% pré custos. Vale ressaltar que a Rio Bravo utiliza como métrica o ano de 2024 do Relatório Focus pois as 
operações do fundo são de maturidade longa. 

Adicionalmente, no fechamento do mês o fundo apresentava 8% da carteira em instrumentos de liquidez. 

Os dividendos do mês de referência foram divulgados no dia 30/06/2021 e serão pagos no dia 14/07/2021 (mais detalhes na 
seção “Resultado”). 

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. 
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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. 

 

TG Core 

 

Retornos PL         

Mês Ano 12m Milhões 
Valor 
Cota 

VPA* P/VPA 
Renda 
Mensal 

TG Ativo Real -4,03% 4,46% 13,67% 1.487,04 130,79 131,49 1,00 0,84% 

XPFP -2,25% 0,37% 4,55%         - 

XPFI -2,15% -4,38% -1,63%         - 

IFIX -2,19% -4,02% -1,83%         - 

Fonte: Economatica e XP. Data base: 30/06/2021 

 

Atribuição de Performance 

TGAR11 - TG Ativo Real 

O TGAR11 teve uma rentabilidade de -4,03% no mês de junho e uma distribuição de R$ 1,11 por cota, resultando em um dividend 
yield de 0,84% (273,43% do CDI). O principal fator para essa rentabilidade negativa foi a divulgação da proposta de Reforma 
Tributária que, dentre as suas proposições, trouxe a tributação de Fundos de Investimentos Imobiliários, o que levou a uma 
queda generalizada no mercado de FIIs.  

Quanto aos destaques de maio, mês do último gerencial divulgado, entre operações de crédito e equity, o pipeline do Fundo 
estava em R$ 1,63 bilhão, considerando operações aprovadas em comitê ou em fase de due diligence. A carteira de 
incorporações teve quatro integralizações além do lançamento de um prédio, que sai da classe de landbank e passa a configurar 
entre os ativos com obras/vendas iniciadas. Conforme divulgado ao mercado no dia 09 de julho, o TGAR divulgou seu Release 
de Resultados 1T21, detalhando os resultados operacionais referentes ao primeiro período, além de apresentar um relatório de 
riscos e apêndice metodológico que explicita como se é calculada a cota patrimonial e a taxa de performance. 

Posicionamento 

TGAR11 - TG Ativo Real 
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O TGAR11 acabou de realizar sua 10ª Emissão de cotas, captando o montante de R$ 503 milhões e passando a ter um 
patrimônio de R$ 1,49 bilhão, garantindo assim um posto entre os maiores Fundos de Investimento Imobiliários do Brasil. A 
expectativa da gestora é de promover alocação célere dos recursos, conforme demostrado no gerencial de maio, onde a média 
mensal de alocação está em R$ 55,01 milhões. Além da estratégia de incremento na originação de ativos, com o fim das chuvas 
e início do período da seca no segundo semestre, um dos principais focos será a realização de expressivos avanços nos 
percentuais de obras da carteira, possibilitando assim o reconhecimento contábil da receita e, consequentemente, distribuições 
bem como a valorização patrimonial.  

 

Valora Investimentos 

 

Retornos PL         

Mês Ano 12m Milhões 
Valor 
Cota 

VPA* P/VPA 
Renda 
Mensal 

Valora CRI Índice de Preços -3,20% 1,65% 21,75% 633,73 99,10 95,68 1,05 0,98% 

Valora Hedge Fund 2,65% 0,00% 0,00% 159,23 9,56 9,67 1,00 1,05% 

Valora RE -1,91% 7,39% 9,47% 437,63 88,96 97,11 0,92 0,54% 

XPFP -2,25% 0,37% 4,55%         - 

XPFI -2,15% -4,38% -1,63%         - 

IFIX -2,19% -4,02% -1,83%         - 

Fonte: Economatica e XP. Data base: 30/06/2021 

 

