
 
 

                                                                                                                                                                                                1 

Junho 2022 

 

   

Junho 2022 

FUNDOS DE INVESTIMENTO 

OPINIÃO 
DA GESTÃO 



 
 

                                                                                                                                                                                                2 

Junho 2022 

SUMÁRIO 
Introdução ..................................................................................................................................................................................... 5 

Panorama Geral ........................................................................................................................................................................... 6 

Fundos de Tijolo .......................................................................................................................................................................... 7 

Alianza Investimentos ............................................................................................................................................................ 7 

Autonomy Investimentos ....................................................................................................................................................... 8 

Banco Plural ............................................................................................................................................................................. 9 

BlueCap ................................................................................................................................................................................... 10 

Bluemacaw ............................................................................................................................................................................. 11 

Bresco ...................................................................................................................................................................................... 12 

HSI ............................................................................................................................................................................................ 13 

Hedge....................................................................................................................................................................................... 14 

Kinea Investimentos ............................................................................................................................................................. 17 

Patria ........................................................................................................................................................................................ 18 

QAM ......................................................................................................................................................................................... 19 

RB Capital ............................................................................................................................................................................... 20 

RBR Asset ............................................................................................................................................................................... 21 

REC Gestão ............................................................................................................................................................................. 22 

Rio Bravo Investimentos ...................................................................................................................................................... 24 

Riza ........................................................................................................................................................................................... 27 

TG Core ................................................................................................................................................................................... 28 

TRX ........................................................................................................................................................................................... 29 

Tellus ....................................................................................................................................................................................... 30 

VBI ............................................................................................................................................................................................ 31 

Vinci Partners ......................................................................................................................................................................... 32 

XP Asset Management ......................................................................................................................................................... 34 

Fundos de Papel ........................................................................................................................................................................ 38 

Alianza Investimentos .......................................................................................................................................................... 38 

Banco Fator ............................................................................................................................................................................ 39 

Banco Plural ........................................................................................................................................................................... 40 

Barigui ...................................................................................................................................................................................... 41 

Bluemacaw ............................................................................................................................................................................. 42 

Brio Investimentos ................................................................................................................................................................ 43 

Capitania Investimentos ...................................................................................................................................................... 44 

HSI ............................................................................................................................................................................................ 45 



 
 

                                                                                                                                                                                                3 

Junho 2022 

Habitat ..................................................................................................................................................................................... 46 

Hedge....................................................................................................................................................................................... 47 

Integral Brei ............................................................................................................................................................................. 48 

Iridium Gestão de Recursos ................................................................................................................................................ 49 

Kilima ....................................................................................................................................................................................... 50 

Kinea Investimentos ............................................................................................................................................................. 51 

Mauá Capital .......................................................................................................................................................................... 54 

Mogno...................................................................................................................................................................................... 55 

Polo Capital............................................................................................................................................................................. 56 

QAM ......................................................................................................................................................................................... 57 

RB Capital ............................................................................................................................................................................... 58 

RBR Asset ............................................................................................................................................................................... 59 

REC Gestão ............................................................................................................................................................................. 61 

Rio Bravo Investimentos ...................................................................................................................................................... 62 

Riza ........................................................................................................................................................................................... 63 

Suno ......................................................................................................................................................................................... 64 

TG Core ................................................................................................................................................................................... 65 

VBI ............................................................................................................................................................................................ 66 

Valora Investimentos ............................................................................................................................................................ 67 

Vinci Partners ......................................................................................................................................................................... 69 

XP Asset Management ......................................................................................................................................................... 70 

Fundo de Investimento no Agronegócio ............................................................................................................................... 72 

Ecoagro ................................................................................................................................................................................... 72 

FGA ........................................................................................................................................................................................... 73 

Itau ........................................................................................................................................................................................... 74 

JGP ........................................................................................................................................................................................... 75 

Kijani ........................................................................................................................................................................................ 76 

Kinea Investimentos ............................................................................................................................................................. 77 

Riza ........................................................................................................................................................................................... 78 

Valora Investimentos ............................................................................................................................................................ 79 

XP Asset Management ......................................................................................................................................................... 80 

Fundos em Participação de Infraestrutura ........................................................................................................................... 81 

BRZ ........................................................................................................................................................................................... 81 

Bocaina .................................................................................................................................................................................... 82 

Capitania Investimentos ...................................................................................................................................................... 83 



 
 

                                                                                                                                                                                                4 

Junho 2022 

Itau ........................................................................................................................................................................................... 84 

Kinea Investimentos ............................................................................................................................................................. 85 

Patria ........................................................................................................................................................................................ 86 

Perfin Asset Management ................................................................................................................................................... 87 

XP Asset Management ......................................................................................................................................................... 88 

 

 

  



 
 

                                                                                                                                                                                                5 

Junho 2022 

INTRODUÇÃO 
 

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

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

Segregamos os fundos em 3 grandes seções: 

I) Fundos de Tijolo 

II) Fundos de Papel  

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

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

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

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

perspectivas, com textos coletados junto às gestoras. 

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

momento é possível voltar para o índice. 

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

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

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

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

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

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

compra ou de venda.  

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

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

Boa leitura! 

 

 

 

 

 

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

No mês de maio o cenário macroeconômico global permaneceu desafiador e foi marcado por 

incertezas quanto à uma desaceleração econômica global, principalmente na China que sofreu o pior 

surto de Covid desde 2020. 

A inflação permanece em destaque, o IPCA-15 de maio subiu 0,59%, acima das expectativas de 

mercado e da projeção dos economistas da XP (0,45% e 0,46%, respectivamente). No ano, o IPCA-15 

acumula alta de 4,96% e em 12 meses, de 12,20%. Já o Índice Geral de Preços – Mercado (IGP-M) 

registrou inflação de 0,52% em maio, ante 1,41% em abril, acumulando alta de 7,54% no ano e de 

10,72% em 12 meses.  Em maio de 2021, o IGP-M acumulava alta anual de 37,04%. Já o Índice 

Nacional de Custo da Construção (INCC) que havia apresentado alta de 0,87% em abril, saltou para 

1,49% em maio. Com este resultado, o índice acumula alta de 4,27% no ano e 11,20% em 12 meses. 

No âmbito dos fundos imobiliários, em destaque os FIAgros, que podem ser divididos em três tipos 

diferentes: FIAgro-FIDC: voltados para a agroindústria que invistam em direitos creditórios (investidor 

qualificado); FIAgro-FIP: fundos de investimento em participações em sociedade (investidor 

qualificado); FIAgro-FII: voltados para ativos imobiliários e títulos (investidores pessoa-física). A 

principal diferença entre Fiagros-FII e Fundos Imobiliários, se dá no ativo de investimento. Os FIAgros 

são Fundos de Investimento nas Cadeias Produtivas Agroindustriais, uma combinação de recursos, 

sejam eles de natureza imobiliária rural ou aplicados diretamente em atividades do setor.  

Já os Fundos Imobiliários são fundos de investimento destinados a empreendimentos imobiliários, 

que incluem, além da aquisição de imóveis, investimentos com lastro no mercado imobiliário. A maior 

particularidade dos FIAgros é a ausência da obrigatoriedade de distribuição de 95% do resultado 

semestral, diferentemente dos Fundos imobiliários. 

Sobre os índices dos fundos imobiliários, o IFIX apresentou alta de 0,26% no mês, após alta de 1,42% 

em abril. O índice XPFI, índice geral de fundos imobiliários da XP, apresentou alta de 0,11%, enquanto o 

XPFT, índice de fundos imobiliários de tijolos da XP, apresentou queda de -0,26% e o XPFP, índice de 

fundos imobiliários de papel da XP, apresentou alta de 0,93%. 
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FUNDOS DE TIJOLO 
ALIANZA INVESTIMENTOS 
 

 

Retornos PL     

Mês Ano 12m 
R$ 

Milhões 
Valor 
Cota 

VPA* P/VPA 
Renda 
Mensal 

ALZR11 -0.06% 4.62% -0.79% 0.64 114.42 108.44 1.06 0.67% 

XPFI 0.11% 0.04% -0.08% - - - - - 

IFIX 0.26% 0.56% 0.14% - - - - - 

XPFT -0.26% -0.68% -1.02% - - - - - 

Fonte: XP e Economatica. Data base: 31/05/2022 

  
 

Resultados 

ALZR11 - Alianza Trust Renda Imobiliária 
 
Até maio, 10 dos 15 imóveis do Fundo já tiveram seus aluguéis corrigidos pelo repasse inflacionário neste 
ano, o que representa cerca de 74% da receitas imobiliárias apuradas. O restante – Bauducco, BRF (2 
imóveis), Coca-Cola FEMSA e IPG – terá sua atualização monetária efetivada ao longo do segundo semestre. 
 
