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INTRODUÇÃO 
 

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

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

Segregamos os fundos em 3 grandes seções: 

I) Fundos de Tijolo 

II) Fundos de Papel  

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

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

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

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

perspectivas, com textos coletados junto às gestoras. 

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

momento é possível voltar para o índice. 

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

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

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

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

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

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

compra ou de venda.  

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

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

Boa leitura! 

 

 

 

 

 

mailto:analise.fiis@xpi.com.br
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PANORAMA GERAL 
 

O mês de dezembro foi marcado por um cenário de alta dos principais fundos imobiliários, impulsionados 

positivamente principalmente pelos fundos de tijolos. Mesmo perante o contexto de maior volatilidade no 

mercado devido às notícias relacionadas a nova variante Ômicron, o IFIX, índice dos Fundos Imobiliários 

acumula performance positiva no mês. 

A inflação permanece sendo tema de destaque, o resultado esperado do IPCA de dezembro de acordo com 

boletim Focus, deve ser com alta em torno de 0,69%, superando a meta prevista para o ano de 2021. A inflação 

esperada para os próximos 12 meses, gira em torno de 5,11%. 

No âmbito dos fundos imobiliários, o aumento da taxa de juros Selic atingindo o patamar de 9,25% a.a., 

permanece pressionando as cotas dos fundos imobiliários no mercado secundário. Além disso, perante um 

cenário de incertezas políticas, mantemos nossa preferência em fundos imobiliários do segmento de papel, 

dado seu caráter mais defensivo. 

Mesmo diante de um cenário macroeconômico mais desafiador, o boletim da B3 segue mostrando aumento no 

número de investidores pessoa física em fundos imobiliários, passando os 1,5 milhão de investidores em 

novembro/2021, demonstrando que esses ativos se mantêm atrativos mesmo perante cenário de alta da taxa 

de juros Selic. 

Sobre os fundos imobiliários, o IFIX apresentou alta de 8,78% no mês, após queda de -3,64% em novembro. O 

índice XPFI, índice geral de fundos imobiliários da XP, também apresentou alta de 9,24%, enquanto o XPFT, 

índice de fundos imobiliários de tijolos da XP, apresentou alta de 12,31% e o XPFP, índice de fundos imobiliários 

de papel da XP, apresentou alta de 5,26%. 
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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 12,33% -10,71% -10,71% 16.208 12.180 0,75 0,66% 6,36% 7,76% 

Fundos de Shoppings 12,40% -7,48% -7,48% 13.701 11.715 0,86 0,62% 5,34% 6,21% 

Fundos de Logística 13,33% -5,36% -5,36% 19.763 18.751 0,95 0,73% 6,67% 7,69% 

Outros 11,19% -4,86% -4,86% 10.173 9.472 0,93 0,67% 6,46% 7,53% 

XPFT 12,31% -6,50% -6,50% - - - - - - 

XPFI 9,24% -2,39% -2,39% - - - - - - 

IFIX 8,78% -2,28% -2,28% - - - - - - 

CDI 0,73% 4,39% 4,40% - - - - - - 

Fonte: XP e Economatica. Data base: 30/12/2021 

 

  

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 R$ 
Milhões 

Valor 
Cota 

VPA* P/VPA Renda 
Mensal 

ALZR11 9.47% -4.29% -4.29% 0.64 113.83 108.52 1.05 0.62% 

XPFI 9.34% -2.39% -2.39% - - - - - 

IFIX 8.78% -2.28% -2.28% - - - - - 

XPFT 12.31% -6.5% -6.5% - - - - - 

Fonte: XP e Economatica. Data base: 30/12/2021 

  
 

Resultados 

ALZR11 - Alianza Trust Renda Imobiliária 
 
Em 30/12, o Fundo anunciou a conclusão da aquisição do Centro de Distribuição Logístico Last-Mile AAA, 
feito sob medida (“Built-To-Suit”) para a Coca-Cola FEMSA, localizado em Santo André/SP. A transação se 
deu com o pagamento do saldo de R$ 94,7 milhões, parte com recursos em caixa do Fundo e parte com uma 
securitização de recebíveis de R$ 56 milhões, contratada a um custo de 5,5%aa. Assim, o Fundo utilizou 
efetivamente cerca de R$ 58 milhões de seu caixa, já considerando o sinal pago em 27/04/2021 e retendo 5% 
do valor total, que serão pagos após a superação de determinadas condições previstas nos respectivos 
documentos da transação, usuais a este tipo de negócio. 
 
O Contrato de Locação, cujo valor de aluguel inicial é de aproximadamente R$ 702 mil, é atípico e possui 
prazo mínimo de 12 anos, com início de vigência a partir do aceite do imóvel pela Coca-Cola FEMSA, em 
01/10/2021. Este aluguel será atualizado anualmente pelo IPCA. 
 
O imóvel possui aprox. 37 mil m² de área de terreno e 13 mil m² de área construída e, para mais detalhes, 
indicamos a leitura do Material de Apoio criado para auxiliar os cotistas no processo de decisão da AGE que 
aprovou a aquisição. 
 

Perspectivas 

ALZR11 - Alianza Trust Renda Imobiliária 
 
Com esta aquisição, o Fundo concluiu mais uma etapa bem-sucedida em sua trajetória, iniciada em agosto 
de 2021 com a captação de aprox. R$ 164 milhões através da 4ª emissão de cotas. Destacamos que as 
diligências das aquisições dos imóveis Bauducco e Coca-Cola FEMSA aconteceram no menor prazo possível 
e em momento delicado, especialmente quando consideradas todas as dificuldades impostas pelos 
desdobramentos ainda derivados da pandemia COVID-19. 
 
Assim, a expectativa para o primeiro ano desta operação é a geração de um incremento na distribuição do 
Fundo de aproximadamente R$ 0,09/cota/mês, já depois dos efeitos da securitização. Esta remuneração 
equivale, do pondo de vista de cash-on-cash yield (ou renda liquida obtida sobre o capital empregado), de 
9,9% no primeiro ano da operação.  
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AUTONOMY INVESTIMENTOS 
 

 

Retornos PL     

Mês Ano 12m R$ 
Milhões 

Valor 
Cota 

VPA* P/VPA Renda 
Mensal 

AIEC11 7.77% -15.84% -15.84% 0.49 72.89 101.79 0.73 0.89% 

XPFI 9.34% -2.39% -2.39% - - - - - 

IFIX 8.78% -2.28% -2.28% - - - - - 

XPFT 12.31% -6.5% -6.5% - - - - - 

Fonte: XP e Economatica. Data base: 30/12/2021 

  
 

Resultados 

AIEC11 - Autonomy Edifícios Corporativos 
 
O portfólio do AIEC11 é composto por dois excelentes edifícios corporativos, ambos em contratos atípicos 
(BTS) até pelo menos 2025, com 0% de vacância e atualização pelo IGPM. 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). 
 
Em dezembro, o AIEC11 seguiu a tendência do IFIX e apresentou valorização de 6,82%, levando o deságio 
contra a cota patrimonial para 27,8%. O Fundo chegou a 5.565 cotistas. A distribuição de dividendos de 
dezembro se manteve em R$ 0,61 por cota, equivalente a um dividend yield anualizado de 9,96% 
considerando a cota de 30/dez. 
 
A receita anual de 2021 foi de R$ 41,1 milhões (R$ 8,52/cota), proveniente da locação dos dois imóveis do 
Fundo, enquanto as despesas do fundo foram de R$ 2,7 milhões (R$ 0,56/cota). Parte do valor da receita foi 
retido devido a arbitragem da DOW (R$ 3,5 milhões ou  R$ 0,73/cota), que deve ter seu desfecho até mar/22. 
Dessa forma, o valor total passível de distribuição aos investidores referente ao ano de 2021 foi de R$ 34,9 
milhões (R$ 7,23/cota), e a distribuição efetiva ficou em R$ 34,1 milhões (R$ 7,07/cota).   
 
Em dez/21, e após ter seu pedido de tutela de urgência indeferido no judiciário, o IBMEC instaurou uma 
arbitragem buscando discutir o Contrato BTS atualmente em vigor entre o IBMEC e o Fundo. A Gestora já 
tomou as medidas para defender os melhores interesses do Fundo e dos Cotistas, sendo que, na opinião dos 
advogados contratados, a chance de perda pelo Fundo é remota. Para mais informações sobre o Fundo, 
recomendamos a leitura do relatório gerencial. 
 

Perspectivas 

AIEC11 - Autonomy Edifícios Corporativos 
 
No curto prazo, o AIEC11 se beneficia pela resiliência dos seus contratos atípicos, atualizados pela inflação 
(ambos atrelados ao IGPM) e com 0% de vacância.  
 
Existem eventos com potencial para aumentar a distribuição mensal de dividendos: Desde fevereiro de 2021, 
está sendo retida mensalmente parte da receita devido a arbitragem com a DOW, valor este que poderá 
deixar de ser retido mensalmente (R$ 0,07/cota), além do saldo acumulado (R$ 0,73/cota) que poderá ser 
liberado ao fim da arbitragem no provável resultado positivo para o Fundo que deve ter seu desfecho até 
mar/22. Ainda, em janeiro é o aniversário do contrato de locação da DOW, tendo sua atualização pela inflação 
(IGPM). 
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BANCO PLURAL 
 

 

Retornos PL     

Mês Ano 12m R$ 
Milhões 

Valor 
Cota 

VPA* P/VPA Renda 
Mensal 

MALL11 16.11% -2.22% -2.22% 0.83 95.66 109.72 0.93 0.74% 

XPFI 9.34% -2.39% -2.39% - - - - - 

IFIX 8.78% -2.28% -2.28% - - - - - 

XPFT 12.31% -6.5% -6.5% - - - - - 

Fonte: XP e Economatica. Data base: 30/12/2021 

  
 

Resultados 

MALL11 - Malls Brasil Plural 
 
O rendimento distribuído em dezembro foi de R$ 0,65/cota, equivalente a 8,10% a.a. em relação à cota de 
mercado e a 7,11% a.a. em relação à cota patrimonial. Ainda no mês de dezembro, concluímos a aquisição da 
totalidade do Madureira Shopping pelo montante total de R$ 286.176.604,00, do qual espera-se um NOI para 
os próximos 12 meses no montante de R$ 25.000.000,00, considerando um cap rate anual de 8,74%. Dessa 
forma, representa um potencial incremento na distribuição anual bruta de dividendos de R$ 1,10 por cota. 
Vale ressaltar que o fundo só terá direito à integralidade dos recebimentos do ativo a partir de fevereiro de 
2022 (competência janeiro). Durante o mês de novembro, os shoppings que compõem o portfólio do fundo 
permaneceram 100% abertos e com horário de funcionamento padrão. 
 

Perspectivas 

MALL11 - Malls Brasil Plural 
 
As vendas nos shopping centers brasileiros apresentaram crescimento de 21,3% frente ao mesmo mês em 
2020 (ICVS - Abrasce). Além disso, observamos um avanço da vacinação no Brasil, onde aproximadamente 
77,7% da população já se encontra parcialmente vacinada e 67,0% completamente vacinada (Our World in 
Data). Não obstante a qualidade do nosso portfólio (formado por ativos dominantes e de elevadas taxas de 
ocupações), estamos atentos a possíveis impactos inflacionários no varejo, bem como eventual nova 
restrição de funcionamento nos ativos decorrente dos impactos relacionados à variante Omicron. 
 
 

  

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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BLUECAP 
 

 

Retornos PL     

Mês Ano 12m R$ 
Milhões 

Valor 
Cota 

VPA* P/VPA Renda 
Mensal 

BLCP11 24.43% -1.11% -1.11% 0.23 94.4 98.37 0.97 0.66% 

XPFI 9.34% -2.39% -2.39% - - - - - 

IFIX 8.78% -2.28% -2.28% - - - - - 

XPFT 12.31% -6.5% -6.5% - - - - - 

Fonte: XP e Economatica. Data base: 30/12/2021 

  
 

Resultados 

BLCP11 - BlueCap Renda Logística 
 
O Fundo fechou mais um contrato de locação no CityGate Cabreúva I. Foram 2.588,98m², mais da metade do 
Módulo 1-B. O valor foi de R$ 15/m² de ABL / mês. Sem carência e sem desconto. 
O locatário é a VIP Logística, que já ocupa o módulo 1-A. O Galpão é utilizado para operação logística da 
FEMSA-Coca Cola. 
O contrato tem prazo de 4 meses e a VIP não pode rescindir antecipadamente esta expansão temporária. Em 
contrapartida à locação temporária, a VIP concordou em tornar definitivo o contrato do módulo 1-A por 5 
anos. 
Com isso, mais de 80% do galpão se encontra ocupado. 
 

Perspectivas 

BLCP11 - BlueCap Renda Logística 
 
Em 2022, teremos eleições presidenciais com disputa acirrada e o espectro de populismo econômico 
rondando o Brasil pós eleição. A vizinha Argentina serve de péssimo exemplo de como a deterioração 
institucional afeta a prosperidade de um povo. Acreditamos que temos mais salvaguardas e esse caminho, 
mesmo que desejado por algum político, teria dificuldade em avançar via Congresso brasileiro. 
As atas do COPOM do Banco Central sinalizam mais 2 altas nas taxas de juros, a última seria em março, com 
a Selic chegando perto de 12% a.a.. Esse foi o maior aperto de política monetária em duas décadas.  
Olhando o passado, uma vez encerrado o ciclo de alta nos juros, a boa notícia é de que os ativos de risco se 
comportam de maneira significativamente favorável no período seguinte de 12 a 18 meses. 
 
 

  



 
 

                                                                                                                                                                                                11 

Janeiro 2022 

BLUEMACAW 
 

 

Retornos PL     

Mês Ano 12m R$ 
Milhões 

Valor 
Cota 

VPA* P/VPA Renda 
Mensal 

BLMG11 2.63% - - 0.36 92.7 94.81 0.97 0.98% 

BLMO11 - - - 0.1 - 26090.68 - - 

XPFI 9.34% -2.39% -2.39% - - - - - 

IFIX 8.78% -2.28% -2.28% - - - - - 

XPFT 12.31% -6.5% -6.5% - - - - - 

Fonte: XP e Economatica. Data base: 30/12/2021 

  
 

Resultados 

BLMG11 - Bluemacaw Logística 
 
O portfólio do Bluemacaw Logística é composto por 4 galpões logísticos A+ 100% locados, com uma base de 
inquilinos 81% exposta ao crescimento do e-commerce no Brasil, contratos longos (WAULT de 7,9 anos), e 
com 72% da receita proveniente de contratos atípicos. 
Em Dezembro de 2021, a distribuição de rendimentos do Fundo foi de R$0,90/cota, equivalente ao dividend 
yield anualizado de 10,8% e 10,3% calculado sobre a cota da 1ª e 2ª Emissão, respectivamente. 
 

Resultados 

BLMO11 - Bluemacaw Office 
 
Integrando o Centro Empresarial Nações Unidas (CENU), a Torre Oeste conta com 31mil m² de área BOMA de 
escritórios e é uma de duas torres comerciais do complexo, totalizando área de 88mil m². O BLMO possui 
atualmente 13 conjuntos com área total de 7.983 m², equivalente a 25,7% da área de escritórios da Torre 
Oeste. 
No mês de Dezembro, tivemos a conclusão das obras de instalação da Orizon Meio Ambiente, empresa que 
ocupa o 8º andar, e o avanço das obras nos andares da Petlove, locatária de conjuntos no 9º, 10º, 11º e 12º 
andar, que entraram em seu quarto mês. 
Por fim, o Fundo apresenta 100% de locação física e é esperado que gere um rendimento mensal positivo 
após o período de carência da Petlove. 
 

Perspectivas 

BLMG11 - Bluemacaw Logística 
 
O Fundo possui um portfólio com 100% de ocupação financeira em ativos de alto padrão 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 advinda da migração do varejo físico para o online aliada a um baixo nível de 
estoque de qualidade, que favorece ativos bem posicionados e com altos padrões construtivos a alcançarem 
patamares de aluguel e de taxa de locação mais elevados. 
 

Perspectivas 

BLMO11 - Bluemacaw Office 
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O BLMO atingiu um importante marco em agosto ao atingir 100% de ocupação física no CENU Torre Oeste. 
Além da estabilização do mercado a partir do aumento da vacinação contra o COVID-19, o processo de 
ocupação do imóvel contou com o acompanhamento diário do time de gestão, focado em prospecção de 
novos inquilinos, melhorias no ativo e manutenção de um bom relacionamento com os atuais inquilinos do 
Fundo. A perspectiva para os próximos meses é a estabilização do fluxo de caixa do fundo, a partir da 
ocupação plena do portfólio e o fim das carências, o que deve gerar um aumento crescente de dividendos ao 
longo dos próximos trimestres. 
 

BRESCO 
 

 

Retornos PL     

Mês Ano 12m R$ 
Milhões 

Valor 
Cota 

VPA* P/VPA Renda 
Mensal 

BRCO11 20.94% -4.64% -4.64% 1.75 102.65 118.71 0.87 0.7% 

XPFI 9.34% -2.39% -2.39% - - - - - 

IFIX 8.78% -2.28% -2.28% - - - - - 

XPFT 12.31% -6.5% -6.5% - - - - - 

Fonte: XP e Economatica. Data base: 30/12/2021 

  
 

Resultados 

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$142 milhões, sendo 36% provenientes de propriedades localizadas na cidade de São Paulo e com 0% de 
vacância física nos empreendimentos. Os contratos de locação possuem prazo médio remanescente de 4,6 
anos e 48% são atípicos. Aproximadamente 93% 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. 
 

Perspectivas 

BRCO11 - Bresco Log 
 
O fundo comunicou a reavaliação dos ativos, aumento de distribuição e continuidade às obras existentes: 
- Reavaliação dos Ativos: o fundo comunicou aos cotistas do Fundo e ao mercado que o valor de mercado 
dos imóveis foi reavaliado a valor justo por um valor 9,6% superior ao valor contábil do portfólio de out/21. 
- Aumento na Distribuição: No mês de dezembro, o fundo distribuiu R$ 0,63 /cota representando 96,3% do 
lucro caixa distribuído do mês e um crescimento de 5% sobre a distribuição passada. 
- Benfeitorias Whirlpool: Com entrega prevista para maio de 2022. As benfeitorias executadas têm o objetivo 
de realizar a mudança da sede corporativa da empresa para o imóvel Whirlpool São Paulo. O valor do aluguel 
das benfeitorias representará, aproximadamente, R$ 0,03 por cota do Fundo ao mês. 
 
 

  

https://conteudos.xpi.com.br/fundos-imobiliarios/bresco-logistica-fii-brco11/
https://conteudos.xpi.com.br/fundos-imobiliarios/bresco-logistica-fii-brco11/
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GUARDIAN 
 

 

Retornos PL     

Mês Ano 12m R$ 
Milhões 

Valor 
Cota 

VPA* P/VPA Renda 
Mensal 

GALG11 3.81% - - 0.58 102.06 102.64 1.0 0.84% 

XPFI 9.34% -2.39% -2.39% - - - - - 

IFIX 8.78% -2.28% -2.28% - - - - - 

XPFT 12.31% -6.5% -6.5% - - - - - 

Fonte: XP e Economatica. Data base: 30/12/2021 

  
 

Resultados 

GALG11 - Guardian Logística 
 
O FII Guardian Logística (GALG11) encerrou o mês de dezembro de 2021 com resultado de R$0,87/cota. Os 
dividendos anunciados ao final de setembro foram de R$0,84/cota e foram distribuídos no dia 14 de janeiro – 
um dividend yield de 9,80% a.a. Desta maneira, os resultados acumulados não distribuídos somam 
R$0,32/cota. 
A distribuição do GALG11 de R$ 0,84/cota aos seus cotistas representa o décimo primeiro 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 10,77 anos, reforçando a perenidade dos dividendos, suportados pelos 
contratos atípicos de locação com empresas consolidadas como Souza Cruz, BRF e Air Liquide. 
 

Perspectivas 

GALG11 - Guardian Logística 
 
A gestão continua com seus esforços proativos 
de prospecção, buscando ativos com posicionamento estratégico para 
seus ocupantes, inquilinos com alta qualidade de crédito e contrato de 
longo prazo. 
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HSI 
 

 

Retornos PL     

Mês Ano 12m R$ 
Milhões 

Valor 
Cota 

VPA* P/VPA Renda 
Mensal 

HSLG11 22.72% -4.88% -4.88% 1.43 95.62 112.81 0.85 0.73% 

HSML11 17.28% -8.1% -8.1% 1.51 81.08 95.59 0.86 0.74% 

HSRE11 2.13% 20.92% 20.92% 0.83 98.13 97.17 1.01 0.57% 

XPFI 9.34% -2.39% -2.39% - - - - - 

IFIX 8.78% -2.28% -2.28% - - - - - 

XPFT 12.31% -6.5% -6.5% - - - - - 

Fonte: XP e Economatica. Data base: 30/12/2021 

  
 

Resultados 

HSLG11 - HSI Logística 
 
Em 30/12/2021 concluímos a venda de nosso ativo localizado em Santo André, conforme divulgado em Fato 
Relevante. O valor da venda foi de R$ 78.181.903,99 bruto de comissão de comercialização a serem pagos 
em 4 parcelas semestrais. A primeira parcela, de R$ 19.951.083,08 já foi recebida pelo Fundo, sendo que as 
próximas têm vencimento em 11/07/2022, 10/01/2023 e 10/07/2023 e serão corrigidas pela variação 
positiva do IPCA entre 10/12/2021 e a data de vencimento. Vale ressaltar ainda, que conforme divulgado em 
Fato Relevante de 21 de outubro de 2021, o lucro estimado para os próximos 4 semestres é de R$ 2,25/cota, 
sendo que, em linha com a legislação vigente, o Fundo deverá repassar aos cotistas ao menos 95% deste 
montante. Já o valor que representa o custo do imóvel, este poderá ser utilizado em futuras novas aquisições 
e oportunidades de investimentos conforme política de investimento do Fundo. A gestão reitera que está 
ativamente observando oportunidades e comunicará os seus cotistas em momento oportuno. 
 

Resultados 

HSML11 - HSI Malls 
 
Em 17/12/2021 aprovamos em Assembleia Geral Extraordinária a compra dos ativos: (i) 51% do Shopping 
Paralela, em Salvador, e (ii) 100% (cem por cento) da área de expansão do ativo, que conta com a Unime, 
faculdade do grupo Cogna, como locatária sob um contrato de locação BTS. As informações detalhadas 
sobre os impactos da operação podem ser consultadas em Fato Relevante e no Material de Apoio, ambos 
divulgados pela gestão. Vale ressaltar que a origem dos recursos para a compra é da antecipação de 
recebíveis, em um momento em que o custo do capital próprio está bem acima do usual. Além disso, vale 
ressaltar que a estrutura conta com Renda Mínima Garantida de 8% a.a. por 3 anos e possui carência total de 
amortização e parcial de juros por 2 anos. A operação deve ser concluída em breve e informaremos os 
nossos cotistas em momento oportuno. 
 