Atribuição de Performance 

VGIP11 - Valora CRI Índice de Preços 

O Fundo encerrou o mês de junho/21 com 95,4% de seu PL alocado em CRI, distribuídos em 34 diferentes operações, num total 
investido de R$604,8 MM. O PL do Fundo ao final do mês de junho já inclui o valor líquido da liquidação dos direitos de 
preferência referentes a 5ª Emissão de Cotas que foram liquidados no dia 25/06/21, no valor total de R$119,1 MM. Isso mostra 
que a Gestão conseguiu alocar a vasta maioria dos recursos advindos do exercício dos direitos de preferência ainda dentro do 
mês de junho. A distribuição de rendimentos do Fundo referente ao mês de junho de 2021 será de R$0,95 por cota, equivalente 
a uma rentabilidade líquida de IPCA + 8,5% ao ano com base no valor patrimonial da cota de R$ 95,68 e IPCA de abril/21 de 
0,31%. Nos últimos 12 meses, a distribuição de rendimentos acumulada do Fundo é de R$12,17 por cota (equivalente a IPCA + 
6,4% ao ano com base no valor da cota patrimonial).Os recibos referentes a liquidação dos direitos de preferência (VGIP13) 
receberão R$0,038796901 por recibo, sendo equivalente a remuneração em CDI pelo período de 3 dias úteis no mês de junho.O 
nº de cotistas do Fundo aumentou para 34.858 (14,2% de crescimento em relação a maio/21) 

Posicionamento 

VGIP11 - Valora CRI Índice de Preços 

Em relação a crise da Covid-19, conforme mencionado no relatório anterior, já começamos a observar o relaxamento das 
medidas restritivas de circulação, comércio e serviços, o que deve impactar positivamente na economia.  Todos os CRI 
encontram-se adimplentes e com base nos trabalhos de monitoramento e acompanhamento intensos e próximos de todos os 
ativos, na opinião da Gestão a carteira do Fundo continua saudável. No início do mês de julho, foram adquiridos R$23,7 milhões 
em CRI, todos indexados a IPCA, incluindo R$16 milhões do CRI Oka, nova operação na carteira, com cupom de IPCA + 9,3% ao 
ano. 
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Atribuição de Performance 

VGIR11 - Valora RE 

O Fundo encerrou o mês de junho de 2021 com a totalidade de seu patrimônio líquido alocado em CRI, distribuídos em 40 
diferentes operações, num total investido de R$438,6 milhões.A distribuição de rendimentos do Fundo referente ao mês de 
junho de 2021 será de R$0,65 por cota, equivalente a uma rentabilidade líquida de CDI + 4,4% ao ano (217,1% do CDI), com base 
no valor da cota patrimonial de R$97,11.  No ano, o Fundo acumulou uma distribuição de dividendos de R$3,05, equivalente a 
uma rentabilidade líquida de CDI + 3,91% ao ano sobre a cota patrimonial. Ao longo do mês de junho, a Gestão fez diversos 
movimentos de reciclagem da carteira. Foram vendidos um total de R$47 milhões em CRI (grande parte indexada a IPCA) que 
geraram ganho de capital, e adquiridos um total de R$64 milhões em novos CRI, em sua maioria, indexados ao CDI.  Com esses 
movimentos, a carteira passou a ter 91,4% de CRI indexados ao CDI vs. 81,2% no mês anterior.O Fundo encerrou o mês de abril 
com 22.302 cotistas 

Posicionamento 

VGIR11 - Valora RE 

Em relação à crise da Covid-19, conforme mencionado no relatório anterior, já começamos a observar o relaxamento das 
medidas restritivas de circulação, comércio e serviços, o que deve impactar positivamente na economia.  Todos os CRI 
encontram-se adimplentes e com base nos trabalhos de monitoramento e acompanhamento intensos e próximos de todos os 
ativos, na opinião da Gestão a carteira do Fundo continua saudável.  