Com relação à Consulta Formal (AGE) iniciada em 11/05, o Fundo a concluiu em 11/06 e divulgou seu Termo 
de Apuração no dia 17/06. Foram aprovadas as matérias A (eventual realização da 5ª emissão de cotas do 
Fundo, com a emissão de até 2 milhões de novas cotas em até 12 meses após aprovação) e B (atualização 
do Regulamento para prazo de 15 dias para a conclusão das AGEs do Fundo, ficando em linha com a 
Instrução CVM 472). A matéria C (permissão para o Fundo aplicar dos montantes não alocados em imóveis 
diretamente, em fundos de investimento que sejam administrados e/ou geridos pela Administradora ou 
Gestora, nos termos da ICVM 472) não atingiu quórum qualificado mínimo para aprovação, e mais detalhes 
podem ser analisados no referido documento. 
 
O próximo pagamento dos rendimentos, referente ao resultado caixa de maio, ocorrerá no dia 24/06 no valor 
de R$ 0,78/cota. 
 

Perspectivas 

ALZR11 - Alianza Trust Renda Imobiliária 
 
Ao longo do segundo semestre o ALZR terá os aluguéis dos imóveis Bauducco, BRF (2 imóveis), Coca-Cola 
FEMSA e IPG corrigidos pelo IPCA. Estes representam, atualmente, aproximadamente 26% das receitas 
imobiliárias do Fundo. 
 
A colocação da eventual 5ª emissão de cotas poderá ser realizada em até 12 meses contados da data de 
divulgação do anúncio de início da Oferta, e qualquer novidade a respeito será prontamente informada pelo 
Fundo ao mercado. 
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AUTONOMY INVESTIMENTOS 
 

 

Retornos PL     

Mês Ano 12m 
R$ 

Milhões 
Valor 
Cota 

VPA* P/VPA 
Renda 
Mensal 

AIEC11 1.03% 14.9% 1.17% 0.49 79.58 101.24 0.79 0.91% 

XPFI 0.11% 0.04% -0.08% - - - - - 

IFIX 0.26% 0.56% 0.14% - - - - - 

XPFT -0.26% -0.68% -1.02% - - - - - 

Fonte: XP e Economatica. Data base: 31/05/2022 

  
 

Resultados 

AIEC11 - Autonomy Edifícios Corporativos 
 
O IFIX fechou o mês de maio em leve alta de 0,25% continuando a tendência dos últimos dois meses de alta 
no índice. O AIEC11 seguiu mais uma vez estável, com valorização marginal de 0,12% no valor da cota. O 
deságio sobre a cota patrimonial ficou em 20,8%. 
 
A distribuição de dividendos de maio se manteve no patamar de R$ 0,72 por cota, equivalente a um dividend 
yield anualizado de 10,76% sobre a cota de 31/mai.  
 
Em maio a XP foi contratada para os serviços de Formador de Mercado, com o objetivo de aumentar a 
liquidez e reduzir o spread no mercado secundário. O serviço vigorará por pelo menos 6 meses e será 
mantido a critério do Gestor, tendo custo menor que R$ 0,005/cota ao mês (pagos pelo Fundo). 
 
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). 
 
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 
(IGPM) e com 0% de vacância, ancorados em dois excelentes imóveis. No mês de junho, o contrato do IBMEC 
será reajustado pelo IGP-M (acumulado de 10,72%) a ser pago no mês de julho. 
 
A recente contratação da XP como Formadora de Mercado tem como objetivo fomentar a negociação das 
cotas do Fundo no mercado secundário, aumentando a liquidez e reduzindo o spread entre as ordens de 
compra e de venda, potencialmente atraindo um número maior de investidores. 
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BANCO PLURAL 
 

 

Retornos PL     

Mês Ano 12m 
R$ 

Milhões 
Valor 
Cota 

VPA* P/VPA 
Renda 
Mensal 

MALL11 -0.09% 8.93% 12.63% 0.82 100.52 108.35 0.93 0.71% 

XPFI 0.11% 0.04% -0.08% - - - - - 

IFIX 0.26% 0.56% 0.14% - - - - - 

XPFT -0.26% -0.68% -1.02% - - - - - 

Fonte: XP e Economatica. Data base: 31/05/2022 

  
 

Resultados 

MALL11 - Malls Brasil Plural 
 
O rendimento distribuído em maio foi de R$ 0,72/cota, equivalente a 8,53% a.a. em relação à cota de mercado 
e a 8,00% a.a. em relação à cota patrimonial. Atingimos um NOI caixa de R$ 7,1 milhões e um total de R$ 98 
milhões em vendas, demonstrando que o portfólio na sua totalidade, já apresenta níveis de resultados 
superiores ao período pré pandêmico, evidênciando a retomada do setor e também dos ativos do fundo. 
Durante o mês de abril, os shoppings que compõem o portfólio do fundo permaneceram 100% abertos e com 
horário de funcionamento padrão. 
 

Perspectivas 

MALL11 - Malls Brasil Plural 
 
Em maio, o Índice Cielo do Varejo Ampliado (ICVA) apresentou um crescimento de 6,9% nas vendas do varejo, 
descontada a inflação, em comparação com o mesmo mês em 2021. No setor de shoppings, a Associação 
Brasileira de Shopping Centers (Abrasce) com base em levantamentos do Índice Cielo de Varejo em Shopping 
Centers (ICVS-Abrasce), registrou um aumento nominal de 22,2% nas vendas no primeiro trimestre de 2022. 
Além disso, observamos um avanço da vacinação no Brasil, onde aproximadamente 86,1% da população já 
se encontra parcialmente vacinada e 77,5% completamente vacinada (Our World in Data). Apesar de um 
cenário mais positivo, seguimos atentos a possíveis impactos inflacionários no varejo.  
 
 

  

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 1.17% -5.57% -7.12% 0.23 86.5 98.38 0.88 0.58% 

XPFI 0.11% 0.04% -0.08% - - - - - 

IFIX 0.26% 0.56% 0.14% - - - - - 

XPFT -0.26% -0.68% -1.02% - - - - - 

Fonte: XP e Economatica. Data base: 31/05/2022 

  
 

Resultados 

BLCP11 - BlueCap Renda Logística 
 
A inflação brasileira mostrou certo alívio em maio, com o IPCA desacelerando para 0,47%. O valor ficou 
razoavelmente abaixo das expectativas do mercado, que rondavam em torno de 0,60%.  
Essa é a menor variação mensal observada em 13 meses. No entanto, o acumulado de 12 meses ainda se 
encontra acima de 2 dígitos, 11,73%, e os núcleos pressionados. 
A greve de servidores do Banco Central interrompeu a divulgação do relatório semanal Focus. As projeções 
para o IPCA de 2023, coletada por outras fontes, indicam uma variação ao redor de 4,5%.  
Os índices inflacionários continuam muito ruins na Europa e nos EUA, incitando uma resposta mais firme da 
autoridade monetária. As estimativas do FED de parar a subida de juros em 3,50% já se encontram 
defasadas.  
O grande aspecto negativo é o contínuo aumento da aversão a risco por parte dos investidores, 
contaminando todas as classes de ativos. 
 

Perspectivas 

BLCP11 - BlueCap Renda Logística 
 
O valor da cota patrimonial do BLCP11 subiu para R$ 111,62, após laudo de avaliação anual. Para os 
investidores que entraram na oferta 400 no fim do ano passado, isso representa um potencial ganho de 
capital de 30,6% em 7 meses. No período, o Ifix sobre 8,1% e o Ibovespa cai 5,7%.  
Como gestores, ficamos muito satisfeitos que todos os cotistas que entraram nas 3 ofertas realizadas pelo 
fundo ao longo desses 2 anos se encontram com o valor da cota patrimonial bem acima do valor que 
subscreveram nas ofertas. 
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BLUEMACAW 
 

 

Retornos PL     

Mês Ano 12m 
R$ 

Milhões 
Valor Cota VPA* P/VPA 

Renda 
Mensal 

BLMG11 -2.73% -6.27% -8.48% 0.37 82.96 96.69 0.87 0.92% 

BLMO11 -0.33% - - 0.11 24785.85 29283.95 0.85 0.07% 

XPFI 0.11% 0.04% -0.08% - - - - - 

IFIX 0.26% 0.56% 0.14% - - - - - 

XPFT -0.26% -0.68% -1.02% - - - - - 

Fonte: XP e Economatica. Data base: 31/05/2022 

  
 

Resultados 

BLMG11 - Bluemacaw Logística 
 
O portfólio do Bluemacaw Logística é composto por 4 galpões logísticos A+ 100% locados, com uma base de 
inquilinos 82% exposta ao crescimento do e-commerce no Brasil, contratos longos (WAULT de 7,5 anos), e 
com 72% da receita proveniente de contratos atípicos. 
Em Maio de 2022, a distribuição de rendimentos do Fundo foi de R$0,80/cota, equivalente ao dividend yield 
anualizado de 9,6% e 9,1% calculado sobre a cota da 1ª e 2ª Emissão, respectivamente. A distribuição segue 
em linha com o patamar praticado nos últimos meses. 
 