Resultados 

HSRE11 - HSI Renda Imobiliária 
 
Conforme informado no relatório anterior, tivemos uma receita não recorrente de R$ 2.356.000 (0,28/cota) 
referente a uma Parcela Adicional da venda de um antigo ativo do fundo realizada em exercícios anteriores 
(pré 9ª Emissão) no resultado caixa do mês passado. Devido a isso, este mês houve uma distribuição acima 
da realizada nos meses anteriores, de R$ 0,87/cota, isentos de impostos à pessoa física, de forma a honrar a 

https://conteudos.xpi.com.br/fundos-imobiliarios/hsi-malls-hsml11/
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legislação vigente de distribuir ao menos 95% do resultado caixa semestral do Fundo. 
 

Perspectivas 

HSLG11 - HSI Logística 
 
Referente ao portfólio, tivemos boa atividade comercial no mês. Em nosso único ativo ainda com vacância, 
em Itapevi, conforme tínhamos adiantado no relatório passado, tivemos a conclusão da negociação e 
alugamos 5 módulos a um novo locatário, totalizando uma área de cerca de 12 mil m². Além disso, tivemos 
expansões de 2 atuais. Com isso, a vacância atual do Fundo está em 0,98% e a expectativa é de zerá-la muito 
em breve, tendo em vista a atual comercialização observada na região nos últimos meses. Por fim, 
destacamos a boa performance da cota do HSLG11, com retorno considerando os dividendos de 22,0% no 
mês, sendo o maior retorno dentre os Fundos do segmento e o segundo maior de todo o índice, que 
apresentou retorno de 8,8% em dezembro. 
 

Perspectivas 

HSML11 - HSI Malls 
 
Em relação ao desempenho do atual portfólio, conforme já adiantado em relatórios anteriores, estamos 
caminhando ao final do ano com performance similar ao observado ao final de 2019, período pré-pandemia. 
As vendas totais do natal em nossos ativos, ponderadas pela participação do fundo, dados já enviados pela 
Saphyr Shopping Centers ao time de gestão, se mostraram 17% superiores a 2020 e -1,4% em relação a 2019. 
Temos observado boa performance comercial em nossos ativos, sobretudo em Maceió e Via Verde, que se 
encaminham para 100% de ocupação. Informaremos os cotistas e o mercado em geral quanto ao andamento 
da futura expansão iminente no ativo de Maceió. Em novembro, o portfólio aumentou ligeiramente a taxa de 
ocupação, fechando o mês em 95,7%. 
 

Perspectivas 

HSRE11 - HSI Renda Imobiliária 
 
Todos os locatários do Fundo se mantêm adimplentes, seja nos contratos de locação ou em recebimentos 
extraordinários. Além disso, o portfólio do Fundo segue operando sem restrições. Cabe ressaltar ainda, que a 
gestão se mantém ativa na análise de novas oportunidades aos nossos investidores, com intuito de gerar 
valor e diversificação ao Fundo, tanto do ponto de vista setorial, quanto de locatários. 
 
 

  

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


 
 

                                                                                                                                                                                                16 

Janeiro 2022 

HEDGE 
 

 

Retornos PL     

Mês Ano 12m R$ 
Milhões 

Valor 
Cota 

VPA* P/VPA Renda 
Mensal 

FIGS11 17.2% -8.19% -8.19% 0.28 57.33 99.7 0.61 0.65% 

HAAA11 3.69% - - 0.32 95.46 93.8 1.02 0.58% 

HGBS11 21.59% -7.37% -7.37% 2.14 190.81 214.32 0.91 0.66% 

HLOG11 -0.63% -15.1% -15.1% 0.48 94.44 112.77 0.84 0.65% 

XPFI 9.34% -2.39% -2.39% - - - - - 

IFIX 8.78% -2.28% -2.28% - - - - - 

XPFT 12.31% -6.5% -6.5% - - - - - 

Fonte: XP e Economatica. Data base: 30/12/2021 

  
 

Resultados 

FIGS11 - General Shopping Ativo e Renda 
 
Em novembro, os ativos do Fundo apresentaram variação positiva de vendas de 9,8% em relação a novembro 
de 2020, sendo que no Shopping Bonsucesso a variação foi de -1,2%, e no Parque Shopping Maia de 25,5%. 
Quando comparamos as vendas de novembro 2021 versus novembro de 2019, as vendas do Fundo 
apresentaram crescimento de 3,7%, sendo variações neste indicador de -3,4% no Shopping Bonsucesso e de 
12,9% no Parque Maia. 
Em termos de vacância, o Shopping Bonsucesso encerrou o mês com 8,3% da área vaga, já o Parque Maia 
terminou com 16,5%. Assim, a vacância consolidada do Fundo em novembro ficou em 12,8%. 
Por fim, temos com um dos principais destaques do mês, a contínua queda do indicador de inadimplência 
líquida dos últimos 12 meses. Apesar de ainda estar acima do patamar pré-pandemia, a inadimplência líquida 
12 meses encerrou o mês de novembro em 17% vs. o pico de 37% em fevereiro de 2021. 
Em novembro, o resultado do fundo, foi de R$ 0,38 / cota, enquanto o rendimento anunciado foi de R$0,37 / 
cota. 
Assim, o Fundo encerrou o mês com um resultado acumulado e ainda não distribuído de R$ 0,35 / cota. 
 

Resultados 

HAAA11 - Hedge AAA 
 
O Fundo encerrou o mês de dezembro de 2021 com investimentos em dois prédios corporativos de alto 
padrão. Possui 25% da totalidade da Ala B e do 3º pavimento da Ala A do edifício WT Morumbi, localizado na 
Av. das Nações Unidas, 14.261, região da Chucri Zaidan, na cidade de São Paulo,  que soma 
aproximadamente 11,75 mil m² de ABL. Conta também com 5 de 15 andares, totalizando 10 conjuntos, do 
Edifício Thera Corporate, localizado na Avenida Engenheiro Luís Carlos Berrini, nº 105, em São Paulo, 
somando um total de 10.59 mil m² de ABL. Conforme último relatório publicado, o fundo encontra-se com 
9,9% de vacância física, sendo 1,6% da vacância referente ao WT Morumbi e 8,25% ao Thera Corporate. 
Ambos empreendimentos possuem um formato de aquisição que prevê renda garantida. Portanto, a vacância 
física não impacta na previsão de rendimentos. O Fundo distribuiu R$ 0,54 por cota referente ao mês de 
dezembro. 
 

Resultados 

HGBS11 - Hedge Brasil Shopping 

https://conteudos.xpi.com.br/fundos-imobiliarios/hedge-brasil-shopping-fii-hgbs11/
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O Fundo, encerrou o ano com investimentos em 17 shopping centers, distribuídos em doze cidades e cinco 
estados, sendo que, 91% da carteira do Fundo se encontra no Sudeste, região com maior PIB do país. 
Em dezembro, o Fundo apresentou renda imobiliária de R$ 10 milhões, mantendo a sequência de melhora em 
relação ao mês anterior desde o impacto mais severo da segunda onda de fechamentos em abril de 2021. 
Adicionalmente, no mês, parte do resultado do Mooca foi retido para fazer frente a investimentos futuros. O 
impacto no resultado do HGBS no mês foi de aproximadamente R$ 0,05 / cota. Este valor deverá ser 
reconhecido nos próximos meses. 
Em dezembro, o resultado do fundo foi de R$ 1,10 / cota, e o rendimento anunciado foi de R$ 1,10 / cota. 
Cabe destacar que por questões operacionais, aproximadamente R$ 0,18 / cota do resultado do mês foi 
recebido apenas em janeiro. Desta forma, impactará positivamente o resultado de janeiro de 2022. 
As vendas totais do Fundo apresentaram crescimento de 22% em relação a novembro de 2020. Em relação a 
novembro de 2019, este indicador apresentou crescimento de 1%.  
A vacância do Fundo encerrou o mês de outubro em 6,7% vs. 6,9% no mês anterior. 
 

Resultados 

HLOG11 - Hedge Logística 
 
O Fundo encerrou o mês de dezembro de 2021 com investimento em cinco empreendimentos que somam 
aproximadamente 185,0 mil m² de ABL. São eles: Condomínio Citlog Sul de Minas, Condomínio Viracopos, 
Condomínio Logístico Industrial Salto (CLIS), Galpão Vila Prudente e Parque Anhanguera, através de cotas do 
fundo PQAG11. Os imóveis estão inseridos nos estados de Minas Gerais e São Paulo e possuem 
exclusivamente contratos típicos de locação. Conforme último relatório publicado, o fundo encontra-se com 
4% de vacância física dos imóveis acabados, em razão da área desocupada no CLIS. Devido ao formato da 
aquisição do CLIS, que prevê renda garantida por 18 meses, a vacância física não impacta na previsão de 
rendimentos. O Fundo distribuiu R$ 0,63 por cota referente ao mês de dezembro. 
 

Perspectivas 

FIGS11 - General Shopping Ativo e Renda // HGBS11 - Hedge Brasil Shopping 
 
Para 2022, acreditamos que a inflação deve se acomodar. As previsões dos analistas para o PIB já indicam 
uma queda e o indicador deve ficar ao redor de zero. Temos uma diminuição do desemprego, mas o nível 
atual, ainda é alto, e sem crescimento veremos esse quadro de recuperação desacelerar ou estagnar. Nesse 
quadro não teremos inflação de demanda e, como indica a própria pesquisa FOCUS, a previsão de inflação 
para 2022 está na casa dos 5,0%. Caso esse quadro de baixo crescimento no emprego e inflação perto da 
meta se confirme, o BC vai terá que rever o nível de juro que marcará o encerramento desse ciclo de aperto 
monetário, e provavelmente pensar em reduzir juros no final do ano ou no começo de 2023. Esse quadro nos 
faz pensar que assistiremos a uma recuperação de mercado para os FIIs 
 

Perspectivas 

HAAA11 - Hedge AAA 
 
Para o final 2021 e principalmente 2022, acreditamos que o segmento de prédios  corporativos tende a 
apresentar recuperação. Com o avanço da vacinação e a gradual volta aos escritórios, as sub-regiões 
centrais da capital começam a ensaiar uma retomada na ocupação com a consequente queda da vacância. O 
baixo volume de novo estoque de escritórios Triple A previsto para os próximos anos deve acelerar a queda 
da taxa de vacância no segmento. 
 

Perspectivas 

HLOG11 - Hedge Logística 

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


 
 

                                                                                                                                                                                                18 

Janeiro 2022 

 
Depois de um ano de crescimento muito acelerado em 2020, o mercado de galpões logísticos ainda continua 
em expansão. Até o final de outubro de 2021, foram cerca de 1,1 milhão de m² entregues no país, sendo que 
cerca de 40% dessa área foi entregue no estado de São Paulo, segundo dados Buildings. Com absorção 
líquida de 1,67 milhões de m², o mercado segue com tendência de baixa da taxa de vacância no país. Espera-
se que, em 2022, as empresas continuarão a buscar ativos de qualidade com alta eficiência para instalar seus 
centros de distribuição com foco principal em determinadas regiões que deverão começar a experimentar 
maior redução nos níveis de vacância e, possivelmente, incremento nos valores de aluguel. 
 

KINEA INVESTIMENTOS 
 

 

Retornos PL     

Mês Ano 12m R$ 
Milhões 

Valor 
Cota 

VPA* P/VPA Renda 
Mensal 

KNRI11 11.86% -7.3% -7.3% 3.81 141.01 157.8 0.9 0.6% 

XPFI 9.34% -2.39% -2.39% - - - - - 

IFIX 8.78% -2.28% -2.28% - - - - - 

XPFT 12.31% -6.5% -6.5% - - - - - 

Fonte: XP e Economatica. Data base: 30/12/2021 

  
 

Resultados 

KNRI11 - Kinea Real Estate 
 
No ano de 2021, o KNRI obteve resultados expressivos, ainda que tenha sido um ano desafiador para a 
indústria de fundos imobiliários considerando os impactos causados pela pandemia de Covid-19 e 
deterioração do cenário macro econômico, com aumento da taxa Selic e dos índices de inflação. Neste mês, 
como reflexo da performance comercial e financeira do Fundo, anunciamos mais um aumento dos 
rendimentos mensais do Fundo, que agora passam a ser de R$0,81 por cota. Em complemento a este valor, 
exclusivamente no mês de dezembro, haverá também a distribuição extraordinária de outros R$0,07 por cota. 
 

Perspectivas 

KNRI11 - Kinea Real Estate 
 
Em dezembro de 2021, no segmento logístico destacamos a locação de 7.450 m² (6 módulos) no imóvel 
Global Jundiaí para a empresa Foxconn, que expandiu sua operação no imóvel, levando a ocupação desse 
segmento para 100%. 
 
 

  

https://conteudos.xpi.com.br/fundos-imobiliarios/kinea-renda-imobiliaria-fii-knri11/
https://conteudos.xpi.com.br/fundos-imobiliarios/kinea-renda-imobiliaria-fii-knri11/
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PATRIA 
 

 

Retornos PL     

Mês Ano 12m 
R$ 

Milhões 
Valor 
Cota 

VPA* P/VPA 
Renda 
Mensal 

PATC11 3.7% -3.96% -3.96% 0.3 64.36 85.26 0.76 0.48% 

PATL11 19.27% -15.13% -15.13% 0.49 74.37 98.09 0.79 0.9% 

XPFI 9.34% -2.39% -2.39% - - - - - 

IFIX 8.78% -2.28% -2.28% - - - - - 

XPFT 12.31% -6.5% -6.5% - - - - - 

Fonte: XP e Economatica. Data base: 30/12/2021 

  
 

Resultados 

PATC11 - Pátria Edifícios Corporativos 
 
Conforme divulgado em Fato Relevante, fundos geridos pela Capitânia detentores de 44,52% do PATC11 
anunciaram uma Oferta Pública de Aquisição de Cotas do Fundo (OPAC) e indicaram a intenção de solicitar 
uma Assembleia Geral para liquidação do Fundo após o leilão. Ressaltamos que o Pátria não participou de 
nenhuma decisão a respeito da OPAC e não é o idealizador da operação. O preço por cota oferecido na OPAC 
está 25% abaixo do valor patrimonial e, quando aplicadas análises comparando o valor ofertado às 
transações recentes e ao custo de reposição dos ativos, chegamos a descontos entre 31% e 53%. Portanto, 
recomendamos a não adesão à OPAC e consideramos a possível liquidação do Fundo como prejudicial aos 
cotistas do Fundo.  
 
Independente da OPAC, continuaremos focados na gestão do Fundo e na comercialização de seus espaços 
vagos, que no momento se concentram no Sky Corporate, e nos espaços com rescisão antecipada anunciada 
(Cetenco e Icon FL). Uma nova locação no Icon FL deve ser assinada nas próximas semanas. 
 
Por fim, em dezembro foi realizada a reavaliação anual dos ativos, processo que impactou positivamente o 
Patrimônio Líquido em R$ 3,4 milhões (R$0,98/cota).  
 

Resultados 

PATL11 - Pátria Logística 
 
Nos últimos dias o PATL concluiu a locação de sua única área vaga, no imóvel de Ribeirão das Neves. A 
locação terá início em março/2022, enquanto a renda garantida vigente no ativo se encerrará em 
fevereiro/2022. Com a nova locação, o imóvel de Ribeirão das Neves alcançará 100% de ocupação e, 
consequentemente, o Fundo também passa a zerar sua vacância física. A nova locatária é a Pif Paf 
Alimentos, uma empresa tradicional no ramo alimentício que possui abrangência nacional, sendo líder em 
diversos segmentos nos estados do ES, MG e RJ. A nova locação é bastante estratégica para a empresa, que 
deve utilizar o espaço para ampliação da capacidade de armazenamento e melhor eficiência logística na 
distribuição de seus produtos. 
Essa locação ressalta que o Fundo é uma das melhores oportunidades para investimento dentre os FIIs de 
logística. O PATL11 chega em um patamar de 100% de ocupação, sendo que 100% dos seus contratos de 
locação vencem apenas a partir de 2025, dos quais 73% são contratos Built-to-Suit. Além da qualidade dos 
contratos, o fundo ainda se destaca pela qualidade dos seus ativos A+ e por boas localizações. 
 

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

PATC11 - Pátria Edifícios Corporativos 
 
O PATC11 permanece totalmente investido em ativos-alvo e distribuiu R$ 0,30/cota no período. O portfólio do 
Fundo é composto de ativos A/A+ localizados nas principais regiões corporativas de São Paulo e pode se 
beneficiar de uma recuperação do mercado no futuro, uma vez que imóveis classe A/A+ em regiões premium 
apresentaram resiliência mesmo com a pressão do home office e existe potencial para crescimento acima da 
inflação dos aluguéis. 
  
Com seus espaços totalmente ocupados, projeta-se que o PATC11 passe a distribuir entre R$ 0,40/cota e R$ 
0,43/cota. Para mais informações, consulte os Relatórios Gerenciais e a Manifestação do Gestor à respeito 
da OPAC no site do Fundo. 
 

Perspectivas 

PATL11 - Pátria Logística 
 
O PATL11 apresenta um dos maiores dividend yields do mercado logístico de FIIs mesmo ainda sem 
considerar o potencial de crescimento dos dividendos ao longo de 2022, o qual torna-se ainda mais 
destacado uma vez que o Fundo é um dos poucos FIIs logísticos no mercado sem nenhum tipo de 
alavancagem. Considerando que o valor da cota de mercado também está 24% descontado comparado à 
cota patrimonial, o Fundo também tem potencial, no médio-longo prazo, de ganho de capital. A expectativa é 
que, considerando as correções dos contratos de locação do Fundo por inflação e a nova locação do ativo de 
Ribeirão das Neves, o Fundo passe a distribuir de R$ 0,58 a 0,60 por cota/mês, ao longo de 2022. 
 
 

  

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

 

Retornos PL     

Mês Ano 12m R$ 
Milhões 

Valor 
Cota 

VPA* P/VPA Renda 
Mensal 

QAGR11 4.23% 2.06% 2.06% 0.3 49.11 59.75 0.83 0.8% 

XPFI 9.34% -2.39% -2.39% - - - - - 

IFIX 8.78% -2.28% -2.28% - - - - - 

XPFT 12.31% -6.5% -6.5% - - - - - 

Fonte: XP e Economatica. Data base: 30/12/2021 

  
 

Resultados 

QAGR11 - Quasar Agro 
 
No mês de janeiro o QAGR11 distribuiu rendimentos equivalentes a R$ 0,385 por cota com pagamento 
realizado no dia 10 de janeiro. De 2022. O resultado do período representa um dividend yield anualizado de 
9,75% a.a. ou 101,88% do CDI isento de IR. 
 

Perspectivas 

QAGR11 - Quasar Agro 
 
O aumento acentuado da inflação em 2021, que encerrou o ano com alta de 10,06% no IPCA, deverá impactar 
positivamente os reajustes dos contratos do QAGR11 em 2022. Lembramos que a primeira atualização do 
ano se refere aos contratos da Belagrícola, que ocorrem em todos os meses de março.  
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RB CAPITAL 
 

 

Retornos PL     

Mês Ano 12m R$ 
Milhões 

Valor 
Cota 

VPA* P/VPA Renda 
Mensal 

RBCO11 8.04% -32.16% -32.16% 0.38 55.48 100.61 0.56 0.79% 

VLOL11 -2.64% -7.23% -7.23% 0.18 94.46 103.44 0.98 0.51% 

XPFI 9.34% -2.39% -2.39% - - - - - 

IFIX 8.78% -2.28% -2.28% - - - - - 

XPFT 12.31% -6.5% -6.5% - - - - - 

Fonte: XP e Economatica. Data base: 30/12/2021 

  
 

Resultados 

RBCO11 - RB Capital Office Income 
 
O fundo distribuiu R$ 0,41 por cota referente ao mês de dezembro. De acordo com a cota de fechamento do 
dia 30/12 (R$ 55,89), o resultado distribuído representa um DY anualizado de 8,64%.  
 
A gestão concentrou seus esforços ao longo do mês de dezembro em reduzir a área vaga nos ativos do 
fundo. Foi nítida a percepção de aumento da procura por imóveis corporativos ao longo do mês. Fizemos 
contato com potenciais locatários, tanto de forma direta quanto através das corretoras parceiras, 
possivelmente interessados em locações nos edifícios Birmann 20 e Morumbi e Rachid Saliba.  
 
A RB Capital Asset mantém-se ativa no sentido atender as demandas dos locatários de maneira satisfatória, 
tomando sempre as melhores práticas e medidas sanitárias. 
 

Resultados 

VLOL11 - Vila Olímpia Corporate 
 
O fundo distribuiu R$ 0,53 por cota referente ao mês de dezembro, representando um DY anualizado de 6,57% 
de acordo com a cota de fechamento do dia 30/12. 
 
 Os imóveis do fundo encontram-se integralmente locados. Nesse sentido, ao longo do mês de dezembro, a 
gestão focou seus esforços em atender as demandas de seus locatários, visando manter o bom 
relacionamento. Além disso, visando a manutenção da ocupação integral dos imóveis administrados pelo 
fundo, a RB Capital Asset conduziu conversas com alguns locatários no sentido de prorrogar seus contratos 
de locação. 
 
 A RB Capital Asset mantém-se ativa no sentido atender as demandas dos locatários de maneira satisfatória, 
tomando sempre as melhores práticas e medidas sanitárias.                                                                                                                        
 

Perspectivas 

RBCO11 - RB Capital Office Income // VLOL11 - Vila Olímpia Corporate 
 
O ano de 2021 se encerrou com números que traduzem a força da campanha de vacinação contra a Covid-19 
no Brasil. Aproximadamente 68% dos brasileiros já receberam as duas doses do imunizante, enquanto que 
78% da população recebeu ao menos uma das doses da vacina. Ainda assim, apesar do sucesso da 

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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campanha de vacinação, o ano terminou com um cenário de aumento de casos de infecções pelo 
Coronavírus, impulsionado pelo surgimento da nova variante Ômicron, o que indica que o cenário de cautela e 
incerteza por conta da pandemia pode perdurar ao longo de 2022. 
   