Atribuição de Performance 

VGHF11 - Valora Hedge Fund 

O Fundo encerrou o mês de junho de 2021 com a totalidade de seu patrimônio líquido alocado em Ativos-Alvo, distribuídos em 
46 diferentes ativos, num total investido de R$160,7 milhões. A distribuição de rendimentos do Fundo referente ao mês de junho 
de 2021 foi de R$0,13 por cota, o equivalente a uma rentabilidade líquida de 17,2% ao ano sobre o valor da cota patrimonial no 
final de maio.  A rentabilidade total apresentada pelo Fundo (lucro contábil)  no mês de maio foi de 0,33%. A rentabilidade 
acumulada do fundo desde o início (mar/21) foi de 4,4%, o equivalente a 13,7% ao ano (ou IPCA + 6,1% ano).  

Ainda dentro da estratégia VALOR, o Fundo possui investimentos diretos em cotas de 3 SPE, cujo objetivo é o desenvolvimento 
de empreendimentos residenciais para a venda na cidade de São Paulo.  

Por último, o número de cotistas do Fundo aumentou para 7.845 (70% de crescimento em relação a maio de 2021) no final do 
mês de junho, com liquidez média diária de R$732 mil (92% maior que o mês de maio). 

 

Posicionamento 

VGHF11 - Valora Hedge Fund 

O foco da Gestão nesse momento está voltado para a busca de oportunidades para reciclagem da carteira, principalmente nos 
ativos mais líquidos (ações e FII), porém também nos demais ativos, sempre com o objetivo de manter uma carteira com uma 
relação risco e retorno favorável. 

 

 

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

 

Retornos PL         

Mês Ano 12m Milhões 
Valor 
Cota 

VPA* P/VPA 
Renda 
Mensal 

VBI CRI -2,36% 5,69% 30,11% 595,32 100,57 99,94 1,02 0,95% 

VBI REITS FOF -8,16% -2,72% 14,54% 131,07 86,40 91,02 0,96 0,75% 

XPFP -2,25% 0,37% 4,55%         - 

XPFI -2,15% -4,38% -1,63%         - 

IFIX -2,19% -4,02% -1,83%         - 

Fonte: Economatica e XP. Data base: 30/06/2021 

 

Atribuição de Performance 

CVBI11 - VBI CRI 

Distribuição de dividendo no valor de R$ 1,00/cota em julho referente a junho, o que representa um dividend yield anualizado de 
11,8% sobre a cota de fechamento de junho (R$ 101,54), acima do mercado considerando os fundos de CRI do IFIX. No dia 25 
de junho, o Fundo anuncionou o encerramento da 5ª Emissão de Cotas do CVBI11 com montante captado de R$ 396 milhões. 
A oferta contou com a XP Investimentos como coordenador líder e teve uma demanda de 1,2x o valor ofertado. Com essa 
oferta o Fundo atinge um patrimônio líquido de aproximadamente R$ 994 milhões com mais de 39,8 mil cotistas. 

Posicionamento 

CVBI11 - VBI CRI 

A equipe de Gestão estima alocar rapidamente os recursos captados na oferta da 5ª emissão de cotas. 

Atribuição de Performance 

RVBI11 - VBI REITS FOF 

Com base no resultado de junho, anunciamos em 08 de julho dividendo de R$ 0,72/cota, o que representa um dividend yield 
anualizado de 9,9%  sobre a cota de fechamento do último mês (R$ 87,10). Diante da forte queda do mercado na última semana 
do mês, nosso portfólio performou negativamente em junho, acompanhando a queda do IFIX. No entanto, nossa carteira se 
mostrou mais uma vez resiliente, pois o PL do RVBI recuou apenas -0,8% em junho vs. -2,2% do IFIX. Em meio à forte volatilidade 
que marcou os últimos dias do 1º semestre, optamos por uma estratégia de giro rápido do portfólio e alocação do caixa em 
fundos que, em nossa leitura, ficaram excessivamente descontados por alguns dias e nos ofereciam uma boa janela de entrada.  
Além disso, focamos em aproveitar a queda dos preços para aumentar o dividendo recorrente do fundo e reduzir nossa 
dependência de realização de ganho de capital nos próximos meses para manutenção dos dividendos em R$ 0,72/cota. 