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 Maio, todos os andares pertencentes ao Fundo estão em pleno funcionamento, com grande parte 
das empresas que os ocupam tendo retornado ao trabalho presencial. 
Por fim, o Fundo apresenta 100% de locação física e apresentou uma distribuição de R$17,51/cota no mês. 
 

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 -0.87% -0.22% -1.86% 1.76 99.21 118.94 0.84 0.63% 

XPFI 0.11% 0.04% -0.08% - - - - - 

IFIX 0.26% 0.56% 0.14% - - - - - 

XPFT -0.26% -0.68% -1.02% - - - - - 

Fonte: XP e Economatica. Data base: 31/05/2022 

  
 

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$155 milhões, sendo 39% 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 5,0 
anos e 28% são atípicos. Aproximadamente 91% 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 
 
- Benfeitorias Whirlpool: Com entrega prevista para junho de 2022, as obras da 2ª fase estão 97% concluídas. 
O valor do aluguel representará, aproximadamente, R$ 0,01 por cota do Fundo ao mês. 
- Benfeitorias Bresco Bahia: Com entrega prevista para junho de 2022, as obras de expansão do refeitório 
estão 63% concluídas. O valor do aluguel representará, aproximadamente, R$ 0,01 por cota do Fundo ao mês. 
- Fato Relevante - Imóvel Bresco Itupeva - Reckitt Benckiser: Contrato prorrogado até o dia 31/12/2025. 
 
 

  

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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HSI 
 

 

Retornos PL     

Mês Ano 12m 
R$ 

Milhões 
Valor 
Cota 

VPA* P/VPA 
Renda 
Mensal 

HSLG11 -2.41% -7.33% -12.29% 1.4 85.5 110.82 0.78 0.71% 

HSML11 0.45% 2.32% -4.51% 1.48 79.89 93.76 0.86 0.75% 

HSRE11 0.56% 4.23% - 0.83 99.44 97.1 1.03 0.56% 

XPFI 0.11% 0.04% -0.08% - - - - - 

IFIX 0.26% 0.56% 0.14% - - - - - 

XPFT -0.26% -0.68% -1.02% - - - - - 

Fonte: XP e Economatica. Data base: 31/05/2022 

  
 

Resultados 

HSLG11 - HSI Logística 
 
Concluímos neste mês a locação de 1 módulo em Itapevi-SP no total de 2.286 m² de ABL, conforme 
adiantado no último Relatório Gerencial. Trata-se da expansão de um atual locatário do ativo, com preço de 
locação em linha ao já praticado. Com isso, resta apenas 1 módulo disponível em todo o portfólio. No mês de 
maio/2022 aumentamos a distribuição de dividendos para R$ 0,65/cota. Vale ressaltar que existe 
descasamento mensal entre a distribuição de rendimentos e o resultado do fundo, devido ao ganho de capital 
realizado após o recebimento da 1ª parcela da Venda do Ativo em Santo André, realizado em janeiro/2022. O 
ativo foi vendido no início do ano com a previsão de pagamento em quatro parcelas iguais semestrais tendo 
o Fundo recebido a primeira parte em Janeiro. A venda gerará um ganho de capital de aproximadamente R$ 
30 milhões que serão diluídos em 24 meses de distribuições. 
 

Resultados 

HSML11 - HSI Malls 
 
O resultado operacional do Fundo segue superando continuamente o realizado no período prépandemia, 
acumulando uma variação de NOI em relação à 2019 de +12%. Diante disso, aumentamos a distribuição 
neste mês para R$ 0,62/cota, o que estava programado até então para o início do segundo semestre.  
 
Indicadores dos ativos que são acessados por nós sugerem que esta tendência de crescimento permanece 
nos meses restantes do primeiro semestre. Sobre a aquisição mais recente do Fundo (Shopping Paralela), a 
performance até agora é significativamente acima do esperado, com destaque para as contas de “Aluguel 
Mínimo” (SSR +24% vs. 2019), “Descontos” e “Mall & Mídia”, o que amplia a nossa expectativa para o  
rescimento do ativo, sustentando o efeito da geração de valor esperado para a alavancagem do investimento. 
 
 

Resultados 

HSRE11 - HSI Renda Imobiliária 
 
Todos os locatários do Fundo se mantêm adimplentes, seja nos contratos de locação ou em recebimentos 
extraordinários. 
 
 

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

HSLG11 - HSI Logística 
 
O Fundo terá ainda o capital de aproximadamente R$ 50 milhões para reciclagem. Considerando os contratos 
em carência e o investimento das parcelas do capital desinvestido, o HSLG tem a valores de hoje Receita 
Imobiliária e Financeira contratada potencial de R$ R$ 8.732.735 além do ganho de capital da venda. 
Oportunidades de aquisição estão sendo avaliadas com o objetivo de reciclar os valores procedentes da 
venda do ativo em Santo André e pretendemos oferecer novas oportunidades de investimentos na segunda 
parte do ano. 
 

Perspectivas 

HSML11 - HSI Malls 
 
Demos sequência ao projeto da expansão do Shopping Pátio Maceió conforme divulgado em 09/11/2021. O 
início da obra está previsto para o mês de julho e entrega em março/2023, adicionando ao ativo uma ABL 
superior a 2.000 m², além de cerca de 100 vagas adicionais de estacionamento. O investimento previsto é da 
ordem de R$ 9 milhões, com taxa de retorno sobre o investimento esperada de 30% ex. terreno e 17% 
considerando o terreno adquirido, mas que será objeto de futuras expansões. Vale ressaltar ainda, que houve 
uma economia na ordem de 12% em relação ao custo projetado inicialmente para a obra, o que elevou as 
projeções de retorno feitas inicialmente pela Gestão. 
 

Perspectivas 

HSRE11 - HSI Renda Imobiliária 
 
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. 
 

HEDGE 
 

 

Retornos PL     

Mês Ano 12m 
R$ 

Milhões 
Valor 
Cota 

VPA* P/VPA 
Renda 
Mensal 

FIGS11 -0.96% -9.09% -8.8% 0.28 50.33 99.45 0.51 0.72% 

HAAA11 1.65% 1.81% 1.64% 0.32 94.46 93.42 1.02 0.58% 

HGBS11 1.62% -3.32% -4.83% 2.16 178.31 216.22 0.83 0.68% 

HLOG11 -5.27% -5.78% -17.92% 0.48 85.85 111.98 0.77 0.71% 

XPFI 0.11% 0.04% -0.08% - - - - - 

IFIX 0.26% 0.56% 0.14% - - - - - 

XPFT -0.26% -0.68% -1.02% - - - - - 

Fonte: XP e Economatica. Data base: 31/05/2022 

  
 

Resultados 

FIGS11 - General Shopping Ativo e Renda 
 
Em abril, as vendas dos lojistas apresentaram crescimento de 27,3% vs. abril de 2019.  

https://conteudos.xpi.com.br/fundos-imobiliarios/hsi-malls-hsml11/
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Já o fluxo de veículos dos shoppings, ponderados pela participação do Fundo em cada ativo, foi 13% inferior 
ao observado em abril de 2019. 
A vacância do Fundo aumentou para 16,2% vs. 14,0% no mês anterior, em função das saídas das lojas Tok & 
Stok (1.045m²) e Polishop (233m²) do Parque Shopping Maia. No entanto, informamos que desde o final de 
abril, foram assinados contratos de comercialização para as seguintes lojas: Polo Play, Restaurante Saj, 
Restaurante Johnny Rockets, Vivara Life, Boulangerie Carioca e Ótica Chili Beans, que em conjunto, somam 
mais de 850m² de ABL e deverão impactar positivamente este indicador ao longo dos próximos meses, 
conforme as vigências dos contratos sejam iniciadas, o que levaria a vacância do Fundo para 14,8%. 
Adicionalmente, informamos que o shopping está em negociações avançadas para a comercialização de 
aproximadamente 600m², divididos em 4 operações.  
Em abril, o resultado do Fundo foi de R$ 0,37 / cota, enquanto o rendimento foi de R$ 0,37 / cota. O Fundo 
encerrou o mês com um resultado acumulado e ainda não distribuído de R$ 0,47 / cota. 
 