 

RBR ASSET 
 

 

Retornos PL     

Mês Ano 12m R$ 
Milhões 

Valor 
Cota 

VPA* P/VPA Renda 
Mensal 

RBRL11 15.74% -3.63% -3.63% 0.71 95.89 106.33 0.91 0.95% 

RBRP11 12.6% -9.85% -9.85% 1.01 77.8 82.71 0.95 0.66% 

XPFI 9.34% -2.39% -2.39% - - - - - 

IFIX 8.78% -2.28% -2.28% - - - - - 

XPFT 12.31% -6.5% -6.5% - - - - - 

Fonte: XP e Economatica. Data base: 30/12/2021 

  
 

Resultados 

RBRL11 - RBR Log 
 
No mês de dezembro, o fundo divulgou a distribuição de R$ 0,848/cota, representando um DY anualizado de 
11,04% frente a cota de fechamento do mês (R$ 96,77). As obras da portaria no Galpão Hortolândia II 
continuam em andamento, com previsão de conclusão para o final de fevereiro/22. Nestas obras faremos 
adaptações no prédio administrativo, renovação da fachada da portaria do condomínio e instalação de toda 
sinalização de comunicação visual no condomínio. As obras no WT RBR Log estão em finalização, sendo que 
já foi emitido o Habite-se do empreendimento inteiro, e o AVCB do G100. Em relação aos inquilinos, o fundo 
continua com 0% de vacância, tanto física, quanto financeira, sem apresentar sinais de futuras 
inadimplências. Em relação aos contratos de locação, o portfólio apresenta apenas um contrato com 
vencimento em 2022, que já está em tratativas para renovação por mais 5 anos. 
 

Resultados 

RBRP11 - RBR Properties 
 
O portfólio está com 100% de adimplência, mostrando a resiliência dos seus 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. O fundo distribuiu R$ 0,46 por cota em 
dezembro, representando um DY anualizado de 7,28% frente a cota de fechamento do mês (R$ 78,31). O time 
enxerga um aumento na demanda pelos espaços vagos no portfólio, principalmente no Ed. River One e 
CEMG-Torre Sul onde vemos demanda crescente de visitas de possíveis inquilinos. Em dezembro, iniciamos 
as obras de retrofit no hall de entrada do Ed. Delta Plaza, que tem previsão de término em março/2022 e 
reforça nossa visão de valorização do ativo!! Zeramos a vacância do Ed. Amauri 305 com a locação do 5º 
andar e aprovamos também o investimento para certificação LEED EBOM para o ano de 2022, em linha com 
nossos compromissos ESG de melhoria do desempenho dos ativos em portfólio. 
 

Perspectivas 

RBRL11 - RBR Log 
 

https://conteudos.xpi.com.br/fundos-imobiliarios/rbr-properties-fii-rbrp11/
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A previsão de novo estoque para o ano de 2021, ficou próxima a 2MM m², e com recordes de absorções 
líquidas, indica que este ano, de fato, foi um ano atípico para o segmento logístico. Porém, ao que previsões 
de consultorias especializadas no mercado indicam, 2022 também será um ótimo ano para os galpões. O 
time de gestão da RBR está sempre olhando novas oportunidades em ativos que possam agregar valor no 
longo, assim como procurando desinvestir os ativos do portfólio que entenda que chegou ao final de seu ciclo 
de operação e não possa gerar mais valor. Inclusive, o time de gestão está trabalhando no desinvestimento 
de um dos ativos do portfólio. 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. Durante 
o mês de dezembro, tivemos pequenas alterações no book tático de FIIs, que vem cumprindo sua missão de 
compor os dividendos recorrentes. Além disso, houve alocações mais expressivas em CRIs, em 
complemento aos FIIs, para otimizar a gestão do caixa e consequente melhora marginal nos dividendos. 
 

Perspectivas 

RBRP11 - RBR Properties 
 
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. Durante o mês de dezembro, estudamos em breve 
uma alocação pontual em CRIs, em complemento aos FIIs, para otimizar a gestão do caixa e consequente 
melhora marginal nos dividendos. Temos perspectivas de protocolar o projeto de “corporate boutique” da rua 
Ministro Jesuíno Cardoso nos próximos meses e dar início ao primeiro desenvolvimento do Fundo. 
Reforçamos que o fundo passa por uma AGE a qual busca aprovar novamente itens requeridos pelo 
regulador para a contínua gestão do fundo. A participação de todos é essencial! Quaisquer dúvidas sobre os 
itens, o time de RI segue à disposição. 
 
 

  

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

 

Retornos PL     

Mês Ano 12m R$ 
Milhões 

Valor 
Cota 

VPA* P/VPA Renda 
Mensal 

RELG11 14.36% -20.44% -20.44% 0.13 78.35 95.45 0.83 1.19% 

RECT11 20.25% -16.37% -16.37% 0.75 72.96 92.1 0.8 0.94% 

XPFI 9.34% -2.39% -2.39% - - - - - 

IFIX 8.78% -2.28% -2.28% - - - - - 

XPFT 12.31% -6.5% -6.5% - - - - - 

Fonte: XP e Economatica. Data base: 30/12/2021 

  
 

Resultados 

RELG11 - REC Logística 
 
No acumulado dos doze últimos meses, a distribuição de rendimentos do Fundo corresponde a 9,03%, ou o 
equivalente a 231% 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 272% do CDI líquido do tributo. 
O Fundo distribuiu entre novembro de 2020 (primeiro mês após o encerramento da sua oferta inicial) e 
dezembro de 2021 um montante acumulado de 10,04% (versus um CDI acumulado de, líquido de tributo, de 
3,95%). 
Em 14 de janeiro de 2022, referente ao resultado do mês de dezembro, o Fundo distribuirá o montante de R$ 
1.084.331,63. Este mês, os cotistas receberão o rendimento por cota de R$ 0,8125. 
No mês de dezembro os imóveis do portfólio do Fundo foram avaliados a mercado pela 
Binswanger Brazil, consultoria especializada do setor, resultando em um valor total de 
R$ 203.466.000, que representa uma variação positiva de R$ 35.884.417 em relação aos 
valores contábeis dos referidos imóveis.  
 

Resultados 

RECT11 - REC Renda Imobiliária 
 
No acumulado dos últimos 12 meses, a distribuição de rendimentos do Fundo corresponde a 6,95%, ou o 
equivalente a 160% 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 188% do CDI líquido do tributo. 
O Fundo distribuiu entre maio de 2019 (primeiro mês após o encerramento de sua oferta inicial) e dezembro 
de 2021 um montante acumulado de 22,86% sobre a cota R$100 (versus um CDI acumulado, líquido de 
tributo, de 9,20%). 
Em 14 de janeiro de 2022, referente ao resultado do mês de dezembro, o Fundo distribuiu o montante de R$ 
4.438.932. Esta distribuição corresponde a um rendimento por cota de R$ 0,5427 
No mês de dezembro o Fundo efetuou o pagamento de R$ 3.114.892 em passivos 
referentes à aquisição a prazo do Edifício Canopus. O saldo remanescente de R$ 6.266.344, com base em 31 
de dezembro, será pago em 2 parcelas, uma no mês de março/2022 e outra no mês de junho/2022. 
 

Perspectivas 

RELG11 - REC Logística 
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Conforme Comunicado ao Mercado publicado em 03/01/2022, a CVM deferiu, em 03 de 
janeiro de 2022, o requerimento de revogação da Oferta realizada pelo Fundo e pelo 
Coordenador Líder perante a CVM em 01 de dezembro de 2021, com o consequente 
cancelamento do registro da Oferta concedido pela CVM em 26 de novembro de 2021, sob o nº 
CVM/SRE/RFI/2021/069. 
O foco ga gestão continua nas melhorias dos ativos dos fundos e também na ocupação das áreas vagas do 
portfólio. 
 
 

Perspectivas 

RECT11 - REC Renda Imobiliária 
 
No mês de dezembro os imóveis do portfólio do Fundo foram avaliados a mercado pelas empresas 
Binswanger Brazil, Jones Lang Lasalle, Newmark Brasil e CBRE, todas consultorias especializadas do setor, 
resultando em um valor total de R$ 954.157.000, que representa uma variação positiva de R$ 50.007.754 em 
relação aos valores contábeis dos referidos imóveis. As atualizações pelo valor das avaliações impactam 
positivamente no valor patrimonial do Fundo em R$ 6,11/cota. 
O novo valor patrimonial por cota, em dezembro de 2021, considerando a reavaliação, o 
resultado do mês e o dividendo a distribuir, é de R$ 97,90. 
A gestão do Fundo continua em contato com potenciais locatários interessados na locação dos imóveis do 
Fundo, mantendo seu compromisso e esforço de locação das áreas vagas do portfólio.  
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RIO BRAVO INVESTIMENTOS 
 

 

Retornos PL     

Mês Ano 12m R$ 
Milhões 

Valor 
Cota 

VPA* P/VPA Renda 
Mensal 

RCRB11 0.69% -10.57% -10.57% 0.73 138.41 196.73 0.7 0.68% 

RBED11 5.63% -8.91% -8.91% 0.29 127.22 141.42 0.91 0.87% 

RBRS11 0.62% -27.78% -27.78% 0.13 64.58 93.45 0.7 0.65% 

RBVA11 5.58% -3.93% -3.93% 1.21 101.58 104.83 0.98 0.93% 

SDIL11 7.64% -4.57% -4.57% 0.62 90.35 97.41 0.94 0.89% 

ONEF11 4.93% -2.11% -2.11% 0.16 134.89 174.71 0.78 0.56% 

XPFI 9.34% -2.39% -2.39% - - - - - 

IFIX 8.78% -2.28% -2.28% - - - - - 

XPFT 12.31% -6.5% -6.5% - - - - - 

Fonte: XP e Economatica. Data base: 30/12/2021 

  
 

Resultados 

RCRB11 - Rio Bravo Renda Corporativa 
 
No mês de dezembro, o Fundo teve resultado de R$ 0,45/cota e anunciou uma distribuição de R$ 0,95/cota, 
seguindo a estratégia de linearização de renda que considera resultados ordinários e extraordinários. A partir 
do próximo mês, a distribuição mensal de resultados deverá voltar a ser composta somente por resultados 
ordinários, e, tão logo a gestão vislumbre boas oportunidades de alienação de ativos, poderá linearizar a 
distribuição novamente considerando também nova fatia de resultados extraordinários. O Fundo encerra o 
segundo semestre de 2021 com a distribuição de resultados de aproximadamente 96% do resultado 
semestral gerado em regime caixa. 
 

Resultados 

RBED11 - Rio Bravo Renda Educacional 
 
No encerramento do mês de dezembro/2021, o Fundo anunciou a distribuição de R$1,06/cota. O valor 
configura um dividend yield anualizado de 9,92%  considerando o preço de fechamento da cota no último dia 
útil do mês em questão. O valor distribuído se mantém linear desde o mês de setembro, mantendo o objetivo 
da gestão em proporcionar uma distribuição uniforme e sustentável ao longo do tempo, influenciado 
principalmente pelo fato de 100% da receita operacional do fundo estar atrelada à contratos atípicos e de 
longo prazo. Com o encerramento do ano, verifica-se um crescimento de cerca de 3,5% no valor distribuído 
por cota, na comparação com o ano de 2020. O crescimento no resultado, ocorrido em período onde quase 
que a totalidade das operações ainda sofreram com restrições por conta da pandemia do COVID-19, ratifica a 
força e relevância dos contratos de locação do Fundo. 
 

Resultados 

RBRS11 - Rio Bravo Renda Residencial 
 
O Fundo encerra o ano de 2021 com boas perspectivas para 2022. Apesar do resultado menor proveniente do 
Urbic Vila Mariana no mês de dezembro (comentado mais a frente), o ativo mostrou ao longo dos meses que 
possui forte demanda: foram mais de 1.000 diárias realizadas por mês, o que representa uma ocupação 
média próxima de 70%. O valor da diária média teve crescimento ao longo do segundo semestre, o que 

https://conteudos.xpi.com.br/fundos-imobiliarios/rio-bravo-renda-corporativa-fii-rcrb11/
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resultou em boa performance do ativo, sendo estes seus primeiros meses de operação. 
Além da operação no Urbic Vila Mariana, no segundo semestre o Fundo concluiu a captação de R$ 25 MM 
em sua 2ª Emissão de Cotas e realizou pagamento de R$ 18,1 MM e R$ 10,7 MM referente às aquisições do 
Urbic Sabiá e Cyrela For You Paraíso respectivamente. Em 2022, haverá a entrega do Urbic Sabiá e início das 
locações no empreendimento. 
 

Resultados 

RBVA11 - Rio Bravo Renda Varejo 
 
Em dezembro, o fundo teve R$ 0,83/cota de resultado e distribuiu R$ 0,91/cota de forma a linearizar ao 
máximo a distribuição com resultados já apurados em meses anteriores, que conta com resultados 
extraordinários advindos da venda de agências. Desta forma, o fundo fechou o segundo semestre de 2021 
realizando um resultado de cerca de R$5,48/cota, e distribuindo cerca de 98% do resultado no semestre. 
Podemos citar, como pontos que favoreceram o resultado positivo, a implementação da estratégia de varejo, 
com alienações assertivas, acima de valor patrimonial e com forte geração de lucro, além da finalização da 
aquisição de mais um imóvel voltado para o varejo, localizado na Oscar Freire e locado para a Renner. 
Tivemos também a finalização das obras e início da operação do restaurante Coco Bambu em nosso imóvel 
localizado na Haddock Lobo, fato este que deverá impactar positivamente o resultado do fundo nos próximos 
meses. 
 

Resultados 

SDIL11 - SDI Rio Bravo Renda Logística 
 
No encerramento do mês de Dezembro/2021, o Fundo anunciou a 
distribuição de R$ 0,76/cota. O valor configura um dividend yield 
anualizado de 10,01%, considerando o preço de fechamento da cota no 
último dia útil do mês. 
O valor distribuído se manteve linear aos últimos resultados do Fundo, ratificando o objetivo da gestão em 
proporcionar uma distribuição uniforme e com crescimentos sustentáveis ao longo do tempo. Com o 
encerramento do semestre, o valor distribuído representou um crescimento de cerca de 19% sobre o 
resultado do 1º Semestre de 2021 e de aproximadamente 25% quando comparado ao resultado do 2º 
Semestre de 2020. O crescimento do resultado do Fundo foi influenciado principalmente pelo repasse dos 
reajustes por inflação dos contratos, manutenção de 100% dos inquilinos no período, aquisição do Centro 
Logístico Contagem e redução da vacância no empreendimento Multimodal Duque de Caxias. 
 

Resultados 

ONEF11 - The One 
 
No mês de dezembro, o Fundo apresentou resultado de R$ 0,90/cota e anunciou uma distribuição de R$ 
0,73/cota, ambos, resultado e distribuição, evoluíram durante o semestre conforme expectativa da equipe de 
gestão. Dessa forma, o Fundo encerra o 2° semestre de 2021 distribuindo aproximadamente 97% do 
resultado semestral. O Fundo, assim como o empreendimento Edifício The One, não apresentam vacância 
física. Além disso, o cronograma de vencimentos dos contratos vigentes está previsto para ocorrer, em sua 
maioria, após 2023, sendo que 90% dos vencimentos estão programados para ocorrer nos anos de 2025 e 
2026, de acordo com proporção da área ocupada. O empreendimento se mostrou resiliente durante o período 
mais conturbado da pandemia e a equipe de gestão da Rio Bravo entende ter captado as melhores condições 
de mercado e julga que o Fundo está bem posicionado para aproveitar a retomada do mercado de lajes 
corporativas em São Paulo e na região da Faria Lima, vislumbrando, a médio e longo prazo, o aumento dos 
valores de locação e, consequentemente, aumento da distribuição de rendimentos aos seus cotistas. 
 

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

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.  
 

Perspectivas 

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. 
 

Perspectivas 

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. 
 

Perspectivas 

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. 
 
 

Perspectivas 

SDIL11 - SDI Rio Bravo Renda Logística 
 
A equipe de gestão está em processo de análise para uma possível alavancagem do Fundo, com o intuito de 
honrar com a 3ª Parcela da aquisição do Centro Logístico Contagem. 
 

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

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 R$ 
Milhões 

Valor 
Cota 

VPA* P/VPA Renda 
Mensal 

TEPP11 14.83% -12.16% -12.16% 0.4 74.69 93.96 0.8 0.73% 

XPFI 9.34% -2.39% -2.39% - - - - - 

IFIX 8.78% -2.28% -2.28% - - - - - 

XPFT 12.31% -6.5% -6.5% - - - - - 

Fonte: XP e Economatica. Data base: 30/12/2021 

  
 

Resultados 

TEPP11 - Tellus Properties 
 
O mês de dezembro trouxe notícias boas para o Ed. Torre Sul, que conquistou a certificação LEED Platinum 
de operação e manutenção e se tornou um dos 7 edifícios no Brasil a terem esse selo exclusivo. O Cond. São 
Luiz também foi certificado nessa mesma categoria e obteve LEED GOLD. Já as obras do Ed. Passarelli 
evoluíram, a recepção foi finalizada e a Casa Bauducco inaugurou antes do previsto. O fundo ainda conta 
com carências dos contratos mais recentes e prevê incremento de receita gradual ao longo do primeiro 
semestre, conforme os descontos vão acabando e os contratos passam a praticar o valor nominal. Deixamos 
de receber 2,37% do total da receita de aluguéis prevista em função de um locatário que não arcou com suas 
obrigações em dia. Por outro lado, tivemos um aumento no preço médio do portfólio que passou a ser 
R$83,03/m². O prazo ponderado médio dos contratos (Wault) se ajustou para 4,68 anos, a vacância financeira 
totalizou 10,73% e a vacância física foi 12,75%. Fechamos a distribuição em R$ 0,51/cota, nossa maior no 
ano, com um dividend yield de 8,45% a.a., equivalente a 109,93% do CDI líquido. 
 

Perspectivas 

TEPP11 - Tellus Properties 
 
Dentre os destaques do TEPP em 2021 estão a redução na vacância física que saiu de 17,79% em janeiro e 
finalizou dezembro no valor de 12,75%.  Finalizamos 2021 olhando para as nossas responsabilidades como 
Gestores, conscientes do nosso dever fiduciário de zelar pela transparência e defender o interesse dos 
investidores. As conversas internas que buscam alternativas para remunerar e agregar valor para os imóveis 
são rotineiras e sempre priorizam as estratégias de longo prazo. Estamos com boas expectativas para 
redução da vacância física no Ed. Torre Sul e continuamos em busca de oportunidades para crescimento do 
fundo. Esperamos colher todos os frutos que plantamos em 2021 com novas locações, diminuição de 

https://conteudos.xpi.com.br/fundos-imobiliarios/the-one-fii-onef11/
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vacância, incremento de receitas e uma melhor distribuição para os cotistas. 
 

VBI 
 

 

Retornos PL     

Mês Ano 12m R$ 
Milhões 

Valor 
Cota 

VPA* P/VPA Renda 
Mensal 

EVBI11 -1.4% - - 0.11 95.25 101.47 0.95 0.65% 

LVBI11 19.55% -8.1% -8.1% 1.35 102.38 114.81 0.9 0.81% 

PVBI11 14.0% 5.09% 5.09% 1.0 94.44 99.33 0.96 0.67% 

XPFI 9.34% -2.39% -2.39% - - - - - 

IFIX 8.78% -2.28% -2.28% - - - - - 

XPFT 12.31% -6.5% -6.5% - - - - - 

Fonte: XP e Economatica. Data base: 30/12/2021 

  
 

Resultados 

EVBI11 - VBI Consumo Essencial 
 
Com base no resultado de dezembro, foi anunciado em 30/12 a distribuição de dividendo no valor de R$ 
0,75/cota, o que representa um dividend yield anualizado de 9,4% sobre a cota de fechamento do dia 30/12 
(R$ 96,00) e 9,0% sobre o valor da cota patrimonial (R$100,44) em 31/12. Durante o mês de dezembro não 
houve movimentações na carteira de locatários, desta forma a vacância física do Fundo ao final do mês 
permaneceu em 0,0%, tendo o Fundo recebido a totalidade dos recebíveis de sua carteira de recebíveis 
imobiliários de competência do mês de novembro e não possuía qualquer inadimplência. No dia 27/12, o 
Fundo anunciou o encerramento da 5ª emissão de cotas com montante captado de R$ 31,1 milhões.  
 
Com essa oferta o Fundo atinge um patrimônio líquido de R$ 140,4 milhões e 166 cotistas. 
 

Resultados 

LVBI11 - VBI Logística 
 
Com base no resultado de dezembro, foi anunciado em 30/12 a distribuição de dividendo no valor de  R$ 
0,71/cota, o que representa um dividend yield anualizado de 8,3% sobre a cota de fechamento do dia 30/12 
(R$ 103,09). 
 

Resultados 

PVBI11 - VBI Prime Properties 
 
Com base no resultado de dezembro, foi anunciado em 30/12 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 do dia 30/12 
(R$ 95,00). Com o objetivo de maximizar a receita do Ativo, agregando valor ao bem para mantê-lo como um 
dos melhores empreendimentos da Faria Lima, durante o mês de dezembro, foi dado continuidade a obra de 
retrofit dos bicicletários e vestiários que tem prazo para finalização em jan/22. Em janeiro de 2022, o Fundo 
efetuou o pagamento da 2ª parcela referente a 20% do preço de aquisição da fração ideal de 50% do edifício 
denominado de “Union Faria Lima” no valor de R$ 35,3 milhões. 
 

https://conteudos.xpi.com.br/fundos-imobiliarios/vbi-logistico-fii-lvbi11/
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Perspectivas 

EVBI11 - VBI Consumo Essencial // PVBI11 - VBI Prime Properties 
 
A equipe de Gestão segue com uma estratégia de preservação dos inquilinos atuais e maximização das 
receitas de aluguel, buscando sempre repassar os índices de reajuste ou manter as locações em patamares 
de mercado. 
 

Perspectivas 

LVBI11 - VBI Logística 
 
A equipe de Gestão segue atuando ativamente para locar a área vacante dos nossos empreendimentos, com 
o objetivo de gerar resultado ainda melhor para nossos cotistas tanto no médio quanto no longo prazo. 
 

VINCI PARTNERS 
 

 

Retornos PL     

Mês Ano 12m R$ 
Milhões 

Valor 
Cota 

VPA* P/VPA Renda 
Mensal 

VIUR11 8.6% - - 0.26 77.29 94.97 0.82 0.94% 

VILG11 20.52% -10.29% -10.29% 1.7 104.85 113.59 0.93 0.73% 

VINO11 3.95% -0.36% -0.36% 0.74 56.2 58.02 0.98 0.99% 

VISC11 9.05% -5.45% -5.45% 2.06 102.67 116.31 0.89 0.64% 

XPFI 9.34% -2.39% -2.39% - - - - - 

IFIX 8.78% -2.28% -2.28% - - - - - 

XPFT 12.31% -6.5% -6.5% - - - - - 

Fonte: XP e Economatica. Data base: 30/12/2021 

  
 

Resultados 

VIUR11 - Vinci Imóveis Urbanos 
 
No mês de dezembro/21 o Fundo anunciou a distribuição de um rendimento equivalente a R$ 0,71/cota, o 
equivalente a um dividend yield anualizado de 11,0% considerando a cota de fechamento do mês. Desde seu 
início, o Fundo vem apresentando resultados sólidos, tendo gerado uma média de R$ 0,71/cota e distribuído 
cerca de R$ 0,68/cota no segundo semestre de 2021. Este resultado é fruto de um portfólio qualidade, com 
imóveis altamente aderentes à estratégia do Fundo e estratégicos para seus inquilinos. O desempenho deste 
mês, aliado ao rendimento gerado nos meses anteriores, permitiu que o Fundo finalizasse o mês de 
dezembro/21 com um resultado acumulado não distribuído de R$ 0,25/cota. 
Além disso, em dezembro/21 o portfólio do Fundo sofreu sua primeira reavaliação de seus ativos, realizada 
pela Cushman & Wakefield. O resultado representa um valor 1,94% superior ao valor contábil atual dos 
referidos imóveis, o que totaliza variação positiva de aproximadamente 2,53% no valor patrimonial da cota do 
Fundo de referência de 29/12/2021. Após esta reavaliação, a cotação de mercado na B3 do Fundo no 
fechamento deste mês representa um desconto de 20,1% para o novo patrimônio líquido. 
 