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$ 1,25/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.  
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Vinci Partners 

 

Retornos PL         

Mês Ano 12m Milhões 
Valor 
Cota 

VPA* P/VPA 
Renda 
Mensal 

Vinci Instrumentos Financeiros -4,50% -8,01% -8,54% 269,34 83,81 95,77 0,88 0,67% 

XPFP -2,25% 0,37% 4,55%         - 

XPFI -2,15% -4,38% -1,63%         - 

IFIX -2,19% -4,02% -1,83%         - 

Fonte: Economatica e XP. Data base: 30/06/2021 

 

Atribuição de Performance 

VIFI11 - Vinci Instrumentos Financeiros 

No mês de junho, a rentabilidade total do VIFI foi de -2,1%, 0,1 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 5,4 
pontos percentuais acima do retorno do seu benchmark. No final do último mês, a cota de mercado do fundo apresentava um 
desconto de 12,5% em relação a sua cota patrimonial, que reflete a marcação a mercado da carteira do fundo. O rendimento 
para o mês foi de R$ 0,65/cota, o equivalente a um dividend yield de 9,3% sobre a cota de mercado de fechamento do mês. O 
fundo apresentava diversificação entre segmentos, com escritórios representando 30% dos ativos, seguido por recebíveis 
imobiliários com 24%, logística com 21% e shoppings com 14%. Com relação às estratégias de investimento, o fundo 
apresentava 63% da carteira na estratégia de renda e 37% em valor. 

Posicionamento 

VIFI11 - Vinci Instrumentos Financeiros 

No cenário macroeconômico local, junho foi um mês marcado por três principais acontecimentos. O primeiro foi o tom mais 
firme que o Copom adotou na direção de aperto monetário divulgado na ata da última reunião do Comitê, abrindo espaço para 
um aumento acima de 75 bps na próxima reunião em agosto. O segundo foi a retomada de um ritmo mais acelerado de 
vacinação, fazendo com que mais de 32 milhões de doses tenham sido aplicadas ao longo de junho. Por fim, mas não menos 
importante, o envio da proposta da reforma tributária por parte do Ministério da Economia abalou o mercado de fundos 
imobiliários com a surpresa da inclusão do fim da isenção de imposto de renda sobre os rendimentos distribuídos a pessoa 
física. 

XP Asset Management 

 

Retornos PL         

Mês Ano 12m Milhões 
Valor 
Cota 

VPA* P/VPA 
Renda 
Mensal 

Maxi Renda -3,33% 1,85% 2,36% 2.260,29 10,08 10,00 1,02 0,66% 

XP Crédito Imobiliário 1,53% 14,59% 21,62% 634,18 99,50 96,57 1,04 1,00% 

XP Selection FOF -3,52% 1,26% 7,00% 401,34 93,15 92,68 1,01 0,89% 

XPFP -2,25% 0,37% 4,55%         - 

XPFI -2,15% -4,38% -1,63%         - 
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IFIX -2,19% -4,02% -1,83%         - 

Fonte: Economatica e XP. Data base: 30/06/2021 

 

Atribuição de Performance 

XPSF11 - XP Selection FOF 

O Time de Gestão neste mês de junho optou por manter parcela preponderante alocada em FIIs de CRIs, entendendo que essa 
estratégia deve mitigar a volatilidade do fundo. O time também optou por elevar a alocação em caixa neste momento, dado a 
expectativa de maior volatilidade no mercado de FIIs nas 

próximas semanas derivada das discussões em torno do projeto da reforma tributária. Tal volatilidade deve trazer 
oportunidades de novas alocações, as quais tendem a se traduzir em boa relação risco/retorno para o portfólio.  

O XPSF11 encerrou o mês com uma cotação de 93,15 reais por cota "ex-proventos" com um dividend yield de 9,7% anualizado, 
e a cota patrimonial atingiu 92,68 reais "ex-proventos" com um dividend yield de 9,7% anualizado. 