Resultados 

HAAA11 - Hedge AAA 
 
O Fundo encerrou o mês de maio de 2022 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. No fechamento do mês, o fundo encontrava-se com 16,9% de vacância física, sendo 8,6% 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 maio. 
 

Resultados 

HGBS11 - Hedge Brasil Shopping 
 
Vendas: O portfólio do Fundo apresentou vendas /m² de R$ 1.063 em abril, o que representa um crescimento 
de 15,2%, considerando o portfólio atual vs. portfólio de abril 2019. E se considerarmos o portfólio atual, 
observaríamos um crescimento de 20,2% neste indicador. No acumulado do ano até abril, observamos um 
crescimento de 1,2% no primeiro critério e de 6,4%, considerando o portfólio atual do Fundo.  
Vacância: Observamos no mês um aumento na vacância do Fundo de 6,9% em março para 7,0% em abril. O 
principal responsável foi o Penha em função da sua representatividade no Fundo e apesar do aumento, 
tivemos contratos assinados ao longo de maio que superam os 500m² de ABL neste ativo e que impactarão 
positivamente o indicador no próximo relatório.  
NOI/m²: Em abril, o NOI/m² do Fundo foi de R$ 69,2 / m², um crescimento de 12,8%, considerando portfólio 
atual vs. o de abril de 2019. O West Plaza apresentou queda de 42% em função do recebimento não 
recorrente de R$ 1,4 milhão em abr-19 referente ao êxito em uma ação judicial. Considerando o portfólio atual 
e excluindo o efeito do West Plaza, o NOI/m² do Fundo teria apresentado crescimento de 13,9% vs. abril de 
2019. 
 

Resultados 

HLOG11 - Hedge Logística 
 
O Fundo encerrou o mês de maio de 2022 com investimento em cinco empreendimentos que somam 
aproximadamente 251,2 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 

https://conteudos.xpi.com.br/fundos-imobiliarios/hedge-brasil-shopping-fii-hgbs11/
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exclusivamente contratos típicos de locação. No fechamento do mês, o fundo encontrava-se com 56,57% de 
vacância física dos imóveis acabados, em razão da área desocupada no CLIS e Viracopos. Devido ao formato 
da aquisição do CLIS, que prevê renda garantida por 18 meses. O Condomínio Viracopos também possui 
renda garantida, de forma que a vacância física não impacta na previsão de rendimentos. O Fundo distribuiu 
R$ 0,65 por cota referente ao mês de maio. 
 

Perspectivas 

FIGS11 - General Shopping Ativo e Renda 
 
O Fundo distribuirá R$ 0,37 por cota como rendimento referente ao mês de maio de 2022, considerando as 
2.850.000 cotas no fechamento do mês. Assim, o Fundo encerrou o mês com um resultado acumulado e 
ainda não distribuído de R$ 0,47 / cota.  
 

Perspectivas 

HAAA11 - Hedge AAA 
 
O mercado de escritórios de alto padrão (AAA-AA) na cidade de São Paulo vinha numa forte tendência de 
recuperação com a vacância caindo para 13,2% em 2019. A pandemia de Covid-19 afetou essa trajetória 
elevando a vacância para 22,9% em 2021. Mas, pela primeira vez desde o início da pandemia, o primeiro 
trimestre de 2022 mostrou uma recuperação na ocupação das lajes corporativas da capital paulista. 
Com o avanço da vacinação os escritórios, principalmente empresas de pequeno e médio porte, estão 
voltando às suas atividades presencialmente. O modelo de trabalho híbrido ainda é presente no mercado de 
trabalho, sobretudo nas empresas de grande porte. Nesse trimestre a absorção líquida foi a maior desde o 
primeiro trimestre de 2020, apresentando também uma queda na taxa de vacância. 
 

Perspectivas 

HGBS11 - Hedge Brasil Shopping 
 
O Fundo distribuirá R$ 1,25 por cota como rendimento referente ao mês de maio de 2022, considerando as 
10.000.000 cotas no fechamento. 
Considerando as premissas de projeção de resultados para os ativos do Fundo, aumentamos a faixa de 
estimativa de rendimentos médio mensal para próximos meses de 2022 para entre R$ 1,25 a R$ 1,30 / cota. 
As premissas utilizadas levam em consideração que não teremos mais restrições de funcionamento 
relacionadas a medidas de combate a pandemia. 
Todas as declarações quando baseadas em expectativas futuras, envolvem riscos e incertezas e, portanto, 
não devem ser consideradas como promessa ou garantia de rentabilidade futura. 
Adicionalmente, o Fundo encerrou o mês com o equivalente a R$ 1,62 / cota de resultado gerado em meses 
anteriores e ainda não distribuído. 
 

Perspectivas 

HLOG11 - Hedge Logística 
 
Em 2021, o mercado de galpões logísticos continuou em expansão, no 4º trimestre houve recorde de entrega 
de novo estoque, chegando à marca e 1,104 milhões de m², sendo 75% em São Paulo,  segundo dados da 
Buildings. Espera-se que, em 2022, as empresas continuem 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. 
 
 

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

 

Retornos PL     

Mês Ano 12m 
R$ 

Milhões 
Valor 
Cota 

VPA* P/VPA 
Renda 
Mensal 

KNRI11 -2.54% -3.65% -1.31% 3.8 131.76 157.13 0.84 0.62% 

XPFI 0.11% 0.04% -0.08% - - - - - 

IFIX 0.26% 0.56% 0.14% - - - - - 

XPFT -0.26% -0.68% -1.02% - - - - - 

Fonte: XP e Economatica. Data base: 31/05/2022 

  
 

Resultados 

KNRI11 - Kinea Real Estate 
 
No mês de maio tivemos a locação de um andar no Edifício Athenas pela Eccon Soluções Ambientais, que 
atua no mercado de consultoria ambiental em 10 países, e de um andar do Edifício Rochaverá para a 
empresa Lockton Brasil, considerada uma das maiores corretoras de seguros do mundo. Com as locações 
acima, a vacância física do Fundo foi para 1,91% (ante 1,97% no mês anterior), a vacância financeira para 
6,26% (ante 6,43% no mês anterior) e a vacância financeira ajustada pelas carências para 7,34% (ante 7,38% 
no mês anterior). Conforme informado em nosso comunicado de rendimentos publicado em 31/05/2022, o 
valor de rendimentos distribuídos pelo Fundo referente ao mês de maio cujo pagamento ocorreu em 
14/06/2022, será de R$0,84 por cota. 
 

Perspectivas 

KNRI11 - Kinea Real Estate 
 
Continuamos enxergando queda nas vacâncias física e financeira do fundo, o que vem contribuindo para a 
elevação do valor recorrente distribuido mensalmente. Esperamos novos aumentos no valor dos rendimentos 
no primeiro semestre, caso o cenário de novas locações siga em curso. Destacamos também que 
projetamos um incremento de receita para o fundo nos próximos meses, confore o término de vigência das 
carências previstas nos contratos de locação firmados recentemente. A projeção do incremento de receita 
conforme o término de vigência das carências previstas nos contratos de locação firmados recentemente 
está disponível no nosso Relatório de Gestão mensal. 
 
 

  

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


 
 

                                                                                                                                                                                                18 

Junho 2022 

PATRIA 
 

 

Retornos PL     

Mês Ano 12m 
R$ 

Milhões 
Valor 
Cota 

VPA* P/VPA 
Renda 
Mensal 

PATC11 1.36% 8.41% 6.95% 0.3 68.18 87.07 0.79 0.47% 

PATL11 1.51% 7.36% -5.7% 0.49 76.85 98.03 0.79 0.76% 

XPFI 0.11% 0.04% -0.08% - - - - - 

IFIX 0.26% 0.56% 0.14% - - - - - 

XPFT -0.26% -0.68% -1.02% - - - - - 

Fonte: XP e Economatica. Data base: 31/05/2022 

  
 

Resultados 

PATC11 - Pátria Edifícios Corporativos 
 
No mês de maio, o PATC11 distribuiu R$0,32/cota, representando dividend yield de 5,4% a.a. considerando 
valor de encerramento do mês.  
 