Resultados 

VILG11 - Vinci Logística 
 

https://conteudos.xpi.com.br/fundos-imobiliarios/vbi-logistico-fii-lvbi11/
https://conteudos.xpi.com.br/fundos-imobiliarios/relatorios/vinci-logistica-vilg11/
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O Fundo apresenta um portfólio de 15 ativos, em 6 estados, nas regiões Sudeste, Nordeste e Sul do Brasil, 
com 37% da receita exposta ao setor do e-commerce e 26% ao setor de transportes e logística. 
 
No mês de dezembro, o Fundo assinou contrato de locação para dois módulos no empreendimento Alianza 
Park em Benevides-PA. A área locada estava coberta por prêmio de locação negociada no momento de 
aquisição. Conforme anunciado no Fato Relevante de aquisição do ativo, o vendedor fará jus a uma parcela 
adicional de preço correspondente a 63% do valor incremental apurado, em função de o aluguel do novo 
contrato superar o prêmio de locação, melhorando, portanto, o cap rate da transação. 
  
Outro destaque no mês de dezembro foi a rentabilidade bruta das cotas do fundo VILG11 negociadas no 
mercado secundário, que apresentou variação positiva de 20,5%, composta por 19,7% de valorização da cota 
somados a 0,8% de rendimentos distribuídos. 
 
 O Fundo anunciou a distribuição de R$ 0,70/cota. Conforme divulgado no relatório mensal de dezembro de 
2021, estimamos que o rendimento mensal distribuído pelo Fundo até junho de 2022 se situe entre R$ 0,67 a 
R$ 0,70 por cota. 
 

Resultados 

VINO11 - Vinci Offices 
 
No dia 17/12/2021, o Fundo anunciou a assinatura de promessa de compra e venda para aquisição de 100% 
da Sede da Globo de SP, através de uma operação de sale & lease back. O imóvel será locado através de um 
contrato atípico, pelo prazo de 15 anos para a própria Globo Comunicação e Participações. O valor total da 
aquisição da Sede é de R$522 milhões, equivalente a um preço de R$13.369/m². Nessa transação, 
estimamos um cap rate de 7,6%, considerando o preço da aquisição e o NOI de primeiro ano do ativo. 
A transação é extremamente estratégica para o Fundo, uma vez que envolve a aquisição de 100% de um 
empreendimento de alta qualidade, localizado em um dos principais centros corporativos de São Paulo a um 
valor defensivo abaixo das últimas transações da região. Com essa aquisição, o Fundo passa a ter um 
WAULT de 9,6 anos e quase 70% das receitas de locação atreladas à contratos atípicos, gerando ainda mais 
previsibilidade das receitas futuras e, consequentemente, dos rendimentos distribuídos ao longo dos 
próximos anos. No mês de dezembro, o VINO anunciou a distribuição de R$0,50/cota, equivalente a um yield 
anualizado de 10,7% e encerrou o mês com R$0,53/cota de resultado acumulado.  
 

Resultados 

VISC11 - Vinci Shopping Centers 
 
Em dezembro, a distribuição de rendimentos anunciada pelo Fundo foi de R$ 0,81/cota, levando a média dos 
rendimentos distribuídos desde outubro de 2021 para R$ 0,68/cota, acima da expectativa de rendimento 
mensal médio por cota entre R$ 0,60 e R$ 0,66 de outubro de 2021 a setembro de 2022. Desconsiderando os 
resultados não recorrentes, o resultado gerado pelo Fundo seria de R$ 0,90/cota, o maior resultado recorrente 
do Fundo desde o seu início. Quando analisamos o impacto do portfólio adquirido da Ancar em setembro de 
2021 no resultado recorrente do Fundo, observamos um incremento de R$ 0,09/cota, ou seja, o Fundo sem a 
aquisição teria gerado 0,81/cota de resultado recorrente. Portanto, a aquisição gerou um incremento de mais 
de 10% no resultado recorrente do Fundo neste mês. O portfólio do Fundo, em novembro, apresentou vendas 
5% abaixo do mesmo mês em 2019, quando comparamos os mesmos shoppings. Por outro lado, o NOI/m² 
em novembro de 2021 foi 19% acima dos níveis de 2019, quando comparamos os mesmos shoppings. 
 

Perspectivas 

VIUR11 - Vinci Imóveis Urbanos 
 

https://conteudos.xpi.com.br/fundos-imobiliarios/vinci-offices-fii-vino11/
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Avaliando o resultado já apresentado pelo Fundo até então e a capacidade de geração de resultado 
recorrente, o time de gestão optou por elevar novamente a estimativa do resultado a ser distribuído até 
dezembro de 2022, que deve se situar entre R$ 0,67 e R$ 0,70/cota 
 

Perspectivas 

VILG11 - Vinci Logística 
 
O Fundo apresenta exposição de receita a locatários em segmentos resilientes como e-commerce (37%), 
transporte e logística (26%) e alimentos e bebidas (9%) com boa diversificação geográfica e ocupação 
financeira de 100%. Além disso, a gestão ativa do Fundo gera valor aos cotista no longo prazo por meio da 
atuação em acordos e negociações.  
A Gestão estima que os rendimentos do Fundo estarão na faixa entre R$ 0,67 e R$ 0,70 por cota até junho de 
2022. 
 

Perspectivas 

VINO11 - Vinci Offices 
 
A  aquisição da Sede da Globo em SP contribui com um incremento mensal de R$ 0,01/cota ao resultado 
 recorrente do VINO. Vale lembrar que, em 12/2020, o Fundo realizou a alienação da loja da Renner, localizada 
no térreo do prédio da Oscar Freire. A venda desse ativo foi um exemplo de gestão ativa e gerou um resultado 
não recorrente relevante. O recebimento 
 do preço ocorreu em 2021, de forma que os rendimentos do Fundo ao longo do último ano foram 
positivamente impactados por este efeito não recorrente. A partir de janeiro de 2022, o Fundo vai estabilizar 
sua distribuição de rendimento em valores próximos ao 
 resultado recorrente, já levando em conta o incremento mensal provocado pela aquisição da Sede da Globo 
em SP. 
 

Perspectivas 

VISC11 - Vinci Shopping Centers 
 
Na visão da gestão, o cenário segue benéfico para retomada das operações. Continuamos observando a 
aceleração da vacinação, o que impulsiona a circulação de pessoas e, consequentemente o fluxo de pessoas 
no shopping. Apesar do aumento recente do número de casos de COVID-19 por conta da variante ômicron, o 
número de hospitalizações não subiu significativamente, o que não deve gerar novas restrições para o 
funcionamento dos empreendimentos por ora. 
 
 

  

https://conteudos.xpi.com.br/fundos-imobiliarios/relatorios/vinci-logistica-vilg11/
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XP ASSET MANAGEMENT 
 

 

Retornos PL     

Mês Ano 12m R$ 
Milhões 

Valor 
Cota 

VPA* P/VPA Renda 
Mensal 

XPLG11 13.54% -11.68% -11.68% 2.97 101.76 109.67 0.97 0.7% 

XPCM11 13.94% -49.86% -49.86% 0.13 22.12 55.0 0.4 0.96% 

XPHT11 2.57% 7.89% 7.89% 0.33 95.0 86.9 1.09 0.0% 

XPIN11 16.47% -14.0% -14.0% 0.79 94.03 110.05 0.85 0.77% 

XPML11 11.74% -10.21% -10.21% 1.84 99.43 98.75 0.95 0.61% 

XPPR11 15.25% -9.47% -9.47% 0.6 66.95 82.38 0.81 0.93% 

XPFI 9.34% -2.39% -2.39% - - - - - 

IFIX 8.78% -2.28% -2.28% - - - - - 

XPFT 12.31% -6.5% -6.5% - - - - - 

Fonte: XP e Economatica. Data base: 30/12/2021 

  
 

Resultados 

XPLG11 - FII XP Log 
 
Em dezembro, no mercado secundário, o volume de negociação da cotas com o ticker XPLG11 foi de R$ 
112,1 milhões (média diária de R$ 4,9 milhões). Em relação às movimentações de locatários ocorridas 
recentemente, destacamos as novas locações: (a) expansão de 6.015,37 m² da Faci.ly no Syslog Galeão; e (b) 
expansão de 1.943,91 m² da Total Alimentos também no Syslog Galeão. Por fim, foi declarada a distribuição 
de R$ 0,64/cota para os detentores de cotas com ticker XPLG11 em 30/12/2021, cujo pagamento foi 
realizado em 14/01/2022. 
 

Resultados 

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 foram destinados para quitação 
antecipada dos Certificados de Recebíveis Imobiliários (vide Comunicado ao Mercado 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 as duas primeiras já foram recebidas. No dia 30/12/2021 foi declarado 
rendimentos de R$ 0,11/cota para o pagamento no dia 14/01/2022. 
 

Resultados 

XPHT11 - XP Hotéis 
 
Em novembro de 2021, entre os 11 hotéis localizados na região Sul, 10 tiveram resultados operacionais 
positivos, os quais foram transferidos ao Fundo em janeiro de 2022 para reduzir parte dos prejuízos 
acumulados. Em relação aos hotéis de São Paulo, apesar dos 3 empreendimentos apresentarem lucro 
operacional em novembro, apenas o Ibis Barra Funda (Expo) apresentou fluxo de caixa positivo suficiente 
para pagar parte do contas a receber do Fundo, referente aos valores adiantados durante a crise sanitária 

https://conteudos.xpi.com.br/fundos-imobiliarios/xp-log-fii-xplg11/
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para suportar a operação deficitária. 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, o Fundo 
não teve base positiva para declarar e realizar distribuições de rendimentos. 
 

Resultados 

XPIN11 - XP Industrial 
 
O resultado de R$ 0,73 por cota para o mês de novembro de 2021, em linhas gerais, teve como principais 
eventos não recorrentes: (i)  multa de rescisão parcial do contrato de locação pela Compalead; (ii) multa de 
rescisão total do contrato de locação pela MAF; (iii) recebimento de 2 locações antecipadas em novembro 
que seriam devidas em dezembro; e (iv) prêmio de locação referente à aquisição do Edifício Tucano. Nos 
últimos meses, ocorreram as seguintes movimentações de locatários: (i) rescisão total do contrato de 
locação com a MAF/GFL, com ABL total de 3.325 m², em razão de uma reestruturação da companhia; e (ii) no 
dia 01/11/2021, foi iniciada a vigência do contrato de locação celebrado com o Mercado Livre, com ABL total 
de 5.760,99 m². Em 16/12/2021, o Fundo divulgou a distribuição no valor de R$ 0,63/cota, o que corresponde 
a um dividend yield anualizado de 9,3% em relação ao valor da cota de mercado no fechamento do mês de 
novembro (R$ 81,30/cota), a qual foi paga no dia 23/12/2021. 
 

Resultados 

XPML11 - XP Malls 
 
O mês de novembro/21, seguiu a tendência do início do 4º tri de 2021, onde as vendas foram menores do que 
o trimestre passado. A Black Friday, principal evento do mês de novembro/21, mostrou-se ligeiramente 
abaixo das expectativas do varejo, de forma a repercurtir negativamente nos resultados do setor. Em 
complementariedade ao cenário visto no varejo, tivemos uma volta da preocupação mais latente com a 
pandemia, via a presença de novas variantes, além de indicadores de confiança mais desafiadores nesse 
curto prazo. O portfolio do XP Malls, de qualquer forma, devido aos seus ativos resilientes, conseguiu manter 
a tendência de alta nos seus indicadores.Temos como exemplo, em novembro/21 , NOI Caixa/m² e 
Vendas/m² com altas de 12,2% e 8,3%, respectivamente, em comparação ao mesmo período de 2019. Dessa 
forma, foi possível distribuir R$ 0,55 por cota em dividendos no mês, representando um aumento de 10% em 
relação a distribuição passada. 
 

Resultados 

XPPR11 - XP Properties 
 
No mês de dezembro, o Fundo divulgou a locação das unidades 103 e 104 (equivalente à metade do 1º 
andar) do Edifício Itower, com ABL de 759,60 m², cujo prazo de vigência contratual é de 60 meses a partir de 
01/11/2021, para a Telefônica Cibersegurança e Tecnologia do Brasil Ltda. No mercado secundário, a cota 
negociada com o ticker XPPR11 teve um volume de negociação de R$ 23,1 milhões, com média diária de R$ 
1,1 milhão, representando uma diminuição de 9,1% em relação à média do mês anterior. Por fim, destacamos 
que em dezembro de 2021 foi declarada a distribuição de R$ 0,55/cota, a qual foi paga no dia 14/01/2022. 
 

Perspectivas 

XPLG11 - FII XP Log 
 
O Fundo fechou o mês de dezembro com 955,6 mil m² de ABL total, inseridos em 13 municípios e alugados 
para 41 locatários que são detentores, em sua maioria, de posição econômica impactante em seus 
respectivos mercados e distribuídos em mais de 14 segmentos econômicos. Estes fatores, em linhas gerais, 
ilustram o elevado nível de diversificação – geográfica, setorial e de crédito – e  resiliência do portfólio frente 
às adversidades macroeconômicas. A Gestora, em conjunto com players renomados de mercado, segue na 

https://conteudos.xpi.com.br/fundos-imobiliarios/xp-industrial-fii-xpin11/
https://conteudos.xpi.com.br/fundos-imobiliarios/xp-malls-fii-xpml11/
https://conteudos.xpi.com.br/fundos-imobiliarios/xp-properties-xppr11/
https://conteudos.xpi.com.br/fundos-imobiliarios/xp-log-fii-xplg11/
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prospecção de potenciais locatários para as áreas vagas e esta postura ativa acarretou a conversão de novas 
locações, que resultou na menor taxa de vacância física do Fundo (9,0%) desde julho de 2021. 
 

Perspectivas 

XPCM11 - XP Corporate Macaé 
 
Os valores indicados de multa no FR do dia 31/12/2020, considerando a programação estabelecida de cada 
parcela, 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 pelo 
setor produtivo mais relevante na região. Nas páginas 5, 6 e 7 do relatório gerencial publicado em dezembro 
de 2021 na CVM, foi preparado um resumo com as principais informações relacionadas ao mercado de 
locações de Macaé/RJ, as estratégias adotadas para a prospecção de locatários e as ações de 
minimização/otimização de custos do imóvel. 
 

Perspectivas 

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 (vide Fato Relevante publicado em 01/07/2021). Por fim, conforme destacado nos últimos 
relatórios, temos observado excelentes sinais de evolução da retomada do setor, conforme pode ser 
verificado nos últimos relatórios gerenciais publicados na CVM. 
 

Perspectivas 

XPIN11 - XP Industrial 
 
Em novembro de 2021, o Fundo anunciou a aquisição de 4 módulos, com ABL total de 32 mil m², no Edifício 
Tucano, em Atibaia/SP. Considerando essa aquisição e as obras dos Edifícios B e C de Extrema, em 
andamento, o Fundo possui 310.326 m² de área bruta locável. A ABL alugada está distribuída entre 29 
locatários de 12 diferentes segmentos econômicos e com origem em 8 nacionalidades. Estes fatores, em 
linhas gerais, ilustram o elevado nível de diversificação – principalmente, setorial e de crédito – que permitiu 
ao Fundo atravessar as adversidades impostas pela pandemia e manter a geração de renda observada nos 
trimestres anteriores. 
 

Perspectivas 

XPML11 - XP Malls 
 
Como perspectivas para o fundo temos as expansões no Shopping Cidade Jardim e Catarina Fashion Outlet, 
previstas para inaugurarem em abr/22 e dez/22, respectivamente. Em dez/21, tivemos ainda a aquisição do 
Shopping Estação BH, sendo o primeiro ativo do fundo em Belo Horizonte e a primeira sociedade com a 
brMalls, uma das maiores administradoras de shoppings brasileiras. Já em jan/22, foi anunciado a assinatura 
do contrato de compra e venda para a aquisição de 9,05% do Shopping, no entanto a transação ainda possui 
condições precendentes, de forma que a gestão prevê concluir e anunciar mais detalhes sobre a aquisição no 
final de jan/22. 
 

Perspectivas 

https://conteudos.xpi.com.br/fundos-imobiliarios/xp-industrial-fii-xpin11/
https://conteudos.xpi.com.br/fundos-imobiliarios/xp-malls-fii-xpml11/
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XPPR11 - XP Properties 
 
Reforçamos que, apesar da taxa de vacância de 46%, fruto do impacto direto da pandemia e dos regimes de 
flexibilização da jornada presencial de trabalho, cabe destacar a melhora gradativa do setor de Lajes 
Corporativas, que culminou inclusive em novas locações no Itower, Sta. Catarina e, principalmente, no FL 
Plaza. Neste sentido, a Gestora segue com toda intensidade, em conjunto com a CBRE e outros parceiros, na 
prospecção de locatários e na redução da vacância do Fundo. Por fim, o time técnico da Gestora acompanha 
a finalização do checklist de obras do FL Plaza. 
 
 

  

https://conteudos.xpi.com.br/fundos-imobiliarios/xp-properties-xppr11/
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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 4,81% 9,76% 9,76% 39.707 40.327 1,02 1,19% 11,30% 12,12% 

Fundos de Fundos 10,44% -13,85% -13,85% 8.815 7.906 0,90 0,78% 7,37% 9,19% 

XPFP 5,26% 3,83% 3,83% - - - - - - 

XPFI 9,24% -2,39% -2,39% - - - - - - 

IFIX 8,78% -2,28% -2,28% - - - - - - 

CDI 0,73% 4,39% 4,40% - - - - - - 

 Fonte: XP e Economatica. Data base: 30/12/2021 

 

  

Classes de Fundos  

• Recebíveis 

• FoFs 
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BANCO FATOR 
 

 

Retornos PL     

Mês Ano 12m R$ 
Milhões 

Valor 
Cota 

VPA* P/VPA Renda 
Mensal 

VRTA11 4.26% 0.57% 0.57% 1.06 103.71 97.03 1.08 1.23% 

XPFI 9.34% -2.39% -2.39% - - - - - 

IFIX 8.78% -2.28% -2.28% - - - - - 

XPFP 5.26% 3.83% 3.83% - - - - - 

Fonte: XP e Economatica. Data base: 30/12/2021 

  
 

Resultados 

VRTA11 - Fator Verità 
 
Referente a Dezembro/21, o Fundo concluiu o mês com R$ 97,03 de cota patrimonial e R$ 104,90 de cota à 
mercado distribuindo R$ 1,19 de dividendos por cota, para as 10 milhões de cotas. 
 
Foi aprovada em Assembleia Geral Extraordinária realizada em 05/11/21 a 8ª Emissão de Cotas do Fundo, 
por meio de uma Oferta 476, num montante indicativo de R$ 250 Milhões, sendo que as demais 
características da emissão foram divulgadas no Fato Relevante publicado na data. A oferta está em 
andamento, sendo que até o encerramento de Dezembro/21, foram liquidadas: 
 
500.124 cotas no Direito de Preferência, que fizeram jus a remuneração de R$ 1,19 por cota; 
364.858 cotas nas Sobras e Montante Adicional, que jus a remuneração de R$ 0,61 por cota; 
35.175 cotas referente a Investidores Profissionais que fizeram jus a remuneração de R$ 0,46 por cota. 
 
Ao longo de Dezembro/21 o fundo realizou a aquisição do CRI Usina Solar Vassouras no volume de R$ 19 
Milhões, tendo também ocorrido o vencimento do CRI Lagoa Serena em sua data de vencimento (0,01% do 
PL) e a venda do CRI GPA TRX IV no volume de R$ 21,8 Milhões. 
 

Perspectivas 

VRTA11 - Fator Verità 
 
A Oferta da 8ª Emissão de Cotas está em andamento, de modo que com os recursos que foram 
integralizados, o Verità adquiriu no início de Janeiro/22 o CRI Fragnani no volume de R$ 40 Milhões e o CRI 
Jardim Reserva Itanhangá no volume de R$ 50 Milhões. Os recursos ainda disponíveis, bem como os demais 
recursos da Oferta futuramente integralizados, serão destinados para a alocação dos CRIs do pipeline já 
aprovados e em fase de estruturação, que vão ser liquidados a medida que forem emitidos. 
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BANCO PLURAL 
 

 

Retornos PL     

Mês Ano 12m R$ 
Milhões 

Valor 
Cota 

VPA* P/VPA Renda 
Mensal 

BPFF11 18.52% -2.47% -2.47% 0.36 71.06 79.9 0.96 0.98% 

PLCR11 14.23% 11.38% 11.38% 0.2 91.93 92.9 1.0 1.21% 

XPFI 9.34% -2.39% -2.39% - - - - - 

IFIX 8.78% -2.28% -2.28% - - - - - 

XPFP 5.26% 3.83% 3.83% - - - - - 

Fonte: XP e Economatica. Data base: 30/12/2021 

  
 

Resultados 

BPFF11 - Brasil Plural Absoluto Fundo de Fundos 
 
Em relação ao portfólio, a recente performance do IFIX e o aumento, nos últimos meses, do percentual 
alocado em FIIs, houve valorização dos FIIs de todos os setores, com destaque para lajes corporativas e 
shoppings que estavam com desempenho aquém no ano. No mês de dezembro não fizemos quaisquer 
movimentações. Sendo assim, os 95,23% do portfólio alocados ficaram divididos em 49 FIIs e o restante da 
carteira finalizou composta por 3,47% de caixa e 1,30% de CRIs. 
No mês, a cota patrimonial aumentou 6,83% (R$ 79,90) e a cota de mercado (BPFF11) subiu 17,36%, 
fechando o mês a R$ 71,66. O volume médio diário de negociação ficou em R$ 338 mil no mês. 
O fundo distribuirá R$ 0,60/cota no dia 07/01/2022, correspondente a 0,84% ao mês (121,35% do CDI), em 
relação ao preço de fechamento² de 30/12/2021. 
 