Posicionamento 

XPSF11 - XP Selection FOF 

A proposta de reforma tributária acaba por postergar a recuperação da indústria de FIIs que vislumbrávamos para este início 
do 2ª semestre, por outro lado a maior volatilidade nos preços dos FIIs pode gerar oportunidades relevantes de novas alocações 
com boa qualidade em termos de risco e retorno. Em nossa visão, o setor segue sendo atrativo para investidores pessoas 
físicas quando analisado o retorno esperado do dividend yield vis à vis os retornos das NTN-Bs e a perspectiva de aumento real 
dos dividendos advindo da retomada da economia. O Time de Gestão acredita que a estratégia de alocar parcela preponderante 
em fundos de CRIs deve 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 

MXRF11 - Maxi Renda 

No mês de junho tivemos novo aumento na taxa Selic, com alta de 0,75% a.a. No Brasil o nível de retomada segue forte, mesmo 
com a piora da situação hídrica, que tende a pressionar itens da cesta do IPCA. Ruídos do cenário político começam a impactar 
os mercados, com a CPI da Pandemia e repercussões acerca da proposta de reforma tributária apresentada pelo governo. No 
cenário internacional, incertezas da COVID-19 continuam a criar volatilidade nos mercados. 

No book de CRIs a gestão seguiu com a estratégia de reciclagem de portfólio, com alienações que geraram ganho de capital 
ao Fundo de R$ 6,2MM e as liquidações dos CRIs Rio Ave, Pesa/AIZ e Econ no valor total de R$ 168,7MM. No book de FIIs, o 
Fundo integralizou R$ 0,9MM em nova chamada de capital no ROOF11. No book de permutas financeiras o Fundo investiu R$ 
30,2MM. 

Os rendimentos auferidos segundo o regime de caixa foram de R$ 0,07/cota, totalizando R$ 15,9MM. Os books de permutas 
financeiras, CRI e FII distribuíram R$ 1,5MM, R$ 14,5MM e R$ 0,3MM, respectivamente. 

Destacamos o elevado crescimento de cotistas na base do Fundo, chegando a mais de 416 mil cotistas (+6% MoM), o maior 
da indústria de FIIs no Brasil, segundo dados da B3 

Posicionamento 

MXRF11 - Maxi Renda 

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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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. 

Atribuição de Performance 

XPCI11 - XP Crédito Imobiliário 

No mês de junho tivemos novo aumento na taxa Selic, com alta de 0,75% a.a. No Brasil o nível de retomada segue forte, mesmo 
com a piora da situação hídrica, que tende a pressionar itens da cesta do IPCA. Ruídos do cenário político começam a impactar 
os mercados, com a CPI da Pandemia e repercussões acerca da proposta de reforma tributária apresentada pelo governo. No 
cenário internacional, incertezas da COVID-19 continuam a criar volatilidade nos mercados. 

No book de CRIs tivemos como destaques a alienação de diversos CRIs com ganho de capital de aproximadamente R$ 0,7MM 
e a aquisição do CRI Lote 5. No book de FIIs houve alienações parciais dos FIIs BLMC11 e GCRI11, além da aquisição de R$ 
10,0MM do Fundo RBRR 11 via oferta primária. 

Os rendimentos e ganhos de capital auferidos segundo o regime de caixa foram de R$ 0,68/cota, totalizando R$ 5,03MM. Sendo 
que os books de CRI e FII distribuíram, respectivamente, R$ 4,69MM e R$ 0,28MM. 

Posicionamento 

XPCI11 - XP Crédito Imobiliário 

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

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

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

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

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

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

majoritariamente em companhias fechadas ou sociedades limitadas 

com o objetivo de acompanhar e lucrar com o crescimento desses 

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

participação na gestão do negócio. 

A instituição financeira que administrar o fundo consegue reunir o capital 

para investir nas participações de empresas ou projetos por meio das 

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

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

investidores proporcionalmente à quantidade de cotas adquiridas. 