O PATC11 apresenta desconto significativo em relação à cota patrimonial, com P/VP de 0,78x, o que, na visão 
do gestor, representa ótima oportunidade de entrada. 
 
Buscando destravar valor aos cotistas e complementar a distribuição de rendimentos do Fundo, o PATC11 
celebrou compromisso de venda e compra (“CVC”) para o edifício Icon Faria Lima. Estima-se que após 
conclusão o lucro referente à transação impacte positivamente em R$0,10/cota em rendimentos mensais por 
7 meses. Manteremos o mercado informado a respeito da transação.  
 
Por fim, neste mês o Pátria e a VBI Real Estate celebraram um acordo de associação e, a partir da conclusão 
da transação, a VBI sucederá o Pátria nas atividades de gestão do Fundo e passará a ser uma sociedade 
integrante do grupo Pátria. 
 

Resultados 

PATL11 - Pátria Logística 
 
O PATL11 distribuiu, referente ao mês de maio, o montante de R$0,58/cota. Este rendimento representa 9,0% 
de dividend yield a.a. na cotação final do mês, enquanto a média dos FIIs comparáveis de logística foi de 
8,6%.  
 
No mês de maio, o Fundo atingiu a marca de 19.813 cotistas - o que representa um aumento de 54% em 
relação a dezembro de 2021. A liquidez diária média do Fundo foi equivalente a R$1,0 milhão ao dia, e o giro 
de liquidez dos últimos três meses superou em 89% a média dos FIIs logísticos comparáveis.  
 
Os ativos do Fundo seguem 100% locado, com vencimentos de contratos 2025+ e 100% de ativos A/A+. No 
fechamento do mês, o Fundo negociava a P/VP de 0,79x, o que, na visão do gestor representa grande 
oportunidade de entrada, considerando a qualidade dos ativos e contratos de seu portfólio. 
 
Ainda neste mês, o Pátria e a VBI Real Estate celebraram um acordo de associação e, a partir da conclusão 
da transação, a VBI sucederá o Pátria nas atividades de gestão do Fundo e passará a ser uma sociedade 
integrante do grupo Pátria. 

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

PATC11 - Pátria Edifícios Corporativos 
 
Em 09/06/22, tivemos o prazer de anunciar a aquisição pelo Pátria de 50% da VBI. A conclusão da transação 
depende da superação de certas condições comuns a este tipo de operação. As obrigações de gestão do 
PATC11 serão transferidas para a VBI e os sócios do Pátria atualmente responsáveis pela área imobiliária 
passarão a integrar o comitê de investimentos e o conselho de administração da VBI. O time do Pátria atuará 
ativamente na integração com a VBI. O Pátria está muito satisfeito com a Transação e entende que a união 
entre as casas pode contribuir positivamente para a gestão do Fundo. 
 
A Randstad, locatária no Vila Olimpia Corporate, manifestou sua decisão de rescisão antecipada do contrato 
ao final de maio. As multas e aviso prévio garantem preservação dos dividendos até nov/22. 
 

Perspectivas 

PATL11 - Pátria Logística 
 
A expectativa do gestor é que a distribuição de rendimentos alcance R$ 0,60/cota ainda em 2022, 
considerando os reajustes previstos em contrato que ocorrerão neste ano.  
 
Em 09 de junho de 2022, tivemos o prazer de anunciar a aquisição pelo Pátria de 50% da VBI. A conclusão da 
transação depende da superação de certas condições precedentes comuns a este tipo de operação. As 
obrigações de gestão do PATL11 serão transferidas para a VBI e os sócios do Pátria atualmente 
responsáveis pela área imobiliária passarão a integrar o comitê de investimentos e o conselho de 
administração da VBI. O time do Pátria atuará ativamente na integração com a VBI. O Pátria está muito 
satisfeito com a Transação e entende que a união entre as casas pode contribuir positivamente para a gestão 
do Fundo. 
 

QAM 
 

 

Retornos PL     

Mês Ano 12m 
R$ 

Milhões 
Valor 
Cota 

VPA* P/VPA 
Renda 
Mensal 

QAGR11 -0.58% -0.54% -1.78% 0.3 46.93 59.7 0.79 0.81% 

XPFI 0.11% 0.04% -0.08% - - - - - 

IFIX 0.26% 0.56% 0.14% - - - - - 

XPFT -0.26% -0.68% -1.02% - - - - - 

Fonte: XP e Economatica. Data base: 31/05/2022 

  
 

Resultados 

QAGR11 - Quasar Agro 
 
Em junho, o QAGR11 distribuiu rendimentos no valor de R$ 0,40 por cota com pagamento realizado no dia 8 
de junho de 2022. O resultado do período representa um dividend yield anualizado de 10,63% a.a. ou 81,2% do 
CDI isento de IR. 
 
 

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

QAGR11 - Quasar Agro 
 
O portfólio do fundo segue com o Cap Rate Vigente de 9,74%, o qual deverá ser revisado em julho após o 
reajuste anual nos aluguéis dos ativos locados à BRF na região de MG/GO.  
 

RB CAPITAL 
 

 

Retornos PL     

Mês Ano 12m 
R$ 

Milhões 
Valor 
Cota 

VPA* P/VPA 
Renda 
Mensal 

RBCO11 -10.88% -31.15% -30.47% 0.32 36.75 85.08 0.44 0.84% 

VLOL11 0.86% 6.38% 5.48% 0.18 97.61 103.54 0.95 0.64% 

XPFI 0.11% 0.04% -0.08% - - - - - 

IFIX 0.26% 0.56% 0.14% - - - - - 

XPFT -0.26% -0.68% -1.02% - - - - - 

Fonte: XP e Economatica. Data base: 31/05/2022 

  
 

Resultados 

RBCO11 - RB Capital Office Income 
 
O fundo distribuiu R$ 0,35 por cota referente a maio/2022 e, com base na cota de fechamento do dia 
31/05/22 (R$ 37,10), o resultado distribuído representa um DY anualizado de 11,32%.  
 
Ao longo do mês de maio, a gestão do fundo manteve todos os esforços focados em reduzir a vacância do 
fundo. Seguimos estudando minuciosamente o mercado, e prospectando ativamente potenciais locatários 
para ocuparem as áreas vagas dos edifícios do fundo. Viemos mês a mês percebendo uma melhora 
significativa no interesse por novas locações, e estamos em conversas avançadas com potenciais novos 
inquilinos. Tão logo seja viabilizada alguma nova locação, comunicaremos ao mercado. 
 

Resultados 

VLOL11 - Vila Olímpia Corporate 
 
O fundo distribuiu R$ 0,61 por cota referente a maio/2022 e, com base na cota de fechamento do dia 
31/05/22 (R$ 98,22), o resultado distribuído representa um DY anualizado de 7,45%.  
 
 Ao longo do mês de maio, a gestora estendeu sua estratégia de manter-se ativamente em contato com os 
locatários para buscar prorrogar os contratos vigentes. Além disso, a gestão continua atenta às tendências 
de mercado e vem percebendo um aumento da demanda por escritórios de alto padrão na região da Vila 
Olímpia. Nesse sentido entendemos que isso pode representar um aumento de preço nas novas locações e 
nas revisionais de contratos já existentes  
            
 

Perspectivas 

RBCO11 - RB Capital Office Income // VLOL11 - Vila Olímpia Corporate 
 
O mês de maio foi marcado pelo arrefecimento do cenário de aversão ao risco em escala global. No âmbito 

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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doméstico observou-se indicadores econômicos bastante positivos, com o Ibovespa se valorizando em 3,2%, 
e o real se valorizando perante o Dólar americano em mais de 4%. O IFIX fechou o mês de maio com uma 
variação positiva de 0,26%.  O noticiário do mês ainda trouxe pontos bastante positivos como a taxa de 
desemprego divulgada pelo IBGE caindo para 10,5%, menor nível desde o início de 2016. Além disso o IPCA 
de maio sofreu uma variação de 0,47%, menor valor desde abril de 2021, indicando que os sucessivos 
aumentos na taxa básica de juros começam a surtir efeito no sentido de conter a pressão inflacionária que 
parecia não dar trégua. 
 