Resultados 

PLCR11 - Plural Recebíveis 
 
O rendimento distribuído em dezembro foi de R$ 1,05/cota, que representa um yield de 1,13% a.m em relação 
à cota de fechamento do mês. Em relação ao CDI, essa distribuição representa 164% do CDI no mês. 
Por fim, reforçamos que a carteira segue performando dentro do esperado e até o momento não houve 
eventos de inadimplência nas nossas operações. O percentual alocado no fechamento de dezembro é de 
88,93%. 
 

Perspectivas 

BPFF11 - Brasil Plural Absoluto Fundo de Fundos 
 
No mês de dezembro tivemos a divulgação do IPCA/novembro de 0,95%, uma queda 0,30% frente a outubro. 
Esse fato impulsionou um rally em dezembro no IFIX, que subiu 8,78%. Com a economia dando sinais de 
fraqueza e a inflação dando sinais de arrefecimento, o ciclo de alta de juros no Brasil pode estar mais 
próximo do seu final. 
Mesma com a média móvel de mortes pela pandemia se mantendo em níveis baixos, continuamos 
monitorando possíveis impactos da pandemia no portfólio. 
 

Perspectivas 

PLCR11 - Plural Recebíveis 
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No mês de dezembro tivemos a divulgação do IPCA/novembro de 0,95%. Ainda assim, a inflação nos últimos 
12 meses manteve-se em dois dígitos (10,74%). Diante deste cenário, a carteira tem se beneficiado com os 
patamares de inflação alta, dado que estamos 83,26% alocados em CRIs indexados ao IPCA. O spread médio 
da carteira na parte IPCA manteve-se estável em relação ao último mês em 6,11%, representando um prêmio 
de 0,98% em relação à NTN-B de duration equivalente. 
A carteira possui 36 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. 
 

BARIGUI 
 

 

Retornos PL     

Mês Ano 12m R$ 
Milhões 

Valor 
Cota 

VPA* P/VPA Renda 
Mensal 

BARI11 3.33% 3.75% 3.75% 0.47 102.5 101.74 1.02 1.18% 

XPFI 9.34% -2.39% -2.39% - - - - - 

IFIX 8.78% -2.28% -2.28% - - - - - 

XPFP 5.26% 3.83% 3.83% - - - - - 

Fonte: XP e Economatica. Data base: 30/12/2021 

  
 

Resultados 

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”) de créditos pulverizados, performados, com alienação 
fiduciária. A essência destes ativos são empréstimos com garantia real de imóveis, com ticket médio 
relativamente baixo, de empreendimentos e devedores espalhados ao longo de todo o país. Em dezembro/21 
o Fundo possuía nove CRIs de créditos pulverizados, nos quais constavam mais de mil créditos imobiliários, 
com ticket médio de R$ 235 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 dezembro, o Fundo distribuiu rendimentos no valor de R$ 1,35 por cota, totalizando R$ 14,99 nos 
últimos 12 meses, o que representou um Yield de 14,43% em relação ao preço do fechamento do mês.  
No mês de dezembro o Fundo apresentava uma alocação de praticamente a totalidade de seu Patrimônio 
Líquido, restando apenas 3% em disponibilidade líquida para novas aquisições.  
 

Perspectivas 

BARI11 - Barigui Rendimentos Imobiliários 
 
Para os próximos meses estão sendo avaliados a aquisição de CRIs corporativos que possuam boas 
garantias e ofereçam uma boa relação entre risco e retorno. Há especial atenção à elevação geral das taxas 
de juros e à necessidade de que estes novos ativos estejam adequados ao novo cenário.  
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BLUEMACAW 
 

 
Retornos PL     

Mês Ano 12m R$ 
Milhões 

Valor 
Cota 

VPA* P/VPA Renda 
Mensal 

BLMR11 10.98% - - 0.21 7.63 8.17 0.94 0.93% 

XPFI 9.34% -2.39% -2.39% - - - - - 

IFIX 8.78% -2.28% -2.28% - - - - - 

XPFP 5.26% 3.83% 3.83% - - - - - 

Fonte: XP e Economatica. Data base: 30/12/2021 

  
 

Resultados 

BLMR11 - Bluemacaw Renda + FoF 
 
O BLMR11 distribuiu R$0,08/cota no mês competência Dezembro/21, o que representa DY de 12,5% relativo a 
cota de fechamento do mercado no mesmo mês.  
No mesmo período, o IFIX apresentou uma valorização de 8,78% refletindo o fechamento da curva futura de 
juros. A cota patrimonial do fundo fechou em R$8,64, com retorno 0,75% superior ao IFIX com relação ao 
valor da cota da 2ª Emissão. O Renda+ fechou o ano de 2021 com um retorno patrimonial de -1,84% (+76 bps 
acima do IFIX) e um dividend yield em linha com o estudo de viabilidade proposto no IPO (7,14% 
considerando o a cota de emissão de R$9,80). 
 

Perspectivas 

BLMR11 - Bluemacaw Renda + FoF 
 
O primeiro ano do Renda+ foi marcado por um período conturbado no cenário econômico e político nacional . 
O CDI e o IPCA se concretizaram acima do esperado, dificultando a estratégia de ganho de capital do FOF 
mas beneficiando a parcela do portfólio com rendimentos atrelados a estes indicadores. Para 2022 
esperamos um ano igualmente turbulento marcado principalmente pela eleição presidencial, mas seguimos 
confiantes com as nossas alocações que já demonstraram recuperação em Dezembro/2021. 
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CAPITANIA INVESTIMENTOS 
 

 

Retornos PL     

Mês Ano 12m R$ 
Milhões 

Valor 
Cota 

VPA* P/VPA Renda 
Mensal 

CPFF11 2.12% -4.05% -4.05% 0.43 69.39 79.31 0.92 0.67% 

CPTS11 1.2% 6.32% 6.32% 2.65 94.88 94.6 1.01 1.04% 

XPFI 9.34% -2.39% -2.39% - - - - - 

IFIX 8.78% -2.28% -2.28% - - - - - 

XPFP 5.26% 3.83% 3.83% - - - - - 

Fonte: XP e Economatica. Data base: 30/12/2021 

  
 

Resultados 

CPFF11 - Capitânia REIT FOF 
 
O fundo teve uma performance inferior ao índice no mês de dezembro, com uma rentabilidade total (cota 
patrimonial ajustada) de +5,54% contra + 8,78% do IFIX. Setorialmente, as maiores altas foram semelhantes 
às do índice: Logística, Lajes e Shoppings centers. Atribuímos essa performance a um conjunto de fatores 
envolvendo uma certa estabilidade na curva de juros futura, um dividend yield atrativo vs. as NTN-Bs e um 
preço do tijolo muito competitivo/ descontado. 
A diferença de retorno entre a carteira e o índice se dá pela forma de diversificação e proteção do fundo 
utilizada até então: uma maior alocação em ativos via ofertas restritas com menor liquidez caracterizadas 
pelo menor risco e maior previsibilidade de renda dos imóveis, estratégia acertada e que gerou alpha para o 
fundo num ano muito desafiador. Essa maior alocação em ofertas restritas, resulta numa menor correlação 
com o índice, o que tende a “defender” o fundo em momentos de crise, também tende a “segurar” os 
resultados em momentos de euforia. Tal comportamento justifica a performance inferior ao IFIX no mês.  
 

Resultados 

CPTS11 - Capitânia Securities  
 
Em dezembro, apesar da desaceleração do IPCA em relação ao indicador de novembro, a alta de quase 1% 
a.m. aliado ao fato dos CRIs recém adquiridos terem terminado o período de carência, resultou num 
incremento da receita com CRI em aproximadamente 13% para R$ 9,5mm. No entanto, a maior contribuição 
do mês foi o giro mensal dos ativos de crédito, já que uma parte da carteira que ainda estava em lock-up ou 
em lastro para operações compromissadas com CRI foi liberada para negociação. Foi o maior volume 
negociado no ano p que gerou um relevante resultado para o fundo de R$ 17,9 milhões para o fundo. No 
consolidado do ano, o giro de ativos de crédito foi superior a R$ 1,1 bilhões divididos em mais de 200 
operações. 
Em relação à carteira de FIIs, mesmo com a recente alta de 8,78% do IFIX em dezembro, ainda vemos 
oportunidades no secundário e enquanto este cenário se perdurar, vemos a maior parte do resultado dos FIIs 
proveniente do fluxo de proventos, conforme os ativos convirjam para os preços justos faremos mais giros 
com essa parte do portfólio.  
 

Perspectivas 

CPFF11 - Capitânia REIT FOF 
 
Mesmo com o rally de dezembro, ainda vemos os fundos de tijolo negociando a múltiplos atrativos, em 

https://conteudos.xpi.com.br/fundos-imobiliarios/capitania-securities-ii-fii-cpts11b/
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dezembro de 2021, o dividend yield do IFIX atingiu um patamar próximo a 11,0%, o que representa um spread 
contra o cupom da NTN-B 2035 acima de 5,9%, uma margem de segurança ainda relevante contra o juro real.  
Com isso, além de manter a maior alocação da carteira em FIIs, ainda com foco nos Renda Urbana e 
Logístico, começamos a realizar compromissadas com CRI no mês. Foram R$ 12 milhões (2,7% do PL) 
captados a CDI+0,80%, acreditamos que a operação gerará valor ao fundo dado que a expectativa de retorno 
do capital alocado no momento é maior que o custo dessa captação de recursos. Por fim, chegamos a 23% 
da carteira alocados em CRIs, com foco na linearização do pagamento de proventos. 
  
 

Perspectivas 

CPTS11 - Capitânia Securities  
 
Com foco em aumentar a taxa média de aquisição dos papéis, o total desembolsado no mês em novas 
transações foi R$ 297mm a uma taxa média de IPCA+6,65%. Destaque para dois primários importantes 
liquidaram no mês: R$ 147mm CRI Madureira Shopping (MALL11) a IPCA+6,50% e R$ 80 milhões do CRI 
Hedge Viracopos a IPCA+6,75%, em padrões parecidos com os dos últimos meses.  
Mesmo com o rally de dezembro, ainda vemos os fundos de tijolo negociando a múltiplos atrativos, em 
dezembro de 2021, o dividend yield do IFIX atingiu um patamar próximo a 11,0%. Com isso mantemos a 
alocação da carteira em FIIs ainda com foco nos Renda Urbana e Logístico. 
 

DEVANT 
 

 

Retornos PL     

Mês Ano 12m R$ 
Milhões 

Valor 
Cota 

VPA* P/VPA Renda 
Mensal 

DVFF11 8.7% - - 0.1 96.08 93.57 1.1 0.89% 

DEVA11 7.22% 24.91% 24.91% 1.35 102.44 96.88 1.07 1.45% 

XPFI 9.34% -2.39% -2.39% - - - - - 

IFIX 8.78% -2.28% -2.28% - - - - - 

XPFP 5.26% 3.83% 3.83% - - - - - 

Fonte: XP e Economatica. Data base: 30/12/2021 

  
 

Resultados 

DVFF11 - Devant Fundo de Fundos 
 
No mês de janeiro o DVFF11 distribuiu aos seus cotistas R$ 0,70/cota. A carteira de FIIs continua com um 
bom balanceamento entre os setores: Recebíveis (31%); Logística (28%); Lajes Corporativas (18%); Shoppings 
(15%); Corporativo (5%); Híbrido (2%) e FoF(1%). A maior participação na receita mensal foi a dos proventos 
dos FIIs (52%), seguido da receita com CRIs (25% - Correção Monetária/ 16% - Juros Diários), e enfim caixa + 
ganho de capital com trades de FIIs que somaram 7% da receita). 
 

Resultados 

DEVA11 - Devant Recebíveis Imobiliários 
 
No mês de janeiro o DEVA11 distribuiu aos seus cotistas R$ 1,35/cota. Os detentores dos recibos de 
subscrição DEVA13 e DEVA14 receberam R$ 0,78/cota e R$ 0,09/cota, respectivamente. O fundo fechou o 

https://conteudos.xpi.com.br/fundos-imobiliarios/capitania-securities-ii-fii-cpts11b/
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mês com um patrimônio líquido de R$ 1,3 bilhão e um valor de mercado de R$ 1,4 bilhão. A carteira conta 
com uma taxa média ponderada de inflação + 10,34% a.a. A duration da carteira fechou o mês em 2,9 anos e 
a maior participação na receita mensal foi de correção monetária (51%), seguida pelos juros diários (44%) e 
por último, caixa e rendimentos derivados de FII que somaram 5% do total. 
 

HSI 
 

 

Retornos PL     

Mês Ano 12m R$ 
Milhões 

Valor 
Cota 

VPA* P/VPA Renda 
Mensal 

HSAF11 7.24% 15.71% 15.71% 0.17 93.75 96.0 1.01 1.17% 

XPFI 9.34% -2.39% -2.39% - - - - - 

IFIX 8.78% -2.28% -2.28% - - - - - 

XPFP 5.26% 3.83% 3.83% - - - - - 

Fonte: XP e Economatica. Data base: 30/12/2021 

  
 

Resultados 

HSAF11 - HSI Ativos Financeiros 
 
Anunciamos em dezembro a distribuição de dividendos de R$1,00/cota, que foram pagos em 07/01/2022 
aos detentores de cota até o dia 30/12/2021. Essa distribuição representa um dividend yield¹ de 1,06% 
a.m./13,43% a.a., o que representa 138,87% do CDI para o período. Importante destacar que o Fundo 
acumulou R$0,74 de resultado contábil, e que deverá ser distribuído ao longo dos próximos meses. Conforme 
anunciamos no relatório anterior, em novembro realizamos a aquisição parcial do CRI Beach Park (Oferta 
476), sendo que o desembolso da operação foi devidamente realizado em 01/12/2021. Os valores de juros e 
principal referente a primeira parcela do CRI já foram recebidos neste mês, de forma pro rata temporis. 
 

Perspectivas 

HSAF11 - HSI Ativos Financeiros 
 
No dia 03 de janeiro de 2022 o HSI Ativos Financeiros passou a compor a carteira teórica do Índice de Fundos 
de Investimentos Imobiliários – IFIX, calculado pela B3. A participação do Fundo no índice é de 0,153%. A 
carteira do IFIX manterá sua composição no quadrimestre de janeiro a abril de 2022, sendo que a 
participação do Fundo segue as regras e metodologias da B3. 
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HABITAT 
 

 

Retornos PL     

Mês Ano 12m R$ 
Milhões 

Valor 
Cota 

VPA* P/VPA Renda 
Mensal 

HABT11 0.65% 9.39% 9.39% 0.72 109.04 97.59 1.13 1.35% 

XPFI 9.34% -2.39% -2.39% - - - - - 

IFIX 8.78% -2.28% -2.28% - - - - - 

XPFP 5.26% 3.83% 3.83% - - - - - 

Fonte: XP e Economatica. Data base: 30/12/2021 

  
 

Resultados 

HABT11 - Habitat II FII 
 
A distribuição de rendimentos aos cotistas do HABT11 referente ao mês de Dezembro de 2021, foi de R$1,30 
por cota, um yield de 1,18% em relação a cota de fechamento do mês (R$110,34). Em 2021, a distribuição de 
rendimentos foi de R$ 18,50/cota.  
Com a redução do número de emissões de FIIs, já tem sido possível observar indícios de escassez de 
recursos no mercado de Fundos Imobiliários para novas operações. Conforme mencionado anteriormente, a 
Gestora tem buscado manter um spread de crédito adequado nas operações, e está inclusive buscando 
renegociar a taxa de algumas operações do pipeline que foram mandatadas há mais tempo e cujo processo 
de estruturação se prolongou além do esperado. 
 

Perspectivas 

HABT11 - Habitat II FII 
 
Até o dia 16 de Janeiro, o Fundo tinha 85,85% do seu PL alocado em CRIs, 7,43% do PL alocado em FIIs e 
6,72% (~R$ 48,97MM) em caixa.  
 
Neste momento, temos um pipeline de R$302,4MM em 10 novas operações de CRIs com taxa média de 
10,28% a.a. + inflação e 5,00% a.a. + CDI, e R$178,9MM em tranches adicionais de operações que já constam 
no portfólio e que deverão ser liquidadas conforme avanço de obras e/ou vendas, com taxa média de 11,18% 
a.a. + inflação. Deste pipeline, temos R$123,2MM com liquidação prevista até o final de Março (~75 dias). 
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HECTARE CAPITAL 
 

 

Retornos PL     

Mês Ano 12m R$ 
Milhões 

Valor 
Cota 

VPA* P/VPA Renda 
Mensal 

HCTR11 7.24% 17.66% 17.66% 2.39 124.56 117.52 1.07 1.34% 

XPFI 9.34% -2.39% -2.39% - - - - - 

IFIX 8.78% -2.28% -2.28% - - - - - 

XPFP 5.26% 3.83% 3.83% - - - - - 

Fonte: XP e Economatica. Data base: 30/12/2021 

  
 

Resultados 

HCTR11 - Hectare CE FII 
 
No dia 07/janeiro o fundo anunciou um dividend yield de 1,36%, com pagamento de R$1,60 por cota 
(HCTR11). No ano de 2021, o fundo distribuiu R$ 21,22 por cota, o que equivale a um dividend yield de 18,02% 
considerando a cota patrimonial do último dia de 2020. 
Em dezembro, o fundo adquiriu um total de R$ 83,8 mm em CRIs e vendeu um total de R$ 29,56 mm (28,82 
mm em CRIs e 0,74 mm em FIIs). Do total alocado, R$ 81,32 mm foi em aumento de posição em ativos que já 
estavam na carteira e R$ 2,48 mm em novas operações. Estas aquisições estão dividas em 69% Cota Sênior 
e 31% Cota Subordinada, 100% destes CRIs são indexados em IPCA, e a taxa média das novas alocações foi 
de 10,24% a.a 
 

Perspectivas 

HCTR11 - Hectare CE FII 
 
A gestão segue monitorando com proximidade os ativos da carteira e as vendas dos empreendimentos tem 
apresentado melhora a cada mês, desde agosto. Vendas líquidas positivas passaram a estar presentes na 
maioria dos projetos, o que é importante pois elas aumentam o valor da carteira de recebíveis e por 
consequência melhoram a saúde das operações. Para o setor de multipropriedade o período atual (férias de 
verão) tende a ser sazonalmente o melhor, mas estamos atentos aos possíveis impactos da variante 
Omicron. 
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HEDGE 
 

 

Retornos PL     

Mês Ano 12m R$ 
Milhões 

Valor 
Cota 

VPA* P/VPA Renda 
Mensal 

HFOF11 5.4% -15.54% -15.54% 1.99 81.4 86.76 0.99 0.77% 

XPFI 9.34% -2.39% -2.39% - - - - - 

IFIX 8.78% -2.28% -2.28% - - - - - 

XPFP 5.26% 3.83% 3.83% - - - - - 

Fonte: XP e Economatica. Data base: 30/12/2021 

  
 

Resultados 

HFOF11 - Hedge Fundo de Fundos 
 
Durante o mês de dezembro, negociamos R$ 16 milhões em cotas de fundos imobiliários, sendo R$ 9 
milhões em aquisições e R$ 7 milhões em vendas. 
Entre as principais alocações, destacamos o investimento em fundos de escritórios que possuem 
participação em ativos de alto padrão, a preços em linha ou até inferiores ao custo de reposição dos ativos. 
Entendemos que além de um carrego satisfatório estas alocações devem produzir ganho de capital. As 
negociações recentes de prédios corporativos demonstram a nossa visão sobre a grande diferença entre a 
precificação no secundário e “o mundo real”. 
Entre os desinvestimentos, destacamos a redução em fundos de CRI em linha ou com ágio sobre o valor 
patrimonial, de forma a gerar caixa para compra de outros ativos na mesma classe, seja através de emissões 
previstas ou em compra no secundário de fundos descontados.Cabe destacar que em outubro o HFOF 
encerrou o mês com R$ 0,50 por cota de resultados acumulados em períodos anteriores e ainda não 
distribuídos. 
 

Perspectivas 

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. 
 
 

  

https://conteudos.xpi.com.br/fundos-imobiliarios/hedge-top-fofii-3-fii-hfof11/
https://conteudos.xpi.com.br/fundos-imobiliarios/hedge-top-fofii-3-fii-hfof11/
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IRIDIUM GESTÃO DE RECURSOS 
 

 

Retornos PL     

Mês Ano 12m 
R$ 

Milhões 
Valor 
Cota 

VPA* P/VPA 
Renda 
Mensal 

IRDM11 7.87% 1.47% 1.47% 3.24 107.53 98.06 1.13 1.1% 

XPFI 9.34% -2.39% -2.39% - - - - - 

IFIX 8.78% -2.28% -2.28% - - - - - 

XPFP 5.26% 3.83% 3.83% - - - - - 

Fonte: XP e Economatica. Data base: 30/12/2021 

  
 

Resultados 

IRDM11 - Iridium Recebíveis Imobiliários 
 
A distribuição de rendimento referente ao mês de dezembro foi de R$ 1,4250/cota, valor equivalente a uma 
remuneração bruta de imposto de renda de 222,29% do CDI. No referido mês, finalizamos a 11ª emissão de 
cotas com uma captação total de R$503,2 milhões. A gestão manteve a estratégia de atuar de forma ativa, 
priorizando, neste momento, a redução das posições de FIIs e o aumento das posições de CRIs. Desta forma, 
alocou os recursos da oferta em novas operações com taxas mais elevadas e melhor perfil de risco, 
aproveitando o ciclo de alta de juros. A oferta de novas operações no mercado primário contribui para o 
processo de reciclagem da carteira além de favorecer novas alocações. A equipe de gestão entende que o 
patamar de caixa atual é saudável, não onera a distribuição de rendimentos e permite a captura de distorções 
de preço no mercado primário de CRIs. 
 

Perspectivas 

IRDM11 - Iridium Recebíveis Imobiliários 
 
O fundo alcançou um valor de mercado de R$ 3.600.867.991,57 (três bilhões, seiscentos milhões, oitocentos 
e sessenta e sete mil, novecentos e noventa e um reais e cinquenta e sete centavos) em 30 de dezembro de 
2021. A gestora considera que o tamanho do fundo está adequado para o atual momento de mercado e que 
o seu caixa atingiu um patamar ideal para a captura de novas oportunidades. Portanto, durante o primeiro 
semestre de 2022, o fundo não realizará novas emissões de cotas e concentrará suas atividades na 
reciclagem do portfólio e na melhora da sua performance. Após esse período, a equipe de gestão fará uma 
avaliação acerca da evolução do cenário econômico para definir se haverá emissões futuras. 
 