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

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

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

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

No mês os FIPs-IE tiveram retorno de -1,52%. Os indicadores mais comuns para servirem de comparativo, o IBOV 
(Ibovespa) e o IEE (Índice de Energia Elétrica) tiveram seus retornos de 0,46% e -3,79% no mês, respectivamente. 

 

 

 

 

 Retornos 
Valor de 
Mercado 

Mês Ano 12m Milhões 

FIP-IE -1,52% -4,26% -4,62% 6.312 

Ibovespa 0,46% 6,54% 33,40% - 

IEE -3,79% -2,89% 14,67% - 

CDI 0,31% 1,28% 2,28% - 

 
Fonte: XP e Economatica. Data base: 30/06/2021 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Principais Classes de Fundos  

▪ Energia 

▪ Telecomunicações 

▪ Transportes 

▪ Água 

▪ Saneamento 

▪ Irrigações 
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BRZ 

 

Retornos PL         

Mês Ano 12m Milhões 
Valor 
Cota 

VPA* P/VPA 
Renda 
Mensal 

BRZ Infra Portos 0,06% -1,08% 3,18% - 78,80 - - - 

Ibovespa 0,46% 6,54% 33,40%         - 

Fonte: Economatica e XP. Data base: 30/06/2021 

 

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 junho de 2021 com volume 34% maior que o volume movimentado em junho de 2020. Quando 
analisamos o volume movimentado no primeiro semestre de 2021 (recorde para o período), o Porto Itapoá apresentou 
crescimento de 13% sobre o mesmo período de 2021. 

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 3,1% a.a. sobre o valor da cota no fechamento do mês de junho/2021 (R$76,31 / cota).  

Fontes: Porto Itapoá e Análise BRZ 

Posicionamento 

BRZP11 - BRZ Infra Portos 

Considerando (i) o volume recorde para o período, (ii) o crescimento de 132,6% do fluxo de importações do estado de Santa 
Catarina em junho/2021 (vs. junho/2020) e de 65,8% no 6M21 (vs. 6M20) ¹ e (iii) o maior câmbio médio observado no 6M21 x 
6M20, temos os resultados do Porto Itapoá no 6M21 potencializados, bem como mantemos perspectivas positivas para os 
próximos meses do ano. 

(¹) Observatório Federação das Indústrias do Estado de Santa Catarina (FIESC) 

Patria 

 

Retornos PL         

Mês Ano 12m Milhões 
Valor 
Cota 

VPA* P/VPA 
Renda 
Mensal 

Pátria Infraestrutura Energia Core -1,83% 0,00% 0,00% - 92,75 - - - 

Ibovespa 0,46% 6,54% 33,40%         - 

IEE -3,79% -2,89% 14,67%         - 

Fonte: Economatica e XP. Data base: 30/06/2021 

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

PICE11 - Pátria Infraestrutura Energia Core 

O PICE é um fundo de renda, voltado para ativos maduros de geração renovável e transmissão de energia. Esses setores 
apresentam as seguintes vantagens: i) contratos de longo-prazo e ambiente regulatório estável e, portanto, receitas e 
dividendos com maior previsibilidade, ii) risco operacional controlado, e iii) participam de um mercado robusto que oferece 
oportunidades de novos investimentos e diluição de risco de concentração. 

O PICE concluiu o mês de junho com 97% alocado em 3 ativos no setor de geração eólica, conforme expectativas do Prospecto. 
Os investimentos do Fundo foram feitos através debêntures, com prazo de 20 anos, que proporcionam ao cotista maior 
segurança que investimentos em ações. Além disso, as debêntures contam com um mecanismo de preferência sobre as 
distribuições dos ativos, visando maior estabilidade do yield para os cotistas. 

Junho foi um marco importante, pois foi o 1º mês em que o primeiro ativo eólico do Fundo (Serrote) atingiu 100% de sua 
operação com suas 49 turbinas gerando energia. O segundo e terceiro ativos do fundo (Serra do Mato e Afonso Bezerra) estão 
em construção com previsão para entrega no 4T21 e 1T22, respectivamente, conforme esperado. 