RBR ASSET 
 

 

Retornos PL     

Mês Ano 12m 
R$ 

Milhões 
Valor 
Cota 

VPA* P/VPA 
Renda 
Mensal 

RBRL11 -1.18% -7.74% -11.28% 0.71 85.37 106.54 0.81 0.74% 

RBRP11 -8.3% -18.19% -23.71% 1.0 61.46 82.44 0.75 0.66% 

XPFI 0.11% 0.04% -0.08% - - - - - 

IFIX 0.26% 0.56% 0.14% - - - - - 

XPFT -0.26% -0.68% -1.02% - - - - - 

Fonte: XP e Economatica. Data base: 31/05/2022 

  
 

Resultados 

RBRL11 - RBR Log 
 
No mês de maio, o fundo divulgou a distribuição de R$ 0,65/cota, representando um DY anualizado de 
9,46%a.a. frente a cota de fechamento do mês (R$ 86,00). As obras no galpão G200 do WT RBR Log estão na 
fase final, já tendo sido emitidos o Habite-se e o AVCB do empreendimento, e com previsão de entrega 
definitiva para junho/22. Em relação a ocupação, o Fundo continua com 0% de vacância e o próximo 
vencimento entre todos os contratos de locação está previsto apenas para 2025. No mês de maio, o Fundo 
anunciou o investimento para desenvolvimento de um condomínio logístico em parceria com a Sanca, no 
município de São Bernardo do Campo-SP.  A alocação total do Fundo para esse projeto é de R$ 5.048.031,00, 
equivalente a uma fração de aproximadamente a 1.800 m² de ABL do empreendimento logístico a um preço 
de R$ 2.800,00/m² de ABL. 
 

Resultados 

RBRP11 - RBR Properties 
 
O portfólio está com 100% de adimplência, mostrando a resiliência dos seus ativos mesmo em momento de 
crise. A 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$ 0,45 por cota em maio, 
representando um DY de 9,08% frente a cota de fechamento do mês (R$ 61,90). O time enxerga um aumento 
na demanda pelos espaços vagos no portfólio, principalmente no Ed. River One, CEMG-Torre Sul e Delta 
Plaza, onde vemos demanda crescente de visitas e de propostas de possíveis inquilinos, que resultou em 
mais uma locação no Ed. Mário Garnero. O retrofit no hall de entrada do Ed. Delta Plaza está em reta final de 
obra e atrai mais interessados na locação de conjuntos, reforçando nossa visão de valorização do ativo. Além 
disso, seguimos no processo de certificação LEED EBOM (Operação e Manutenção) no Ed. Amauri 305 e 
aprovamos o investimento na certificação LEED EBOM no Ed. Delta Plaza, com previsão de ocorrer no 
segundo semestre de 2022, em linha com nossos compromissos ESG de melhoria do desempenho dos 

https://conteudos.xpi.com.br/fundos-imobiliarios/rbr-properties-fii-rbrp11/
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ativos em portfólio. 
 

Perspectivas 

RBRL11 - RBR Log 
 
Além do processo de reciclagem, que visa um portfólio cada vez mais sólido e bem posicionado, a equipe de 
gestão segue atenta ao processo de melhoria constante dos empreendimentos existentes, em especial 
àquelas iniciativas que agregam aumento na eficiência operacional associado com avanço nos indicadores 
ESG. Nesse sentido, assumimos o compromisso de submeter o RBRL11 ao GRESB, plataforma global de 
benchmark das melhorias práticas em sustentabilidade para o mercado imobiliário. Acreditamos que essas 
iniciativas têm grande potencial de geração de valor para o Fundo no longo prazo. 
 

Perspectivas 

RBRP11 - RBR Properties 
 
Tanto para o book tático, quanto para alguns ativos da estratégia core a gestora enxerga posições se 
maturando. Parte da gestão ativa passa além da melhoria e busca constante pela valorização dos ativos, 
também pela reciclagem do portfólio. Em maio, seguimos com uma alocação pontual em CRIs, em 
complemento aos FIIs, para otimizar a gestão do caixa e consequente melhora marginal nos dividendos. O 
projeto de “corporate boutique” da rua Ministro Jesuíno Cardoso, o JC589,  segue em processão de 
aprovação de projeto em Prefeitura e, assim, damos início ao primeiro desenvolvimento do Fundo. 
 

REC GESTÃO 
 

 

Retornos PL     

Mês Ano 12m 
R$ 

Milhões 
Valor 
Cota 

VPA* P/VPA 
Renda 
Mensal 

RELG11 3.32% -1.76% -14.85% 0.16 73.07 121.05 0.61 1.24% 

RECT11 -7.77% -16.94% -20.33% 0.79 58.2 96.82 0.61 0.78% 

XPFI 0.11% 0.04% -0.08% - - - - - 

IFIX 0.26% 0.56% 0.14% - - - - - 

XPFT -0.26% -0.68% -1.02% - - - - - 

Fonte: XP e Economatica. Data base: 31/05/2022 

  
 

Resultados 

RELG11 - REC Logística 
 
No acumulado dos doze últimos meses, a distribuição de rendimentos do Fundo corresponde a 9,36%, ou o 
equivalente a 122% 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 144% do CDI líquido do 
tributo. 
O Fundo distribuiu entre novembro de 2020 (primeiro mês após o encerramento da sua oferta inicial) e maio 
de 2022 um montante acumulado de 14,01% (versus um CDI acumulado, líquido de tributo, de 7,59%). 
Em 14 de junho de 2022, referente ao resultado do mês de maio, o Fundo distribuirá o montante de R$ 
1.294.525,14. Este mês, os cotistas receberão o rendimento por cota de R$ 0,9700. 
 
 

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

RECT11 - REC Renda Imobiliária 
 
No acumulado dos últimos 12 meses, a distribuição de rendimentos do Fundo corresponde a 6,23%, ou o 
equivalente a 81% 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 96% do CDI líquido do 
tributo. 
O Fundo distribuiu entre maio de 2019 (primeiro mês após o encerramento de sua oferta inicial) e maio de 
2022 um montante acumulado de 25,39% sobre a cota R$100 (versus um CDI acumulado, líquido de tributo, 
de 12,84%) 
Em 14 de junho de 2022, referente ao resultado do mês de maio, o Fundo distribuirá o montante de R$ 
4.104.396. Esta distribuição corresponde a um rendimento por cota de R$ 0,5018. 
 

Perspectivas 

RELG11 - REC Logística 
 
A equipe de gestão continua com os investimentos nas melhorias do REC LOG Camaçari e no REC Log Cotia 
(mais informações no relatório publicado de Maio: 
https://fnet.bmfbovespa.com.br/fnet/publico/exibirDocumento?id=312275&amp;flnk) 
 
No mês de abril, com o objetivo de esclarecer quaisquer dúvidas por parte dos cotistas sobre o FII – REC 
Logística (RELG11) e seu portfólio, a Gestora optou por elaborar um relatório que contemplou as informações 
e estratégias de cada um dos ativos do Fundo de forma minuciosa. É recomendada a leitura do relatório do 
mês de abril (página 11 e seguintes) para informações mais detalhadas a respeito do Fundo.(link do relatório 
https://fnet.bmfbovespa.com.br/fnet/publico/exibirDocumento?id=287085&amp;flnk) 
 
 

Perspectivas 

RECT11 - REC Renda Imobiliária 
 
O Fundo anunciou mais duas novas locações nos Edifícios Corporate Emiliano e no Parque Ana Costa , 
reduzindo a vacância do portfólio para 13,2%, conforme Fatos Relevantes publicados nos dias 10 e 25 de 
Maio, respectivamente. 
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 
 
 

  



 
 

                                                                                                                                                                                                24 

Junho 2022 

RIO BRAVO INVESTIMENTOS 
 

 

Retornos PL     

Mês Ano 12m 
R$ 

Milhões 
Valor 
Cota 

VPA* P/VPA 
Renda 
Mensal 

RCRB11 -2.27% -9.15% -8.17% 0.72 122.83 194.91 0.63 0.47% 

RBED11 0.05% -0.94% -9.12% 0.29 120.33 141.78 0.86 0.94% 

RBRS11 -1.01% -1.85% -10.85% 0.14 61.22 92.07 0.67 0.71% 

RBVA11 -5.6% -5.2% -6.72% 1.19 91.81 102.98 0.9 0.94% 

SDIL11 1.54% 4.92% 6.55% 0.64 90.86 100.58 0.91 0.84% 

ONEF11 0.99% 18.43% 18.9% 0.16 156.08 174.8 0.9 0.59% 

XPFI 0.11% 0.04% -0.08% - - - - - 

IFIX 0.26% 0.56% 0.14% - - - - - 

XPFT -0.26% -0.68% -1.02% - - - - - 

Fonte: XP e Economatica. Data base: 31/05/2022 

  
 

Resultados 

RCRB11 - Rio Bravo Renda Corporativa 
 
Em maio, o Fundo totalizou R$ 3,14 milhões de receita, ou R$ 0,85/cota, gerando um resultado de 
aproximadamente R$ 2,01 milhões, ou R$ 0,55/cota. O Fundo anunciou e pagou em maio R$ 0,60/cota 
referente à distribuição de rendimentos, equivalente a aproximadamente 110% do resultado do mês. O 
resultado deste mês foi impactado negativamente por despesas não recorrentes referente a comissões 
envolvendo as últimas locações concluídas no semestre corrente. Ressaltamos que para os próximos meses 
a despesa do Fundo se normalizará. A equipe de gestão salienta que a distribuição de junho deverá ser 
ajustada positivamente para considerar variações no resultado do Fundo durante o semestre e para convergir 
os rendimentos distribuídos com o resultado gerado deste 1° semestre. 
 