 

  

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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KINEA INVESTIMENTOS 
 

 

Retornos PL     

Mês Ano 12m R$ 
Milhões 

Valor 
Cota 

VPA* P/VPA Renda 
Mensal 

KFOF11 13.25% -21.68% -21.68% 0.43 76.99 95.77 0.89 0.7% 

KNHY11 4.97% 9.01% 9.01% 1.42 108.0 99.41 1.13 1.43% 

KNCR11 3.95% 23.63% 23.63% 3.95 101.13 100.92 1.01 0.66% 

KNSC11 5.58% 20.27% 20.27% 0.72 99.36 90.47 1.12 1.45% 

KNIP11 4.25% 3.77% 3.77% 7.06 103.7 99.27 1.06 1.46% 

XPFI 9.34% -2.39% -2.39% - - - - - 

IFIX 8.78% -2.28% -2.28% - - - - - 

XPFP 5.26% 3.83% 3.83% - - - - - 

Fonte: XP e Economatica. Data base: 30/12/2021 

  
 

Resultados 

KFOF11 - Kinea FII 
 
Em dezembro o dividend yield5 do IFIX atingiu 10,07%, o que equivale a um prêmio de 4,81% sobre o cupom 
da NTN-B com vencimento em 2035, considerando o fechamento de 5,26%. Quando avaliamos o histórico de 
prêmio desde o inicio de 2017, o patamar atual, se apresenta bastante elevado. O rendimento declarado do 
Fundo, a ser distribuído em 14/01, foi de R$ 0,61/cota, equivalente a um dividend yield5 de 9,43% (121% do 
CDI Líquido6) em relação à cota de mercado de fechamento do mês. Na visão da gestão, apesar da 
aprovação da PEC dos Precatórios, o cenário macroeconômico doméstico não teve uma melhora relevante 
em dezembro. Os juros futuros permanecem em níveis elevados – 11,80% em 1 ano, 11,16% em 2 anos –, 
caracterizando um cenário desafior para a indústria de fundos imobiliários. Em dezembro o IFIX teve alta de 
8,78%, recuperando as perdas dos meses de outubro e novembro. Os segmentos de ativos reais (tijolo) foram 
os que tiveram valorizações mais elevadas: shoppings +13,02%, logística +12,01%, escritórios +10,70%, 
híbrido +10,43% e agências +9,42%. O segmento de certificados de recebíveis imobiliários (CRI) valorizou 
+4,82% e o de Fundos de Fundos (FOF) +9,42%. 
 

Resultados 

KNHY11 - Kinea High Yield CRI 
 
Ao final de dezembro, o Fundo apresentava alocação em ativos-alvo equivalente a 91,4% do seu ativo. A 
parcela remanescente, de 8,6%, está alocada em instrumentos de caixa. Em dezembro, o fundo concluiu 
novas alocações que totalizaram um volume de R$ 68,4 milhões a uma taxa média de IPCA + 10,4%. Para 
uma melhor orientação dos investidores, destacamos que os CRI atrelados à inflação presentes na carteira 
refletem, aproximadamente, as variações do indexador IPCA referentes aos dois meses anteriores à apuração 
de resultados.  Nesse sentido, a rentabilidade do fundo vem sendo positivamente impactada pelo maior 
patamar de inflação (IPCA) observado nos últimos meses. Analogamente, é importante destacar que, caso 
haja um arrefecimento no processo inflacionário, o fundo passará a distribuir menores patamares de 
dividendos. Informamos que a gestão do Fundo optou por realizar, provisoriamente, operações 
compromissadas reversas lastreadas em CRIs. Tais instrumentos permitem uma alocação maior de recursos 
em CRI, o que contribui para aumentar o retorno do Fundo, mas em especial proporciona maior flexibilidade e 
velocidade de alocação dos recursos das emissões de cotas.  
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Resultados 

KNCR11 - Kinea Rendimentos 
 
Ao fim de dezembro, o Fundo apresentava alocação em CRI de aproximadamente 94,6% do seu ativo. A 
parcela remanescente, de 5,4%, está alocada em instrumentos de caixa.Em dezembro, o fundo concluiu 
novas alocações que totalizaram um volume de R$ 255 milhões a uma taxa média de CDI + 2,49%,.Os 
dividendos referentes a dezembro, cuja distribuição ocorrerá no dia 13/01/2022, são de R$ 0,82 por cota e 
representam uma rentabilidade equivalente a 103% da taxa DI, isenta do imposto de renda para pessoas 
físicas, considerando uma cota de R$ 103,86. Adicionalmente, informamos que a gestão do Fundo optou por 
realizar, provisoriamente, operações compromissadas reversas lastreadas em CRIs. Tais instrumentos 
permitem uma alocação maior de recursos em CRI, o que contribui para aumentar o retorno do Fundo, mas 
em especial proporciona maior flexibilidade e velocidade de alocação dos recursos das emissões de cotas.   
Dessa maneira, acreditamos que os instrumentos são construtivos para o processo de gestão do veículo.O 
fundo possui atualmente, aproximadamente, 10% do PL nas referidas operações. Destacamos que a carteira 
de ativos do Fundo permanece adimplente em todas as suas obrigações. 
 

Resultados 

KNSC11 - Kinea Securities 
 
Ao final de dezembro, o Fundo apresentava alocação em ativos-alvo equivalente a 97,6% do seu ativo. A 
parcela remanescente, de 2,4%, está alocada em instrumentos de caixa. Os dividendos referentes a 
dezembro, cuja distribuição ocorrerá no dia 13/01/2022, serão de R$ 1,45 por cota e representam uma 
rentabilidade, isenta do imposto de renda para as pessoas físicas, de 1,53% considerando uma cota média de 
ingresso, de R$ 94,98, que corresponde a 200% da taxa DI do período.  Para uma melhor orientação dos 
investidores, destacamos que os CRI atrelados à inflação presentes na carteira refletem, aproximadamente, 
as variações do indexador IPCA referentes aos dois meses anteriores à apuração de resultados.  Nesse 
sentido, a rentabilidade do fundo vem sendo positivamente impactada pelo maior patamar de inflação (IPCA) 
observado nos últimos meses. Analogamente, é importante destacar que, caso haja um arrefecimento no 
processo inflacionário, o fundo passará a distribuir menores patamares de dividendos. Adicionalmente, a 
parcela pós-fixada da carteira do Fundo estava sendo negativamente afetada nos últimos meses em virtude 
do baixo patamar da taxa base de juros (Selic).  
 

Resultados 

KNIP11 - Kinea Índice de Preços 
 
Ao final de dezembro, o Fundo apresentava alocação em ativos-alvo equivalente a 90,8% do seu ativo total. A 
parcela remanescente, de 9,2%, está alocada em instrumentos de caixa. Em dezembro, o fundo concluiu 
novas alocações que totalizaram um volume de R$ 483,9 milhões a uma taxa média de IPCA + 6,88%. Os 
dividendos referentes a dezembro, cuja distribuição ocorrerá no dia 13/01/2022, serão de R$ 1,50 por cota e 
representam uma rentabilidade, isenta do imposto de renda para as pessoas físicas, de 1,42% considerando 
uma cota média de ingresso, de R$ 105,33, equivalente a 187% da taxa DI do período. Para uma melhor 
orientação dos investidores, destacamos que os CRI atrelados à inflação presentes na carteira refletem, 
aproximadamente, as variações do indexador IPCA referentes aos dois meses anteriores à apuração de 
resultados. Nesse sentido, a rentabilidade do fundo vem sendo positivamente impactada pelo maior patamar 
de inflação (IPCA) observado nos últimos meses. Destacamos que a carteira de ativos do Fundo permanece 
adimplente em todas as suas obrigações. 
 

Perspectivas 

KFOF11 - Kinea FII 
 

https://conteudos.xpi.com.br/fundos-imobiliarios/kinea-rendimentos-imobiliarios-fii-kncr11/
https://conteudos.xpi.com.br/fundos-imobiliarios/kinea-indices-de-precos-fii-knip11/
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A inflação medida pelo IPCA em dezembro-21 segue pressionada pelo aumento do preço dos combustíveis 
(3,40%), da energia elétrica (0,96%) e da alimentação no domicílio (0,46%). Em dezembro a prévia da inflação, 
medida pelo IPCA-15, foi de 0,78%. O Comitê de Política Monetária elevou em 1,50% a taxa SELIC, para 9,25% 
ao ano, mantendo o ritmo elevado de aperto monetário para promover a desinflação em 2022, e indicou um 
aumento de mesma magnitude para a próxima reunião. De acordo com o último Boletim Focus, a expectativa 
é que a SELIC atinja 11,50% ao ano até o final de 2022 e 8,00% até o final de 2023. 
 

Perspectivas 

KNHY11 - Kinea High Yield CRI 
 
Adicionalmente, a parcela pós-fixada da carteira do Fundo estava sendo negativamente afetada nos últimos 
meses em virtude do baixo patamar da taxa base de juros (Selic). Por outro lado, a mudança do ambiente 
macroeconômico e a consequente perspectiva de taxas de juros elevadas em 2022 irão contribuir para um 
incremento na rentabilidade do veículo. Em dezembro, o Comitê de Política Monetária (Copom) do Banco 
Central elevou a Selic para 9,25% ao ano. Vale destacar que novas altas são amplamente esperadas pelo 
mercado para as próximas reuniões. Destacamos que a carteira de ativos do Fundo permanece adimplente 
em todas as suas obrigações. 
 

Perspectivas 

KNCR11 - Kinea Rendimentos 
 
Vale ressaltar que o KNCR11 tem como objetivo o investimento em uma carteira de CRIs de baixo risco com 
remuneração pós-fixada, atrelada à Taxa DI + prêmio de risco. Dessa maneira, a rentabilidade resultante do 
fundo foi negativamente afetada no último ano em virtude do baixo patamar da taxa base de juros (Selic). Por 
outro lado, a mudança do ambiente macroeconômico e a consequente perspectiva de taxas de juros 
elevadas em 2022 irão contribuir para um incremento na rentabilidade do veículo. Em dezembro, o Comitê de 
Política Monetária (Copom) do Banco Central elevou a Selic para 9,25% ao ano. Vale destacar que novas altas 
são amplamente esperadas pelo mercado para as próximas reuniões. Esse processo contribuirá diretamente 
para o aumento no patamar de dividendos do Fundo. 
 

Perspectivas 

KNSC11 - Kinea Securities 
 
Informamos que a gestão do Fundo optou por realizar, provisoriamente, operações compromissadas 
reversas lastreadas em CRIs. Tais instrumentos permitem uma alocação maior de recursos em CRI, o que 
contribui para aumentar o retorno do Fundo, mas em especial proporciona maior flexibilidade e velocidade de 
alocação dos recursos das emissões de cotas. Em dezembro, o Comitê de Política Monetária (Copom) do 
Banco Central elevou a Selic para 9,25% ao ano. Vale destacar que novas altas são amplamente esperadas 
pelo mercado para as próximas reuniões. Destacamos que a carteira de ativos do Fundo permanece 
adimplente em todas as suas obrigações. 
 

Perspectivas 

KNIP11 - Kinea Índice de Preços 
 
Adicionalmente, informamos que a gestão do Fundo optou por realizar, provisoriamente, operações 
compromissadas reversas lastreadas em CRIs. Tais instrumentos permitem uma alocação maior de recursos 
em CRI, o que contribui para aumentar o retorno do Fundo, mas em especial proporciona maior flexibilidade e 
velocidade de alocação dos recursos das emissões de cotas. Dessa maneira, acreditamos que os 
instrumentos são construtivos para o processo de gestão do veículo. Vale destacar que as operações 
compromissadas realizadas tem longo prazo de vencimento e são cuidadosamente monitoradas pela equipe 

https://conteudos.xpi.com.br/fundos-imobiliarios/kinea-rendimentos-imobiliarios-fii-kncr11/
https://conteudos.xpi.com.br/fundos-imobiliarios/kinea-indices-de-precos-fii-knip11/
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de gestão de riscos da Kinea, atendendo critérios como liquidez, percentual máximo no fundo e custo. O 
fundo possui atualmente, aproximadamente, 10% do PL nas referidas operações. 
 

MAUÁ CAPITAL 
 

 

Retornos PL     

Mês Ano 12m R$ 
Milhões 

Valor 
Cota 

VPA* P/VPA Renda 
Mensal 

MCHF11 1.2% - - 0.09 9.88 10.94 1.06 1.2% 

MCCI11 2.93% 11.01% 11.01% 1.22 101.95 98.25 1.0 0.99% 

XPFI 9.34% -2.39% -2.39% - - - - - 

IFIX 8.78% -2.28% -2.28% - - - - - 

XPFP 5.26% 3.83% 3.83% - - - - - 

Fonte: XP e Economatica. Data base: 30/12/2021 

  
 

Resultados 

MCHF11 - Mauá Capital Hedge Fund 
 
A distribuição de rendimentos do Fundo referente ao mês de dezembro/2021 foi de R$ 0,12 por cota. O 
Gestor tem como expectativa a manutenção desse patamar de distribuição ao longo dos próximos meses. 
 
Esta distribuição é equivalente a um dividend yield de 15,4% a.a. quando considerado o valor da cota do IPO 
do Fundo, de R$ 10,00.  
 

Resultados 

MCCI11 - Mauá Capital Recebíveis Imobiliários 
 
A distribuição de rendimentos do Fundo referente ao mês de dezembro/2021 foi de R$ 1,00 por cota, 
equivalente a 155% do CDI líquido do período. O Gestor tem como expectativa a manutenção desse patamar 
de distribuição ao longo dos próximos meses, dado que o Fundo possui resultado acumulado ainda não 
distribuído, referente a correção monetária e juros acruados.  
 

Perspectivas 

MCHF11 - Mauá Capital Hedge Fund 
 
O MCHF segue com cerca de 85% da carteira alocada na estratégia de Estruturados, através do investimento 
no Mauá Capital High Yield FII - MCHY11 (cerca de 82% do Fundo) e do Mauá MPD Desenvolvimento FII - 
MMPD11 (cerca de 3% do Fundo) 
 
A parcela remanescente dos recursos está alocada em outros Fundos Imobiliários, de diversos segmentos, e 
que representam, na opinião do Gestor, uma equação favorável de risco x retorno para o médio / longo prazo.  
 

Perspectivas 

MCCI11 - Mauá Capital Recebíveis Imobiliários 
 
Informamos que 100% dos CRIs permanecem adimplentes e até o momento não identificamos qualquer 
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indício ou negociação em curso que possa causar alteração nas distribuições de rendimento do fundo. Todas 
as operações possuem garantia real e diversos mitigantes de risco.  
 
Entendemos que todos esses fatores fizeram com que a carteira se mantivesse extremamente saudável nos 
momentos de turbulência da pandemia. As perspectivas para os resultados do fundo são impactadas 
diretamente pelos índices mensais de inflação. Os ativos do fundo em sua maioria são atrelados à inflação de 
2 meses anteriores e a maioria da carteira está atrelada ao IPCA. 
 

MOGNO 
 

 

Retornos PL     

Mês Ano 12m 
R$ 

Milhões 
Valor 
Cota 

VPA* P/VPA 
Renda 
Mensal 

MGCR11 5.75% 1.49% 1.49% 0.14 86.76 96.55 0.92 1.13% 

MGFF11 13.47% -13.83% -13.83% 0.71 67.42 78.81 0.92 0.83% 

XPFI 9.34% -2.39% -2.39% - - - - - 

IFIX 8.78% -2.28% -2.28% - - - - - 

XPFP 5.26% 3.83% 3.83% - - - - - 

Fonte: XP e Economatica. Data base: 30/12/2021 

  
 

Resultados 

MGCR11 - Mogno CRI High Grade 
 
Para o mês de dezembro iremos distribuir R$ 1,00 por cota. Em relação às movimentações, realizamos a 
venda de uma parte o CRI de GPA, que era uma obrigação assumida pelo fundo, em contrapartida realizamos 
parte da posição de KNIP11, realizando ganho de capital na carteira. Dentro das operações de CRI vale um 
destaque para operação de São Gonçalo que está com nível de pagamento desenquadrado, a empresa irá 
depositar uma garantia extra para reforçar a operação até o enquadramento. As demais operações não 
possuem atualizações relevantes para este mês. Dentro das posições de FIIs, alguns fundos têm uma boa 
exposição da carteira a ativos atrelados aos CDI, acreditamos que estas posições têm um potencial 
defensivo. Uma vez que os fundos atrelados a IPCA reduzam seus dividendos com uma recuada da inflação, 
os fundos com maior exposição a CDI têm uma melhor capacidade de manter ou aumentar o nível de 
dividendos. 
 

Resultados 

MGFF11 - Mogno Fundo de Fundos 
 
Dividendo de R$ 0,55/cota no mês e yield de 11,49% aa.  
Retorno total de 7,03% no mês, contra um resultado do IFIX de 8,78% em dezembro. 
Variação da cota a mercado, mais o dividendo distribuído, renderam 13,49% no mês.  
Volume negociado de aproximadamente 1 milhão por dia ao longo do mês. 
 
A carteira apresentou ganhos por todos os segmentos e com performance superior concentrada nos fundos 
de tijolo, em linha com o IFIX. Os principais destaques positivos vieram do segmento corporativo e de 
shoppings, representados pelos fundos JSRE11, BRCR11, MALL11 e HSML11, contribuindo com 1,05%, 0,95% 
0,69% e 0,55% respectivamente na performance da carteira. Na alocação, realizamos a venda de KNIP11 e 

https://conteudos.xpi.com.br/fundos-imobiliarios/mogno-fii-mgff11/
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CPTS11 antecipando pressão vendedora após o arrefecimento da inflação que atingiu o pico em outubro de 
2021. Aproveitamos também para diminuir posições em fundos que tem um Yield abaixo da rentabilidade 
livre de risco, o CDI. No lado das aquisições, realizamos importantes subscrições a preços próximo a 
patrimonial nas emissões de ARCT11, VGIP11 e IRDM11, buscando ativos que têm um bom carrego e 
oportunidades de ganho de capital. O fundo encerrou dezembro com 6,1% do PL em liquidez.  
 

Perspectivas 

MGCR11 - Mogno CRI High Grade 
 
Para o mês de janeiro, pretendemos finalizar a liquidação de uma operação de incorporação CDI+, a operação 
acabou atrasando mais que o esperado em vista de regularizações pendentes no projeto. A previsão é que 
essas pendências sejam sanadas em breve e possamos liquidar esse CRI, reorganizando a distribuição de 
indexadores do fundo. Iremos iniciar o destravamento de parte da inflação acumulada no fundo com intuito 
de aumentar os dividendos. A posição de KNIP11 está com resultado positivo e deve gerar um bom resultado 
para o fundo, compensando as vendas CRI que foram realizadas para abrir caixa. O atual objetivo é gerar 
liquidez no fundo, para aproveitar as oportunidades de CRIs quanto de FIIs. Ao mesmo tempo a gestão está 
confortável em manter o atual nível de rentabilidade do fundo. 
 

Perspectivas 

MGFF11 - Mogno Fundo de Fundos 
 
O IFIX teve alta de 8,78% em dezembro contra subida de 2,85% do Ibovespa, em relevante recuperação do 
mercado imobiliário. Os ganhos foram disseminados por todos os segmentos, com fundos de tijolo 
apresentando contribuição e valorização mais relevantes. A geração de resultado dos FIIs apresentou leve 
alta, exceto pelos recebíveis com elevação importante puxada pelo CDI e inflação. Entendemos que os 
fundamentos imobiliários seguem sólidos, mas destacamos a queda no nível de venda dos shoppings. 
Fundos de CRI parecem próximos do preço justo, enquanto fundos de tijolo seguem atrativos. Seguimos 
cautelosos nos investimentos até o fim do ciclo de aperto monetário. 
 
 

  

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

 

Retornos PL     

Mês Ano 12m 
R$ 

Milhões 
Valor 
Cota 

VPA* P/VPA 
Renda 
Mensal 

PORD11 6.42% 4.07% 4.07% 0.37 94.92 99.37 0.97 1.22% 

XPFI 9.34% -2.39% -2.39% - - - - - 

IFIX 8.78% -2.28% -2.28% - - - - - 

XPFP 5.26% 3.83% 3.83% - - - - - 

Fonte: XP e Economatica. Data base: 30/12/2021 

  
 

Resultados 

PORD11 - Polo Recebíveis Imobiliários II 
 
A distribuição da competência de dezembro foi R$ 1,08 por cota o que levou o acumulado do ano-calendário 
para R$ 12,24 por cota.  
Durante o mês de dezembro, seguimos promovendo mudanças importantes com o objetivo de engordar o 
carrego médio da carteira. Continuamos com movimentos de realização, alienando a debênture de Trisul e o 
CRI Helbor de modo a levantar o caixa necessário para as emissões que foram liquidadas no fim do ano. 
Adquirimos o CRI Arena MRV - CDI+5,25% que conta com garantias de cash collateral, cessão do fluxo da 
carteira de crédito (venda de direitos de uso de cadeiras e camarotes) atual e futura e cessão de bilheteria, o 
CRI StockTech - CDI + 6,0% que conta com cessão fiduciária, fiança e fundo, e o CRI Direcional Pró soluto 2 - 
CDI+3,5%. 
 

Perspectivas 

PORD11 - Polo Recebíveis Imobiliários II 
 
A título de atualização, com os atuais movimentos na carteira, engordamos o carrego médio da carteira, 
aplicamos o caixa e aumentamos a parcela investida em ativos CDI-mais. Muitos analistas macro esperam 
um arrefecimento considerável nos índices de inflação em 2022 e pode haver uma defasagem na 
transmissão desse gradiente para a taxa de juros nominal (Selic). Desta forma, consideramos saudável 
manter um book diversificado em inflação-mais e CDI-mais. O fundo ainda conta com um valor relevante de 
inflação acruada mas não distribuída, porém, ainda no 1º semestre de 2022 uma parcela importante deste 
patrimônio deverá ser convertida em caixa à medida que as carências findem, o que impactará positivamente 
a distribuição. 
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QAM 
 

 

Retornos PL     

Mês Ano 12m 
R$ 

Milhões 
Valor 
Cota 

VPA* P/VPA 
Renda 
Mensal 

QAMI11 4.88% - - 0.07 95.03 91.12 1.06 1.6% 

XPFI 9.34% -2.39% -2.39% - - - - - 

IFIX 8.78% -2.28% -2.28% - - - - - 

XPFP 5.26% 3.83% 3.83% - - - - - 

Fonte: XP e Economatica. Data base: 30/12/2021 

  
 

Resultados 

QAMI11 - Quasar Crédito Imobiliário 
 
No dia 14 de janeiro o QAMI11 distribuiu rendimentos de R$ 1,54 por cota relativos ao mês de dezembro, o 
que representa  um dividend yield mensal e anualizado de 1,59% a.m. e 20,91% a.a., respectivamente, 
considerando o valor de mercado de 30 de dezembro de R$ 96,57/cota e equivalente a 208,85% do CDI.  
 