Posicionamento 

PICE11 - Pátria Infraestrutura Energia Core 

O Fundo iniciou o período de distribuições de rendimentos em junho com R$1,00/cota. Para os próximos 8 meses (jul/21-
fev/22), o Pátria planeja que o PICE realize distribuições mensais de R$ 1,00/cota, resultando em um yield anualizado de 8,8% 
para as cotas Classe A (PICE11), e 9,0% para as cotas Classe B (PICE12) (considerando o período de mar/21-fev/22), sobre o 
valor de suas emissões. Este valor é ainda maior considerando o preço da cota de junho: o yield anualizado esperado para o 
PICE11, até fev/22, é de 9,6%. 

O PICE tem um portfólio muito interessante, com ativos de dívida que trazem previsibilidade de fluxo de caixa futuro, muito 
importante para o investidor que busca renda. A estrutura de debêntures preserva não apenas o retorno, mas também o yield 
do investimento nos próximos anos. 

 

 

Perfin Asset Management 

 

Retornos PL         

Mês Ano 12m Milhões 
Valor 
Cota 

VPA* P/VPA 
Renda 
Mensal 

Perfin Apollo Energia 0,82% -5,78% -10,72% - 86,99 - - - 

Ibovespa 0,46% 6,54% 33,40%         - 

IEE -3,79% -2,89% 14,67%         - 

Fonte: Economatica e XP. Data base: 30/06/2021 
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Atribuição de Performance 

PFIN11 - Perfin Apollo Energia 

No início do mês de junho, em linha com a política de distribuição do fundo, foi anunciada mais uma distribuição de R$4,00 por 
cota, equivalente a R$ 67.755.756 distribuídos, e a liquidação do pagamento ocorrerá em até 90 dias após o anúncio, para 
detentores de cotas em 07/06/2021. Conforme informado no comunicado ao mercado, os recursos são provenientes da 
holding Apollo 17, que passa a deter 100% da Transmissora Campina Grande Igaraçu S.A. após anuência do credor (BNB) para 
a aquisição. 

Além da distribuição anunciada, no intuito de fomentar a liquidez e ampliar a negociabilidade do ativo, no dia 18 de junho 
anunciamos a contratação de um formador de mercado, conforme permitido pelo regulamento do Fundo, e pela Instrução CVM 
578. Entre os formadores de mercado para esse tipo de ativo, escolhemos o que apresentou a melhor proposta, o Banco BTG 
Pactual. 

Posicionamento 

PFIN11 - Perfin Apollo Energia 

Fechamos o mês de junho com seis transmissoras operacionais, que somam aproximadamente 87% da RAP consolidada do 
Fundo.  

A TSM, único ativo pré-operacional do portfólio, está em fase final de construção, e estimamos que a linha esteja energizada 
dentro deste semestre. O total de distribuições anunciadas desde o IPO em janeiro de 2020 soma R$ 10,38, e ressaltamos que 
a necessidade de maximização da distribuição de caixa das investidas para os acionistas (e consequentemente aos cotistas 
do Apollo Energia) é condição existente no Acordo de Acionistas entre o Fundo (ou suas investidas) e a Alupar. 

 

Vinci Partners 

 

Retornos PL         

Mês Ano 12m Milhões 
Valor 
Cota 

VPA* P/VPA 
Renda 
Mensal 

Vinci Energia -4,10% -14,30% -17,45% - 80,21 - - - 

Ibovespa 0,46% 6,54% 33,40%         - 

IEE -3,79% -2,89% 14,67%         - 

Fonte: Economatica e XP. Data base: 30/06/2021 

 