Resultados 

RBED11 - Rio Bravo Renda Educacional 
 
Com o encerramento do mês, o Fundo seguiu com seus contratos totalmente adimplentes, o que representa 
um resultado operacional de R$ 1,20/cota. Seguindo com o objetivo da gestão em manter a distribuição de 
rendimentos em até 95% do resultado acumulado em regime de caixa do semestre, houve então a 
distribuição de R$ 1,16/cota. A distribuição representou um aumento de R$0,02/cota no resultado distribuído 
no mês anterior, justificado por um menor custo operacional realizado em comparação com a média do 
fundo. O montante distribuído representa um dividend yield anualizado de 11,6% ao considerar o preço de 
fechamento da cota no último dia útil do mês, no valor de R$119,99. 
 

Resultados 

RBRS11 - Rio Bravo Renda Residencial 
 
Em maio, o Fundo distribuiu cerca de 100% do resultado gerado no mês de R$0,48/cota. O aumento da 
distribuição frente aos meses anteriores se deve ao atraso na entrega do Urbic Sabiá, antes prevista para o 
final de maio, e continuidade do recebimento da renda garantida. Com este atraso, as parcelas finais da 
aquisição das unidades do Urbic Sabiá, atreladas à entrega do empreendimento, ainda não foram pagas. As 
obras e pagamentos das parcelas referentes ao Cyrela For You Paraíso 

https://conteudos.xpi.com.br/fundos-imobiliarios/rio-bravo-renda-corporativa-fii-rcrb11/
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seguem normalmente. No dia 30/05/2022, foi publicado Fato Relevante acerca da 2ª chamada de capital da 
3ª Emissão de Cotas, perfazendo o valor total de R$ 8.408.072,26. 
 

Resultados 

RBVA11 - Rio Bravo Renda Varejo 
 
Em maio, o fundo teve resultado de R$ 0,95/cota, e distribuiu R$ 0,92/cota, seguindo o objetivo de linearizar 
os rendimentos durante o semestre. Como últimos acontecimentos e movimentações do Fundo, destacamos 
os esforços de negociação de renovação com a Caixa, comercialização de imóveis que devem ficar vagos 
nos próximos 14 meses, bem como avanços nas negociações de venda de ativos, seguindo a estratégia de 
alienação de imóveis com menor potencial de valorização para o Fundo no longo prazo. Em 26 de maio, o 
fundo anunciou mais 2 alienações de ativos, com a assinatura do Compromisso de Compra e Venda (“CCV”). 
Foi recebido o sinal de ambas as transações na mesma data, e o Fundo deverá receber o valor restante na 
data da assinatura da escritura, momento em que serão fornecidas maiores informações sobre o negócio. A 
alienação está condicionada à superação das condições suspensivas do CCV. 
 

Resultados 

SDIL11 - SDI Rio Bravo Renda Logística 
 
No encerramento do mês, o Fundo anunciou a distribuição de R$0,76/cota, resultado linear às últimas 
distribuições, conforme projetado pela gestão para o primeiro semestre de 2022, tendo como base 
principalmente os contratos de locação vigentes e a conclusão da operação de alavancagem na aquisição do 
Centro Logístico Contagem, realizada em abril. Como eventos adicionais ao mês de maio, houve a emissão 
do rating do CRI, emitido na operação de aquisição do Centro Logístico Contagem, com classificação A+.br 
(sf), além da conclusão das obras de modernização do One Park. 
 

Resultados 

ONEF11 - The One 
 
Neste mês, o Fundo gerou uma receita total de R$ 924 mil, ou R$ 1,01/cota, perfazendo um resultado de R$ 
859 mil, ou R$ 0,94/cota. Em maio, as receitas do Fundo foram positivamente impactadas pelo novo valor de 
locação da Italac, firmado após revisão do valor de locação. O Fundo anunciou e pagou em maio R$ 
0,92/cota referente à distribuição de rendimentos, equivalente a 97,5% do resultado do mês. Em março deste 
ano, o Fundo celebrou Aditamento ao Contrato de Locação com a locatária Goiasminas Indústria de 
Lacticínios, ocupante dos conjuntos 73 e 74, no 7° andar, do Edifício The One. Com o Aditivo, o prazo de 
vigência do Contrato de locação foi prorrogado por 60 meses, assim, o novo prazo se encerra em dezembro 
de 2028. Ademais, houve a revisão do valor contratual do aluguel, com acréscimo de 29% para o valor vigente 
até março de 2024, e acréscimo de 36% para o restante da vigência contratual.  
 

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 portfólio do Fundo, realizando vendas de lajes em que 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 

https://conteudos.xpi.com.br/fundos-imobiliarios/sdi-rio-bravo-renda-logistica-fii-sdil11/
https://conteudos.xpi.com.br/fundos-imobiliarios/the-one-fii-onef11/
https://conteudos.xpi.com.br/fundos-imobiliarios/rio-bravo-renda-corporativa-fii-rcrb11/
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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 preza 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 
 
O time de gestão segue seus esforços na reciclagem do portfólio, diversificando os imóveis com tipologia, 
localização e inquilinos que tragam maior estabilidade e previsibilidade no longo prazo. Atualmente o fundo 
possui como estratégia dois pilares para proporcionar o melhor retorno no logo prazo: aquisição de imóveis 
voltados para o varejo nas melhores regiões do país e alienação de imóveis locados para agências bancárias. 
O racional é que, durante o movimento, os ganhos de capital das agências devem sustentar o patamar de 
proventos. Ao mesmo tempo, também é esperado que o prêmio de risco exigido no secundário seja menor, já 
que o risco do fundo com os novos imóveis deve ser reduzido de forma considerável. 
 

Perspectivas 

SDIL11 - SDI Rio Bravo Renda Logística 
 
O resultado estável dos últimos meses confirma o objetivo da Gestão de proporcionar uma distribuição linear, 
através da receita operacional advinda de seus contratos vigentes, com base em (i) força dos contratos e 
relevância das operações para os inquilinos; (ii) aluguéis 100% adimplentes; (iii) baixa taxa de vacância do 
portfólio, hoje em 2,0%; e (iv) a alavancagem do Fundo no pagamento da 3ª parcela do Centro Logístico 
Contagem em abril de 2022.  
 

Perspectivas 

ONEF11 - The One 
 
A Rio Bravo avalia que o Fundo The One captou as melhores condições de mercado ao enfrentar os desafios 
impostos pela COVID-19 ao mercado de lajes corporativas durante os últimos 2 anos e acredita que o edifício 
está bem-posicionado para aproveitar a retomada do setor com a diminuição da vacância na região da Nova 
Faria Lima e, consequente, aumento dos valores de locação por metro quadrado. 
 
 

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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RIZA 
 

 

Retornos PL     

Mês Ano 12m 
R$ 

Milhões 
Valor 
Cota 

VPA* P/VPA 
Renda 
Mensal 

ARCT11 2.84% 9.34% 14.21% 0.29 103.01 100.19 1.05 1.92% 

RZTR11 0.5% 8.17% 15.29% 1.08 102.3 97.54 1.06 1.21% 

XPFI 0.11% 0.04% -0.08% - - - - - 

IFIX 0.26% 0.56% 0.14% - - - - - 

XPFT -0.26% -0.68% -1.02% - - - - - 

Fonte: XP e Economatica. Data base: 31/05/2022 

  
 

Resultados 

ARCT11 - Riza Arctium Real Estate 
 
No mês de abril, o fundo Riza Arctium (ARCT11) distribuiu R$1,86 por cota, o que representa um dividend 
yield de 1,80% com base no preço de fechamento do dia 14-06. 
 