Perspectivas 

QAMI11 - Quasar Crédito Imobiliário 
 
Lembramos que o QAMI11 encontra-se com a totalidade dos seus recursos alocados e 100% indexados ao 
IPCA. Todas as operações estão performando conforme previsto e, pagam mensalmente além do cupom fixo 
a variação positiva do IPCA. Os rendimentos do fundo se beneficiaram do acréscimo da inflação que foi de 
8,92% entre abril/21 e novembro/2021.   
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RB CAPITAL 
 

 

Retornos PL     

Mês Ano 12m R$ 
Milhões 

Valor 
Cota 

VPA* P/VPA Renda 
Mensal 

RFOF11 10.29% -6.96% -6.96% 0.09 74.31 79.5 0.94 0.92% 

RRCI11 8.6% -5.73% -5.73% 0.05 82.98 97.35 0.86 1.18% 

XPFI 9.34% -2.39% -2.39% - - - - - 

IFIX 8.78% -2.28% -2.28% - - - - - 

XPFP 5.26% 3.83% 3.83% - - - - - 

Fonte: XP e Economatica. Data base: 30/12/2021 

  
 

Resultados 

RFOF11 - RB Capital I Fundo de Fundos 
 
Em janeiro, o RFOF11 pagou R$ 0,64/cota (Dividend Yield Anualizado de 10,25%, sobre cota mercado do dia 
30/12/2021). Com resultado de R$ 0,66/cota.  
 
O rendimento é composto: (1)rendimentos mensais dos FIIs aplicados e (2) ganhos de capital decorrentes 
das compras e vendas de cotas de FIIs. 
 
A principal parcela dos (1) rendimentos mensais foram dos fundos de recebíveis, representando 42% do 
resultado do RFOF11. Segmento este, que segue se beneficiando dos índices de inflação e das sequentes 
altas de juros. Adicionalmente, o segmento Logísticos contribuiu com 20%. 
 
Os (2) ganhos de capital no período foram realizados para abrir espaço para novas oportunidades de 
investimentos. No mês, os ganhos vieram pelas vendas, principalmente, dos fundos de tijolo como HGPO11, 
BTLG11 e KNIP11. 
 
Em dezembro, exercemos o DP e sobras da oferta de URPR11 e no mercado secundário aproveitamos o 
início do mês para adquirir BTLG11. 
 

Resultados 

RRCI11 - RB Capital Recebíveis Imobiliários 
 
A alocação em CRI fechou o período em aproximadamente 94,8% do patrimônio do Fundo, distribuída em 20 
ativos diferentes. A carteira de FII sofreu pequena alteração frente ao mês de novembro, mantendo sua 
pulverização e exposição próxima a 3,7% do patrimônio. 
 
Seguem abaixo as movimentações realizadas no mês de Dezembro: 
 
CRI - Certificados de Recebíveis Imobiliários: 
- Venda do restante da participação no CRI GPA II (20H0695880) em R$ 1.406mil 
- Venda do restante da participação no CRI Supermercado Mateus (20B0980166) em R$ 186,2mil 
- Redução da participação no CRI GPA (20E0031084) em R$ 899,5mil 
- Aquisição do CRI RZK Solar (21K0637078) em R$ 2.000mil 
- Aquisição do CRI YOU (21L0329277) em R$ 2.000mil 
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FII - Fundo de Investimento Imobiliário: 
- Venda da participação no FII BTCR11 em R$ 543,8mil 
 
 

Perspectivas 

RFOF11 - RB Capital I Fundo de Fundos 
 
Mantemos uma postura seletiva em relação às alocações.  
 
Acreditamos que os fundos de tijolos serão as grandes oportunidades de geração de alfa contra o IFIX no 
longo prazo, porém  continuamos olhando o segmento de Recebíves, de forma a equilibrar nossa exposição 
em CDI e IPCA para uma posição mais defensiva em um cenário de alta da inflação e crescente aumento dos 
juros.  
 
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.  
 

Perspectivas 

RRCI11 - RB Capital Recebíveis Imobiliários 
 
 A gestão aumentou a participação em CDI no portfólio de 19,1% em novembro para 22% em dezembro.  
 
O dividendo anunciado referente à performance do mês de dezembro foi de R$ 1,02/cota. 
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RBR ASSET 
 

 

Retornos PL     

Mês Ano 12m R$ 
Milhões 

Valor 
Cota 

VPA* P/VPA Renda 
Mensal 

RBRF11 16.53% -11.22% -11.22% 1.19 78.75 87.34 0.96 0.87% 

RBRR11 6.12% 14.47% 14.47% 1.04 97.88 100.69 0.97 0.96% 

RBRY11 5.28% 11.01% 11.01% 0.35 103.26 104.49 1.0 1.11% 

XPFI 9.34% -2.39% -2.39% - - - - - 

IFIX 8.78% -2.28% -2.28% - - - - - 

XPFP 5.26% 3.83% 3.83% - - - - - 

Fonte: XP e Economatica. Data base: 30/12/2021 

  
 

Resultados 

RBRF11 - RBR Alpha 
 
O Fundo anunciou distribuição de rendimentos referente a dezembro/21 de R$0,606/cota, em linha com a 
distribuição do segundo semestre do ano e com o guidance divulgado para o segundo semestre de 2022, que 
corresponde a um dividend yield de 9,2% a.a. sobre a cota de fechamento de R$79,40. No mês, a cota 
valorizou 16,5%, também devido ao elevado desconto da cota a mercado vs cota patrimonial no fim de 
Nov/21. 
 
A performance do IFIX, até o final de novembro, apresentava queda superior a 10% no ano. No entanto, sem 
relevantes ruídos no campo político e com níveis de juros cedendo para níveis mais próximos de 5% (NTN-B), 
além da menor preocupação com a nova variante Ômicron de COVID-19, o IFIX teve a maior alta do ano 
(+8,78% no mês), encerrando 2021 com uma performance de -2,3% e evitando que 2021 se encerrasse com o 
pior desempenho da história do índice. Os setores de destaque do mês foram os de tijolo, que contribuíram 
com retornos acima de 12%, em especial shoppings, lajes corporativas e galpões logísticos. Iniciamos o ano 
passado com o juro real próximo de 3,2% e o encerramos cerca de 200bps mais alto, fator que contribui para 
o desempenho do IFIX, com forte correlação negativa.  
 

Resultados 

RBRR11 - RBR High Grade 
 
O fundo fechou o mês de dezembro 99% alocado (88% em CRIs e 11% em FIIs de CRIs), com taxa média de 
CDI+2,40% a.a.. São 41 operações (portfólio diversificado) localizadas em sua grande maioria em São Paulo. 
O LTV de 63% 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$ 1,07/cota referente ao resultado de dezembro, o que representa um DY anualizado de 
13,78% frente a cota de fechamento do mês (R$ 98,95). 
 

Resultados 

RBRY11 - RBR Private Crédito Imobiliário 
 
O fundo fechou o mês de dezembro 98% alocado (73% em CRIs e 25% em FIIs de CRIs) com 25 operações, 

https://conteudos.xpi.com.br/fundos-imobiliarios/rbr-alpha-fundo-de-fundos-fii-rbrf11/
https://conteudos.xpi.com.br/fundos-imobiliarios/rbr-rendimento-high-grade-fii-rbrr11/
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em uma taxa média de CDI+4,8% a.a., seguindo a alocação do recurso da oferta há nove meses. O time de 
gestão busca manter um ótimo perfil de risco x retorno. O baixo LTV (51%), garantias devidamente 
formalizadas (alienação fiduciária) e uma concentração de garantias localizadas em São Paulo refletem tais 
características. O dividendo distribuído referente ao mês de dezembro foi de R$ 1,34/cota. Equivalente a um 
DY de 16,50% ao ano sobre a cota mercado no fechamento do mês (R$ 104,60). 
 

Perspectivas 

RBRF11 - RBR Alpha 
 
Apesar de operacionalmente os Fundos Imobiliários estarem apresentando indicadores saudáveis, o cenário 
da classe em 2022 ainda segue pressionado pelas incertezas trazidas pelo contexto fiscal, inflação galopante, 
pandemia e Eleições. Algumas posições específicas, especialmente de FIIs de Crédito, possuem um maior 
potencial de upside. Tais posições podem “surfar” bem a alta da inflação e do CDI, distribuindo melhores 
resultados. Mesmo em um ambiente desafiador, conseguimos destravar significativos ganhos, 
principalmente por estarmos alocados com aproximadamente 44% do PL em FIIs de CRI e CRIs direto, com 
isso continuamos com o guidance de dividendos divulgado de R$ 0,60/cota. 
 

Perspectivas 

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 (31%), Inflação (62%) e Pré-fixado (7%) 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 2022. 
 

Perspectivas 

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 (48%), Inflação (39%) e Pré (14%) 
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 2022. 
 
 

  

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

 

Retornos PL     

Mês Ano 12m R$ 
Milhões 

Valor 
Cota 

VPA* P/VPA Renda 
Mensal 

RECX11 0.01% - - 0.02 85.03 88.99 1.01 1.15% 

RECR11 3.82% 9.94% 9.94% 2.31 98.54 95.31 1.05 1.21% 

XPFI 9.34% -2.39% -2.39% - - - - - 

IFIX 8.78% -2.28% -2.28% - - - - - 

XPFP 5.26% 3.83% 3.83% - - - - - 

Fonte: XP e Economatica. Data base: 30/12/2021 

  
 

Resultados 

RECX11 - REC Fundo de Fundos 
 
 O Fundo irá distribuir aos cotistas, referente ao mês de dezembro, o dividendo de R$1,0000/cota. O Dividend 
Yieldcdo fundo RECX11, calculado sobre a cota de fechamento, de R$ 86,00, é equivalente a 1,16% ao mês, ou 
13,95% anualizado. 
 Com relação aos indicadores econômicos, o IPCA subiu 0,78%, e no acumulado do ano, apresentou uma alta 
de  10,42%. Já o IGPM, teve uma variação positiva em 0,87%, acumulando uma alta de 17,78% no ano de 
2021. 
  
 

Resultados 

RECR11 - REC Recebíveis Imobiliários 
 
No acumulado dos últimos 12 meses, a distribuição de rendimentos do Fundo corresponde a 13,9% a.a., ou o 
equivalente a 315% 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 370% do CDI líquido do tributo. 
O Fundo distribuiu entre dezembro de 2017 (primeiro mês após o encerramento de sua oferta inicial) e 
dezembro de 2021 um montante acumulado de 60,0% (versus um CDI acumulado de 21,5%). 
Em 14 de janeiro de 2022, referente ao resultado do mês de dezembro, o Fundo distribuiu o montante de R$ 
35.316.165. Este mês, os cotistas receberão o rendimento por cota, equivalente a R$ 1,4558. 
O Fundo encerrou o mês com 97,3% de seus recursos alocados em CRIs, distribuídos em 85 operações. 
Em 2021, o Fundo manteve um percentual médio de alocação equivalente a 89% (percentual médio no 
encerramento dos 12 meses) e aumentou de 54 CRIs em Dez/2020 para 85 neste último mês de dezembro. 
 

Perspectivas 

RECX11 - REC Fundo de Fundos 
 
O gestor continua com a estratégia de alocar majoritariamente em FIIs de CRI, com um percentual de 72,1% 
da alocação total. 
 

Perspectivas 

RECR11 - REC Recebíveis Imobiliários 
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O Fundo pretende continuar avaliando oportunidades no mercado para manter um percentual elevado em 
CRIs assim como os últimos meses. Vale destacar que o portfolio tende a continuar saudável, em virtude da 
robusta estrutura de garantia que as operações apresentam. 
 

RIO BRAVO INVESTIMENTOS 
 

 

Retornos PL     

Mês Ano 12m R$ 
Milhões 

Valor 
Cota 

VPA* P/VPA Renda 
Mensal 

RBHG11 4.44% 12.05% 12.05% 0.17 84.46 95.89 0.9 1.32% 

RBFF11 10.25% -16.06% -16.06% 0.24 56.56 63.16 0.9 0.9% 

XPFI 9.34% -2.39% -2.39% - - - - - 

IFIX 8.78% -2.28% -2.28% - - - - - 

XPFP 5.26% 3.83% 3.83% - - - - - 

Fonte: XP e Economatica. Data base: 30/12/2021 

  
 

Resultados 

RBHG11 - Rio Bravo Crédito Imobiliário High Grade 
 
No fechamento de outubro/21, o fundo apresentava 99% do patrimônio alocado no ativo alvo da estratégia de 
gestão, totalizando 31 CRIs e cotas de 7 FIIs. A taxa média ponderada de remuneração dos CRIs atrelados à 
IPCA, que representam 61,4% do portfólio, é de IPCA + 7,3% e dos CRIs atrelados à IGP-M, que representam 
7,2% do portfólio, é de IGP-M + 9,4%. Já os CRIs remunerados a CDI, que representam 27,5% da carteira, 
apresentam taxa média ponderada de CDI + 3,9%. 
 
Adicionalmente, no fechamento do mês o fundo apresentava 1,6% da carteira em instrumentos de liquidez. 
 
Os dividendos do mês de referência foram divulgados no dia 29/11/2021 e serão pagos no dia 14/12/2021 
(mais detalhes na seção “Resultado”). 
 

Resultados 

RBFF11 - Rio Bravo IFIX 
 
Em dezembro, o Rio Bravo Fundo de Fundos distribuiu um rendimento de R$ 0,47/cota, que representa um 
dividend yield de 9,9%, e encerrou o mês negociando com um desconto de aproximadamente 15,6% em 
relação à cota patrimonial, o que consideramos atrativo para alocações no mercado secundário. No segundo 
semestre do ano, aproximadamente 93% das receitas do RBFF vieram de receitas recorrentes, sendo que em 
dezembro o Fundo apresentou receita de aplicação em outros FIIs o valor de R$ 0,53/cota. 
 
Vale mencionar, que o Rio Bravo Fundo de Fundos encerrou o mês de dezembro com diversos fundos do 
portfólio negociando abaixo do valor patrimonial, o que pode representar um potencial de valorização da cota 
patrimonial do RBFF. O desconto patrimonial dos FIIs que o RBFF aloca, encerrou o mês de dezembro em -
8,1% 
 

Perspectivas 

RBFF11 - Rio Bravo IFIX 
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Apesar do retorno de 8,78% do IFIX em dezembro, no ano o índice encerrou com retorno negativo de – 2,28%. 
Mesmo com o rali observado no último mês do ano, ainda encontramos diversos fundos de tijolo negociando 
abaixo do seu custo de reposição e/ou abaixo dos valore efetivos que os ativos possuem no mercado.  
 
O ano de 2022 será marcado por alta volatilidade nos ativos de risco e nos fundos imobiliarios. Eleição 
presidencial no Brasil, processo de subida de juros nos Estados Unidos e o processo de redução do balanço 
do FED são temas que deverão ser observados com muita atenção pelos investidores e terão efeito na 
volatilidade do preço dos ativos ao longo do ano. De qualquer maneira, continuamos otimistas com o 
mercado de fundos imobiliários no médio prazo. 
 

TG CORE 
 

 

Retornos PL     

Mês Ano 12m R$ 
Milhões 

Valor 
Cota 

VPA* P/VPA Renda 
Mensal 

TGAR11 6.05% 1.33% 1.33% 1.5 119.96 132.36 0.95 1.06% 

XPFI 9.34% -2.39% -2.39% - - - - - 

IFIX 8.78% -2.28% -2.28% - - - - - 

XPFP 5.26% 3.83% 3.83% - - - - - 

Fonte: XP e Economatica. Data base: 30/12/2021 

  
 

Resultados 

TGAR11 - TG Ativo Real 
 
O TGAR11 apresentou uma rentabilidade no ano e no mês de 1,04% e 6,05%, respectivamente. A distribuição 
de dezembro foi de R$ 1,23 por cota, resultando em um dividend yield de 1,01% (131,97% do CDI). O mercado 
de renda variável passou por um semestre desafiador, resultando em rentabilidades negativas para o 
Ibovespa (-17,33%) e para o TGAR11 (-3%), com o IFIX (4,28%) apresentado uma recuperação considerável 
(8,78%) em dezembro de 2021.  
Importante destacar que, mesmo diante do exposto, as operações do fundo seguem alinhadas ao planejado e 
alcançando, em sua maioria, os resultados de obras e vendas esperados.  
O principal destaque é para a rápida alocação dos recursos captados na 10ª Emissão, integralizada em junho 
de 2021, no valor aproximado de R$ 504 milhões. Até novembro, o Fundo já havia alocado mais de R$ 650 
milhões. Isso posto, o ritmo na originação de novos ativos arrefecerá, visto que o volume em caixa está 
reduzido e fora investido todo o recurso captado anteriormente. 
 

Perspectivas 

TGAR11 - TG Ativo Real 
 
O cenário para o ano de 2022 permanece trazendo instabilidades, com o surgimento de novas variantes da 
Covid e surtos de contaminação de dengue e H3N2 no Brasil. Adicionalmente, estamos diante de um dos 
anos eleitorais de maior incerteza dos últimos tempos. Apesar disso, os fundamentos do Fundo se mantêm, 
principalmente devido à pulverização, tanto em tipologia, quanto em quantidade de ativos e de regiões, o que, 
aliado à estratégia de foco nas localidades onde o setor agrícola é o driver econômico, tornam o TGAR mais 
resiliente às oscilações dos ciclos econômicos e políticos. 
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VBI 
 

 

Retornos PL     

Mês Ano 12m R$ 
Milhões 

Valor 
Cota 

VPA* P/VPA Renda 
Mensal 

CVBI11 5.73% 13.75% 13.75% 0.99 101.13 99.94 1.02 1.15% 

RVBI11 13.29% -1.12% -1.12% 0.12 83.25 84.81 0.99 1.0% 

XPFI 9.34% -2.39% -2.39% - - - - - 

IFIX 8.78% -2.28% -2.28% - - - - - 

XPFP 5.26% 3.83% 3.83% - - - - - 

Fonte: XP e Economatica. Data base: 30/12/2021 

  
 

Resultados 

CVBI11 - VBI CRI 
 
Anunciado a distribuição de dividendo no valor de R$ 1,12/cota, o que representa um dividend yield 
anualizado de 13,1% sobre a cota de fechamento de novembro (R$ 102,25), acima do mercado considerando 
os fundos de CRI do IFIX. Durante o mês de dezembro, houve o pagamento antecipado do CRI BrDU IV (A e 
B), o que gerou um resultado não recorrente por conta do recebimento da multa de pré-pagamento de 2% 
sobre o saldo devedor. Além disso, o Fundo adicionou 3 novos CRI à carteira: R$ 23,5 milhões no CRI Sabiá 
(CDI + 4,25% a.a.), R$ 40,4 milhões no CRI Cortel (IPCA + 7,00% a.a.) e R$ 27,8 milhões CRI Azzure e Jardim 
(IPCA + 8,75% a.a.). Ao final de dezembro, 85,4% do PL do Fundo estava alocado em CRI com uma 
rentabilidade média ponderada de 13,4% a.a., prazo médio de 4,5 anos e spread médio de 2,5% a.a. Além dos 
novos CRI, investimos na oferta privada do FII VBI Renda Preferencial, fundo gerido pela VBI que financia 
reformas e construções de imóveis através de operações estruturadas na modalidade “build-to-suit” ou “sale-
lease-back” para grupos de primeira linha com rating de crédito elevado. 
 

Resultados 

RVBI11 - VBI REITS FOF 
 
Com base no resultado de dezembro, anunciamos em 10/01 dividendo de R$ 0,75/cota, o que representa um 
dividend yield de 10,2% sobre o PL do fundo em 31/12 (R$ 88,60) ou ainda 10,7% sobre o preço de 
fechamento das cotas no mercado secundário (R$ 84,01) em 31/12. No tocante à performance do 
patrimônio líquido do fundo em 2021, performamos alta de +1,6% (+3,9 p.p. vs. IFIX), enquanto o retorno total 
das cotas do fundo recuaram -1,0% (+1,3 p.p. vs. IFIX), isso por que, a exemplo de todo o segmento de FOF, o 
fundo encerrou o ano descontado em relação ao seu PL, em 5% (P/PL = 0,95). Acreditamos que a 
performance do patrimônio do fundo somado aos dividendos estáveis em patamar elevado confirmam nossa 
tese de investimento para 2021, tendo sido o RVBI o único FOF com retorno superior ao IFIX no ano. Quando 
consideramos o histórico do fundo desde o início, em quase 2 anos de existência (fevereiro de 2020), o PL do 
fundo supera o IFIX em +10,7 p.p. (PL RVBI = +2,4% vs. IFIX -8,3%), enquanto as cotas do fundo no mercado 
secundário superam o IFIX em +6,1 p.p. (Cotas RVBI = -2,2% vs. IFIX -8,3%) – novamente justificado pelas 
cotas sendo negociadas com desconto em relação ao valor patrimonial.  
 

Perspectivas 

CVBI11 - VBI CRI 
 
Esperamos que a rentabilidade do fundo deve continuar alta dado a expectativa de aumento na taxa selic e 
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inflação mais elevada no curto prazo. 
 

Perspectivas 

RVBI11 - VBI REITS FOF 
 
No mês foram distribuídos R$ 0,75/cota. Tudo mais constante, será possível distribuir nos próximos meses 
um montante igual ou superior à este valor, uma vez que o Fundo acumula estoque de ganho de capital não-
realizado de R$ 1,41/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 exige a venda 
prematura de ativos que ainda não atingiram seu potencial de valorização.  
 

VINCI PARTNERS 
 

 

Retornos PL     

Mês Ano 12m R$ 
Milhões 

Valor 
Cota 

VPA* P/VPA Renda 
Mensal 

VIFI11 3.97% -12.57% -12.57% 0.24 75.84 85.57 0.89 0.85% 

XPFI 9.34% -2.39% -2.39% - - - - - 

IFIX 8.78% -2.28% -2.28% - - - - - 

XPFP 5.26% 3.83% 3.83% - - - - - 

Fonte: XP e Economatica. Data base: 30/12/2021 

  
 

Resultados 

VIFI11 - Vinci Instrumentos Financeiros 
 
No mês de dezembro, a rentabilidade total do VIFI foi de 9,3%, o que representa 0,6 ponto percentual abaixo 
da 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 4,8 pontos percentuais acima do retorno do seu 
benchmark. No final do último mês, a cota de mercado do fundo apresentava um desconto de 18,4% em 
relação a sua cota patrimonial, que reflete a marcação a mercado da carteira do fundo. O rendimento para o 
mês foi de R$ 0,66/cota, o equivalente a um dividend yield de 10,4% sobre a cota de mercado de fechamento 
do mês. O fundo apresentava diversificação entre segmentos, com escritórios representando 29% dos ativos, 
seguido por recebíveis imobiliários com 23%, logística com 21% e shoppings com 14%. Com relação às 
estratégias de investimento, o fundo apresentava 65% da carteira na estratégia de renda e 35% em valor. 
 