Atribuição de Performance 

VIGT11 - Vinci Energia 

No mês de junho os recém incorporados ativos de Geração operaram dentro da noramalidade, atingindo 99% de disponibilidade. 
Apesar da geração do mês ter sido 3% menor em relação a junho de 2020, a geração de energia média dos ativos vem 
apresentando em 2021 um resultado melhor do que o ano anteior. Nossos ativos de transmissão permanecem performando 
regularmente. 
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Um tema que tem levantado repercussão no mercado é a crise Energética que o país está sofrendo. Destacamos que os ativos 
do Vinci Energia permanecem performando dentro da normalidade e conforme previsto em nosso plano de Gestão. Os seus 
componentes de receita são contratos de longo prazo, firmados no ambiente regulado de energia de reserva, indexados pela 
inflação e não são expostos às variações dos preços do mercado livre de energia e suas Linhas de Transmissão tem sua receita 
vinculada apenas a sua disponibilidade e por isso, não sofrem qualquer impacto decorrente de eventual crise Energética. 

Por fim, reforçamos que em junho o Fundo realizou o pagamento da sua segunda amortização de rendimentos no valor de R$ 
2,00 por cota. Totalizando a quantia de R$ 4,00 por cota em 2021. 

Posicionamento 

VIGT11 - Vinci Energia 

Por se tratar de um setor estável e já ter concluído a alocação integral dos recursos captados no FON e IPO, o Fundo tem como 
perspectiva continuar atendendo a estimativa de Yield anteriormente informada.  

 

XP Asset Management 

 

Retornos PL         

Mês Ano 12m Milhões 
Valor 
Cota 

VPA* P/VPA 
Renda 
Mensal 

XP Infra Debêntures -2,64% 0,00% 0,00% - 93,30 - - - 

XP Infra II -2,66% -9,45% -4,06% - 80,25 - - - 

Ibovespa 0,46% 6,54% 33,40%         - 

IEE -3,79% -2,89% 14,67%         - 

Fonte: Economatica e XP. Data base: 30/06/2021 

 

Atribuição de Performance 

XPID11 - XP Infra Debêntures 

No mês de junho o Fundo anunciou pagamento de R$ 0,90 / cota, pagos no mês de julho. Até o momento foram distribuídos 
R$ 2,55/cota no ano (somando-se as distribuições anunciadas em abril, maio e junho). O portfolio segue performando dentro 
do esperado e sua alocação permanece em cerca de 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 continua sendo mensal e, para o ano de 2021, o XPID espera manter 
distribuições entre R$ 0,60 e R$ 0,90 por cota.  O time de gestão vem acompanhando a proposta de reforma tributária 
apresentada recentemente pelo Ministério da Economia e entende que ainda haverá debates importantes sobre o tema - assim 
que houver um direcionamento mais objetivo para a categoria de fundos de infraestrutura, abordaremos em maiores detalhes 
junto aos investidores. 
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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. A subestação de Caxias (Arteon Z) foi energizada e a subestação de Colinas (LC Energia) teve suas obras 
finalizadas, representando marcos relevantes de avanço dos projetos detidos pelo Fundo. 

Por fim, Sol Maior está em vias de substituir os modulos e trackers danificados devido ao sinistro ocorrido em 2020, evento 
essencial para a recuperação total da planta. Em termos de geração, o parque de Apodi vem melhorando sua geração com 
relação ao ano passado e vem conduzindo uma agenda junto à Aneel para obtenção dos ressarcimentos de interrupções de 
fornecimentos passados atribuíveis a terceiros. 

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 portfólio entre em operação completa ao longo dos próximos meses, sendo a maior 
parte no terceiro trimestre de 2021. A projeção atual de dividendos para o ano é de R$ 9,50/cota, R$ 4,74 dos quais já foram 
anunciados no primeiro semestre (o último anúncio, de R$ 0,70/cota, foi feito em 30/06). O time de gestão vem acompanhando 
a proposta de reforma tributária apresentada recentemente pelo Ministério da Economia e entende que ainda haverá debates 
importantes sobre o tema - assim que houver um direcionamento mais objetivo para a categoria de fundos de infraestrutura, 
abordaremos em maiores detalhes junto aos investidores. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

64 

   Julho 2021 

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. 

 
 