Perspectivas 

VIFI11 - Vinci Instrumentos Financeiros 
 
O ano de 2021 termina deixando muitos desafios para o ano que se inicia. No Brasil, além das eleições 
presidenciais em 2022, existem dúvidas sobre o tamanho do ajuste monetário necessário para combater a 
inflação e seu impacto sobre o crescimento econômico. Já no plano internacional, o principal destaque é a 
iminente alta de juros do Banco Central norte-americano (Fed) e as implicações desse movimento para o 
resto do mundo. 
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XP ASSET MANAGEMENT 
 

 

Retornos PL     

Mês Ano 12m R$ 
Milhões 

Valor 
Cota 

VPA* P/VPA Renda 
Mensal 

MXRF11 1.11% 5.26% 5.26% 2.32 9.92 10.27 0.99 0.8% 

XPCI11 7.47% 17.36% 17.36% 0.66 95.84 95.14 1.02 1.01% 

XPSF11 17.37% -6.37% -6.37% 0.39 81.8 89.83 0.98 0.99% 

XPFI 9.34% -2.39% -2.39% - - - - - 

IFIX 8.78% -2.28% -2.28% - - - - - 

XPFP 5.26% 3.83% 3.83% - - - - - 

Fonte: XP e Economatica. Data base: 30/12/2021 

  
 

Resultados 

MXRF11 - Maxi Renda 
 
Em dezembro o IFIX fechou em alta de 8,78%. Na política monetária as expectativas de inflação no Brasil e no 
globo seguem pressionadas. FED e BCE adotaram tons mais hawkish em suas últimas comunicações, com 
possibilidade de antecipação do fim do QE. No lado sanitário o avanço de casos pelo mundo segue trazendo 
apreensão aos mercados com endurecimento das políticas de deslocamento. 
No book de CRIs a gestão seguiu com a estratégia de reciclagem de portfólio, com alienações que geraram 
ganho de capital ao Maxi de R$ 6MM e novas alocações no montante de R$ 170MM. Com estes  movimentos 
o Fundo encerrou o ano com 0,5% do PL em caixa. 
Os rendimentos auferidos segundo o regime de caixa foram de R$ 0,090/cota, totalizando R$ 20,3MM. Os 
books de permutas financeiras, CRI e FII distribuíram R$ 1,6MM, R$ 18,6MM e R$ 2,0MM, respectivamente. 
A cota patrimonial do Fundo foi impactada positivamente ao final do mês devido principalmente à 
remarcação das permutas. A remarcação reflete o resultado acumulado nas mesmas considerando a 
remuneração acordada. 
Destaque para o elevado crescimento de cotistas na base do Fundo, com 490 mil cotistas, o maior da 
indústria de FIIs no Brasil, segundo dados da B3. 
 

Resultados 

XPCI11 - XP Crédito Imobiliário 
 
Em dezembro o IFIX fechou em alta de 8,78%. Na política monetária as expectativas de inflação no Brasil e no 
globo seguem pressionadas. FED e BCE adotaram tons mais hawkish em suas últimas comunicações, com 
possibilidade de antecipação do fim do QE. No lado sanitário o avanço de casos pelo mundo segue trazendo 
apreensão aos mercados com endurecimento das políticas de deslocamento. 
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$ 1,46MM e investimentos valor total de R$ 104,53MM. No book de FIIs a 
gestão realizou operações de mercado primário e secundário, com alienação do KNCR11 e importante ganho 
de capital. 
Os rendimentos auferidos segundo o regime de caixa foram de R$ 0,97/cota, totalizando R$ 7,08MM. Os 
books de CRI e FII distribuíram R$ 5,85MM e R$ 1,57MM, respectivamente. 
 

Resultados 

XPSF11 - XP Selection FOF 

https://conteudos.xpi.com.br/fundos-imobiliarios/maxi-renda-fii-mxrf11/
https://conteudos.xpi.com.br/fundos-imobiliarios/xp-credito-imobiliario-xpci11/
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Em dezembro, o Time de Gestão manteve parcela preponderante alocada em FIIs de CRIs e realizou uma 
alocação direta em novo CRI, o qual possui como lastro debêntures lastreadas em recebíveis de 
empreendimentos da Embraed, empresa de altíssimo padrão e referência na região sul do país, a operação 
conta com garantias robustas. O XPSF11 encerrou o mês com uma cotação de 81,80 reais por cota “ex-
proventos”, com um dividend yield de 10,3% anualizado, e a cota patrimonial atingiu 89,83 reais “ex-
proventos”, com um dividend yield de 9,4% anualizado. 
 

Perspectivas 

MXRF11 - Maxi Renda 
 
O Fundo tem como objetivo de alocação 80% do PL em CRIs com bons nomes de crédito, com carregos 
atraentes e alto potencial de ganho de capital recorrente e, até 20% do PL em "Permutas Financeiras“, que 
possuem boa rentabilidade, com retornos da ordem de INCC + 13% a.a. É possível notar que atualmente o 
percentual em permuta ainda está abaixo dos 20% e a gestão pretende aumentar significativamente essa 
alocação para chegar nos 20% do PL e, por consequência, melhorar o retorno global do Fundo. Os 
percentuais de 80% e 20% alocados nos books de CRIs e de Permutas Financeiras, respectivamente, podem 
sofrer alterações ao surgirem oportunidades pontuais de ganho de capital no book de FoF Imobiliário que não 
é “coração” do Fundo e, sim, um book meramente tático. 
 

Perspectivas 

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. 
 

Perspectivas 

XPSF11 - XP Selection FOF 
 
Entendemos que a estratégia adotada de concentrar as alocações em ativos lastreados em operações de 
crédito, deve mitigar a volatilidade do fundo nos próximos meses, dado as estruturas de garantias envolvidas 
em tais instrumentos financeiros. O cenário que vislumbramos para 2022 permanece desafiador com 
incertezas em torno da recuperação econômica global, política fiscal doméstica e proximidade das eleições. 
Seguimos buscando otimizar a linha de rendimentos no resultado do fundo com a movimentação 
parcimoniosa do portfólio, aproveitando-se das oscilações dos preços no mercado secundário. 
 
 

  

https://conteudos.xpi.com.br/fundos-imobiliarios/maxi-renda-fii-mxrf11/
https://conteudos.xpi.com.br/fundos-imobiliarios/xp-credito-imobiliario-xpci11/
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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. 

 

 

 

 

 

Retornos 
Valor de 

Mercado 

Mês Ano 12m Milhões 

FIP-IE 7,34% -3,01% -3,01% 6.076 

Ibovespa 2,85% -11,93% -11,93% - 

IEE 0,55% -7,90% -7,90% - 

CDI 0,73% 4,39% 4,40% - 

 

Fonte: XP e Economatica. Data base: 30/12/2021 

 

  

Principais Classes de Fundos  

▪ Energia 

▪ Telecomunicações 

▪ Transportes 

▪ Água 

▪ Saneamento 

▪ Irrigações 
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BRZ 
 

 

Retornos PL     

Mês Ano 12m R$ 
Milhões 

Valor 
Cota 

VPA* P/VPA Renda 
Mensal 

BRZP11 10.47% -7.5% -7.5% nan 72.49 - - 0.0% 

Ibovespa 2.85% -11.93% -11.93% - - - - - 

Fonte: XP e Economatica. Data base: 30/12/2021 

  
 

Resultados 

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 dezembro de 2021 com volume 4% maior que o volume movimentado em 
dezembro de 2020 e 34% maior que o volume movimentado em dezembro de 2019. No acumulado do ano, 
apresentou volume 15% maior que em 2020 e 15% maior que em 2019.  
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 3,3% a.a. sobre o valor da cota no fechamento do mês de 
dezembro/2021 (R$72,5 / cota). Relembramos que, conforme relatório da Leggio, a expectativa é de 
crescimento significativo no fluxo de dividendos. 
Fontes: Porto Itapoá e Análise BRZ 
 

Perspectivas 

BRZP11 - BRZ Infra Portos 
 
Os indicadores continuam favoráveis para o bom desempenho do terminal.  
(i) Crescimento significativo do volume movimentado pelo Porto Itapoá acumulado no ano de 2021 vs. 2020 e 
2019 (infos ao lado); 
(ii) Fluxo de importações no estado de Santa Catarina maior em 60,4% nos 11M21 vs. 11M20 e de 
exportações maior em 25,6% nos 11M/21 vs. 11M/20; 
(iii) Câmbio médio observado no 12M21 de R$ 5,40 / USD vs. R$ 5,15 / USD no 12M20, o que favorece a 
receita de importações; 
(iv) Produção industrial em Santa Catarina crescendo 12,4% no 11M21 vs. 11M20 e no Paraná crescendo 
10,0% no mesmo período. 
Mantemos nossa visão positiva para o fechamento dos resultados do Porto Itapoá em 2021 e para o que 
será buscado em 2022, bem como a expectativa favorável para as distribuições correspondentes. 
 
 

  

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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CAPITANIA INVESTIMENTOS 
 

 

Retornos PL     

Mês Ano 12m 
R$ 

Milhões 
Valor 
Cota 

VPA* P/VPA 
Renda 
Mensal 

CPTI11 3.55% - - nan 101.45 - - 1.0% 

Ibovespa 2.85% -11.93% -11.93% - - - - - 

Fonte: XP e Economatica. Data base: 30/12/2021 

  
 

Resultados 

CPTI11 - Capitânia Infra FIC FIRF 
 
Em dezembro, o que já foi o maior “steepening” da história dos juros foi reduzido a uma das curvas mais “flat” 
da história, com juros nominais ao redor de 10,7% e juros reais ao redor de IPCA+5,5% para todos os prazos. 
No mês o índice IMA-B de títulos públicos indexados à inflação se valorizou 0, 22% e fechou o ano com perda 
de 1,3%.  
A cota patrimonial do CPTI, ajustada pelo dividendo, obteve valorização de 1,8% enquanto a cota de mercado 
se valorizou 3.2%. No mês a parcela de juros correspondeu a 75% do resultado do fundo, enquanto ganho de 
capital representou 25% do resultado. Neste contexto cabe destacar que ao longo do mês encerramos o ciclo 
de investimentos em dois ativos da carteira: PCHS11 e LOGN12, ambos foram quitados de forma antecipada, 
com prêmios relevantes. 
Em dezembro iniciamos nossa exposição ao setor de Portos com aquisição dos ativos TVVH11 e CJEN13. 
Outros ativos incorporados à carteira foram: MSGT33, ASAB11 e MRHP11. Finalizamos o mês com 32 
diferentes exposições a projetos de infraestrutura (entre variados segmentos como) marcados, na média 
ponderada, a IPCA + 8,48% (ou 3,28 % de spread-over NTN-B), duration aproximada de 5,05 anos e rating AA-. 
 

Perspectivas 

CPTI11 - Capitânia Infra FIC FIRF 
 
Seguindo o movimento de reciclagem da carteira que iniciamos em novembro, saindo de algumas operações 
para realizar aquisições em taxas maiores. O volume total negociado em dezembro foi de R$ 105 milhões. A 
taxa média de compra foi de 7,90% enquanto a taxa média de venda foi de 6,47%. Em termos de spread 
320bps vs 143bps sobre a NTN-B de duration equivalente, respectivamente.  
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KINEA INVESTIMENTOS 
 

 

Retornos PL     

Mês Ano 12m R$ 
Milhões 

Valor 
Cota 

VPA* P/VPA Renda 
Mensal 

KDIF11 5.22% 9.25% 9.25% nan 137.0 - - 1.37% 

Ibovespa 2.85% -11.93% -11.93% - - - - - 

Fonte: XP e Economatica. Data base: 30/12/2021 

  
 

Resultados 

KDIF11 - Kinea Infra 
 
No mês, o Fundo rendeu 0,5%, enquanto o benchmark IMA-B rendeu 0,2%. O spread fechou o mês 1,52% 
acima do IMA-B (cota patrimonial). No dia 07 de janeiro de 2022 (5º dia útil) os investidores do Kinea Infra 
receberão R$ 1,20/cota. Vale lembrar que desde dezembro de 2021 o KDIF11 tem pago rendimentos 
mensalmente. Esta nova fase de distribuição de resultados inclui a parcela relativa à correção monetária 
(IPCA) e também aos juros reais dos investimentos da carteira. Como os títulos públicos indexados ao IPCA 
(NTN-B) são referência de preço para todas as debêntures que estão na carteira do Fundo, é fundamental 
avaliar o comportamento delas durante o mês. Em geral, as taxas das NTN-Bs continuaram recuando em 
dezembro. A contrapartida deste movimento é que o preço dos títulos sobe, resultando na alta do IMA-B 
(indicador que mede o desempenho de todas as NTN-Bs) de 0,22%. No Brasil, acreditamos que as principais 
razões para este movimento tenham sido os sinais de arrefecimento na inflação em relação à expectativa 
(IPCA-15) e a definição do orçamento de 2022 que veio relativamente dentro do esperado, porém, alguns 
reajustes de servidores impuseram cautela na situação fiscal.  
 

Perspectivas 

KDIF11 - Kinea Infra 
 
Dando continuidade à nossa postura de diversificação e busca por elevar a alocação do Fundo nestes 
momentos que as taxas nominais da renda fixa estão mais elevadas, realizamos mais 02 investimentos em 
dezembro/21. Investimos em uma nova debênture no segmento de transmissão de energia elétrica. A 
emissão de SOLARIS TRANSMISSÃO DE ENERGIA S.A. foi de R$ 150 milhões e integralmente adquirida pelos 
fundos de infraestrutura da Kinea. Investimos também em mais uma nova debênture no segmento de 
geração eólica de energia elétrica VENTOS DE SÃO LÚCIO ENERGIAS RENOVÁVEIS S.A com remuneração de 
IPCA + 7,60% a.a.  
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PATRIA 
 

 

Retornos PL     

Mês Ano 12m 
R$ 

Milhões 
Valor 
Cota 

VPA* P/VPA 
Renda 
Mensal 

PICE11 3.18% - - nan 83.14 - - 0.0% 

Ibovespa 2.85% -11.93% -11.93% - - - - - 

IEE 0.55% -7.9% -7.9% - - - - - 

Fonte: XP e Economatica. Data base: 30/12/2021 

  
 

Resultados 

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 têm vantagens como: ambiente regulatório estável, contratos de longo-prazo e, portanto, 
receitas e dividendos com maior previsibilidade, risco operacional controlado, e um mercado robusto que 
oferece oportunidades de novos investimentos e diluição de risco de concentração. 
O PICE concluiu dezembro 96% alocado em 3 ativos no setor de geração eólica, conforme esperado. Os 
investimentos foram feitos através debêntures, com prazo de 20 anos, proporcionando ao cotista maior 
segurança que investimentos em ações. Além disso, contam com mecanismo de preferência sobre as 
distribuições dos ativos, visando maior estabilidade de yield. 
Em dezembro, Serrote, 1º ativo 100% operacional, apresentou geração sólida, em linha com as projeções do 
Fundo. O 2º ativo, Serra do Mato, entrou 100% em operação comercial, seguindo o cronograma previsto. Já o 
3º, Afonso Bezerra, está seguindo seu curso normal de obra, com expectativa de estar com 100% seus 
aerogeradores operacionais no 2T22.  
 

Perspectivas 

PICE11 - Pátria Infraestrutura Energia Core 
 
O Fundo já distribuiu R$7,00/cota de rendimentos desde jun/21. Para os próximos 2 meses (até fev/22), o 
Pátria planeja que o PICE11 realize distribuições mensais de R$ 1,00/cota, resultando em um yield anualizado 
de 8,8% (considerando o período de mar/21-fev/22), sobre o valor da emissão. Este valor é ainda maior 
considerando o preço da cota de dez/21: o yield anualizado esperado para o PICE11, até fev/22, é de 10,7%. 
No dia 01 de dezembro de 2021, foi anunciada a expectativa de dividendos de aproximadamente R$9,00 para 
o segundo ano do Fundo (período de mar/22 a fev/23), representando um yield de 10,7%, considerando o 
valor de fechamento da cota de dezembro. 
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PERFIN ASSET MANAGEMENT 
 

 

Retornos PL     

Mês Ano 12m 
R$ 

Milhões 
Valor 
Cota 

VPA* P/VPA 
Renda 
Mensal 

PFIN11 13.51% -2.11% -2.11% nan 87.4 - - 0.0% 

Ibovespa 2.85% -11.93% -11.93% - - - - - 

IEE 0.55% -7.9% -7.9% - - - - - 

Fonte: XP e Economatica. Data base: 30/12/2021 

  
 

Resultados 

PFIN11 - Perfin Apollo Energia 
 
No mês de dezembro o grande destaque foi a entrada em operação antecipada regulatoriamente da TSM, 
única transmissora do portfólio que ainda estava pré operacional, desta forma estamos com 100% dos ativos 
energizados. O empreendimento está localizado nos Estados de São Paulo e Rio de Janeiro e consiste na 
implantação da linha de transmissão de 500 kV Fernão Dias – Terminal Rio, com 330 km de extensão. A TSM 
visa atender os reforços necessários na região Sudeste, que possibilitará o recebimento do excedente de 
energia da região Norte. O projeto contou com a emissão de Debêntures Verde no montante de R$ 530,0 
milhões, conforme comunicado ao mercado de 26 de dezembro de 2019. 
 

Perspectivas 

PFIN11 - Perfin Apollo Energia 
 
Neste mês não tivemos distribuições realizadas e desde do início do fundo, temos R$ 12,97/cota já 
distrubuído aos investidores. 
 
 

  



 
 

                                                                                                                                                                                                76 

Janeiro 2022 

XP ASSET MANAGEMENT 
 

 

Retornos PL     

Mês Ano 12m R$ 
Milhões 

Valor 
Cota 

VPA* P/VPA Renda 
Mensal 

XPID11 6.75% - - nan 88.4 - - 0.0% 

XPIE11 12.22% -5.39% -5.39% nan 78.99 - - 0.0% 

Ibovespa 2.85% -11.93% -11.93% - - - - - 

IEE 0.55% -7.9% -7.9% - - - - - 

Fonte: XP e Economatica. Data base: 30/12/2021 

  
 

Resultados 

XPID11 - XP Infra Debêntures 
 
No mês de dezembro o Fundo anunciou mais um pagamento de R$ 0,90 / cota, pago no mês de janeiro de 
2022. Somando-se as distribuições anunciadas desde o início do fundo, em abril de 2021, foram distribuídos 
R$ 7,95/cota. O portfólio segue performando dentro do esperado, com alocação de aproximadamente 98,4% 
do patrimônio líquido. 
 

Resultados 

XPIE11 - XP Infra II 
 
Do ponto de vista operacional, os ativos do portfólio do Fundo continuam performando bem e as obras dos 
ativos pré-operacionais seguem avançando. Com a conclusão das obras de Campitiba e de Arteon Z no final 
de 2021, os únicos ativos com obras em andamento são LC Energia (que tem uma SPE operacional e duas 
em fase final de obra) e Athon (que possui 4 SPEs operacionais e 2 em fase final de obras). 
Com a distribuição de R$ 2,59 / cota em dezembro, o Fundo superou as expectativas ao distribuir R$ 9,54 / 
cota ao longo de 2021. Para o ano de 2022, projeta-se distribuir R$ 10,50 / cota. 
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Disclaimer 
1. Este material foi elaborado pela XP Investimentos CCTVM S/A (“XP Investimentos” ou “XP”) e não deve ser 

considerado um relatório de análise para os fins do artigo 1º da Instrução CVM nº 483, de 6 de julho de 2010. 
2. Este material tem caráter meramente informativo, não constitui e nem deve ser interpretado como sendo 
material promocional, solicitação de compra ou venda, oferta ou recomendação de qualquer ativo financeiro, 
investimento, sugestão de alocação ou adoção de estratégias por parte dos destinatários. Os prazos, taxas e 
condições aqui contidas são meramente indicativas. 3. As informações contidas neste relatório foram 
consideradas razoáveis na data em que ele foi divulgado e foram obtidas de fontes públicas consideradas 
confiáveis. A XP Investimentos não dá nenhuma segurança ou garantia, seja de forma expressa ou implícita, 
sobre a integridade, confiabilidade ou exatidão dessas informações. Este relatório também não tem a intenção 
de ser uma relação completa ou resumida dos mercados ou desdobramentos nele abordados. 4. Os 
instrumentos financeiros discutidos neste material podem não ser adequados para todos os investidores. Este 
material não leva em consideração os objetivos de investimento, situação financeira ou necessidades 
específicas de qualquer investidor. Os investidores devem obter orientação financeira independente, com base 
em suas características pessoais, antes de tomar uma decisão de investimento. 5. A XP Investimentos não se 
responsabiliza por decisões de investimentos que venham a ser tomadas com base nas informações 
divulgadas e se exime de qualquer responsabilidade por quaisquer prejuízos, diretos ou indiretos, que venham 
a decorrer da utilização deste material ou seu conteúdo. 6. Este relatório é destinado à circulação exclusiva 
para a rede de relacionamento da XP Investimentos, incluindo agentes autônomos da XP e clientes da XP, 
podendo também ser divulgado no site da XP. Fica proibida sua reprodução ou redistribuição para qualquer 
pessoa, no todo ou em parte, qualquer que seja o propósito, sem o prévio consentimento expresso da XP 
Investimentos. 7. A Ouvidoria da XP Investimentos tem a missão de servir de canal de contato sempre que os 
clientes que não se sentirem satisfeitos com as soluções dadas pela empresa aos seus problemas. O contato 
pode ser realizado por meio do telefone: 0800 722 3710. 8. Para maiores informações sobre produtos, tabelas 
de custos operacionais e política de cobrança, favor acessar o nosso site: www.xpi.com.br. 9. PARA 
AVALIAÇÃO DA PERFORMANCE DE UM FUNDO DE INVESTIMENTO, É RECOMENDÁVEL A ANÁLISE DE, NO 
MÍNIMO, 12 (DOZE) MESES.  FUNDOS DE INVESTIMENTO NÃO CONTAM COM GARANTIA DO 
ADMINISTRADOR, DO GESTOR, DE QUALQUER MECANISMO DE SEGURO OU FUNDO GARANTIDOR DE 
CRÉDITO – FGC. INVESTIMENTOS NOS MERCADOS FINANCEIROS E DE CAPITAIS ESTÃO SUJEITOS A 
RISCOS DE PERDA SUPERIOR AO VALOR TOTAL DO CAPITAL INVESTIDO. RENTABILIDADE PASSADA NÃO 
REPRESENTA GARANTIA DE RENTABILIDADE FUTURA A RENTABILIDADE DIVULGADA NÃO É LÍQUIDA DE 
IMPOSTOS E TAXA DE ADMINISTRAÇÃO E PERFORMANCE. LEIA O PROSPECTO, O FORMULÁRIO DE 
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES, LÂMINA DE INFORMAÇÕES ESSENCIAIS E O REGULAMENTO ANTES DE 
INVESTIR. DESCRIÇÃO DO TIPO ANBIMA DISPONÍVEL NO FORMULÁRIO DE INFOR_XMAÇÕES 
COMPLEMENTARES. 10. ESTA INSTITUIÇÃO É ADERENTE AO CÓDIGO ANBIMA DE REGULAÇÃO E MELHORES 
PRÁTICAS PARA ATIVIDADE DE DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS DE INVESTIMENTO NO VAREJO. 