Resultados 

RZTR11 - Riza Terrax 
 
No início de maio, o Riza Terrax distribuiu R$ 1,25 reais por cota referente ao mês de abril, equivalente à um 
dividend yield de 1,21%. A cota no mercado secundário variou de R$104,28 para R$103,55 reais, um retorno 
total bruto de +0,50% no mês. A alocação do fundo atualmente está em 99% e as distribuições seguem 
aproveitando o ganho não recorrente da operação de land equity das fazendas Bartira. 
 

Perspectivas 

RZTR11 - Riza Terrax 
 
Um dos assuntos mais comentados no agronegócio durante o primeiro semestre foram os fertilizantes e 
possíveis impactos no fornecimento. Por mais que o confronto na Ucrânia ainda não terminou, os fertilizantes 
russos continuam chegando aos portos brasileiros. Dessa forma, os temores em relação a escassez dos 
insumos por parte dos produtores vêm se reduzindo, mas o risco ainda existe dado que o plantio da safra de 
soja se inicia apenas em setembro e existe volume ainda para ser entregue nas fazendas. Os preços dos 
insumos para formação da nova safra ainda seguem pressionando as margens, mas conforme mencionado 
acima em relação as commodities, ainda vemos preços bastante elevados. A safra 2021/22 está finalizando 
com boas margens e oportunamente os produtores já começam a fixar preços para a safra 2022/23. 
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TG CORE 
 

 

Retornos PL     

Mês Ano 12m R$ 
Milhões 

Valor 
Cota 

VPA* P/VPA Renda 
Mensal 

TGAR11 -0.08% 3.08% -4.04% 1.45 116.87 128.0 0.92 1.22% 

XPFI 0.11% 0.04% -0.08% - - - - - 

IFIX 0.26% 0.56% 0.14% - - - - - 

XPFT -0.26% -0.68% -1.02% - - - - - 

Fonte: XP e Economatica. Data base: 31/05/2022 

  
 

Resultados 

TGAR11 - TG Ativo Real 
 
No mês de maio/22 o TG Ativo Real FII (TGAR11) auferiu uma rentabilidade total, composta por dividendos e 
variação da cota de mercado, de -0,08%. No acumulado do ano e dos últimos 12 meses os resultados foram, 
respectivamente, de 3,08% (70,72% do CDI) e -4,04%. Em relação à distribuição de dividendos, no quinto mês 
do ano foi distribuído R$ 1,53 por cota, sendo o maior valor de distribuição realizado pelo fundo até a presente 
data, resultando em um dividend yield de 1,29% (125,46% do CDI) em relação à cota de fechamento. Em 
termos anualizados o DY correspondeu a 12,71%. 
 

Perspectivas 

TGAR11 - TG Ativo Real 
 
Em maio/22, o dividend yield relativo à cota de fechamento do TGAR11 foi de 1,29% a.m. Atualmente com 
mais de 80.000 mil cotistas investindo no fundo, o TGAR11 aposta em uma carteira diversificada para que 
seja possível diluir o risco em diversas classes, obtendo um equilíbrio entre risco e retorno. Uma das 
principais estratégias do fundo é estar presente em regiões que não tenham atuação de outros fundos 
financeiros, com isso, o TG Ativo Real aposta em investimentos onde o agronegócio é a principal atividade, 
como Goiás, Triângulo Mineiro e interior de São Paulo. 
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TRX 
 

 

Retornos PL     

Mês Ano 12m R$ 
Milhões 

Valor 
Cota 

VPA* P/VPA Renda 
Mensal 

TRXF11 -0.32% 1.73% 3.75% 0.71 97.95 97.75 1.01 0.81% 

XPFI 0.11% 0.04% -0.08% - - - - - 

IFIX 0.26% 0.56% 0.14% - - - - - 

XPFT -0.26% -0.68% -1.02% - - - - - 

Fonte: XP e Economatica. Data base: 31/05/2022 

  
 

Resultados 

TRXF11 - TRX Real Estate 
 
Foi anunciada a distribuição de R$ 0,85 por cota, valor que representa um dividend yield anualizado de 10,32% 
sobre a cota de fechamento do mês de maio de R$ 98,80. No dia 26 de maio, foi comunicado Fato Relevante 
sobre a assinatura de contrato BTS entre o Fundo e a Obramax para a aquisição, desenvolvimento, 
construção e locação de 2 lojas “Big Box” de materiais de construção. Os imóveis serão locados para a 
Obramax por 20 anos através de contratos atípicos, contarão com Fiança da Leroy Merlin e a operação tem o 
potencial de melhorar os principais indicadores do Fundo, conforme detalhado no Fato Relevante 
 

Perspectivas 

TRXF11 - TRX Real Estate 
 
A guidance de distribuição por cota foi para 2022 atualizado positivamente para os valores entre R$ 0,80 e R$ 
0,85, considerando que o resultado recorrente do Fundo deverá estar mais próximo do limite inferior, porém a 
distribuição deve-se manter no limite superior da banda ao longo do ano, já que há eventos não recorrentes 
contratados e que deverão fazer com que o resultado mensal médio no 2º semestre seja de R$ 0,85 por cota. 
Além disso, em junho, o Fundo deverá fazer uma distribuição maior do que o guidance (estimativa de 
distribuição de R$ 1,05/cota), para cumprir com a regra de distribuição mínima de 95% do resultado no 
semestre. 
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TELLUS 
 

 

Retornos PL     

Mês Ano 12m 
R$ 

Milhões 
Valor 
Cota 

VPA* P/VPA 
Renda 
Mensal 

TEPP11 -2.07% -5.77% -6.8% 0.38 68.01 90.51 0.76 0.7% 

XPFI 0.11% 0.04% -0.08% - - - - - 

IFIX 0.26% 0.56% 0.14% - - - - - 

XPFT -0.26% -0.68% -1.02% - - - - - 

Fonte: XP e Economatica. Data base: 31/05/2022 

  
 

Resultados 

TEPP11 - Tellus Properties 
 
Em Maio, o TEPP11 distribuiu R$ 0,50/cota, com dividend yield equivalente anualizado de 9,12% (rentabilidade 
líquida de 90,88% do CDI). A taxa de vacância permaneceu inalterada, com 10,86% e ainda significativamente 
abaixo da média de mercado. Houve ainda discreta redução na vacância financeira, para 13,17%. 
O fundo finalizou o mês de maio com um valor de aluguel médio de R$85,35m², maior valor desde o seu IPO. 
Se considerarmos o período de setembro de 2019 a abril de 2022, a variação do IPCA foi de 18,30%, enquanto 
o IGPM variou 44,48%. A média, ou “blend” dos dois indicadores, ficou em 31,39%. Apesar de todos os 
desafios do período, a gestão conseguiu promover ajustes nos principais ativos em linha ou acima da média: 
no Ed. Torre Sul 31,9%, no Ed. Passarelli 40,10% e no Cond. São Luiz, 29,90%. 
 

Perspectivas 

TEPP11 - Tellus Properties 
 
A gestão segue otimista na redução de vacância no Ed. Passarelli e Ed. Torre Sul, com novos contratos sendo 
negociados em melhores termos, com valores nominais adequados e carências reduzidas. O início da 
abertura dos muros do Ed. Passarelli, criando acesso direto à estação de metrô/trem/ônibus de Pinheiros, 
deverá trazer maior fluxo de pessoas ao Edifício, com segurança e comodidade seguindo o propósito do 
fundo. Ainda consideramos a possibilidade de realizar desinvestimentos no portfólio, para promover ganho 
de capital aos nossos quotistas, reciclar o portfólio e reduzir passivos do fundo. 
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VBI 
 

 

Retornos PL     

Mês Ano 12m 
R$ 

Milhões 
Valor 
Cota 

VPA* P/VPA 
Renda 
Mensal 

EVBI11 4.31% 7.33% 5.77% 0.14 98.05 98.95 1.0 0.79% 

LVBI11 3.26% 2.77% 5.02% 1.35 101.46 114.69 0.89 0.75% 

PVBI11 1.66% 3.98% 8.59% 0.99 95.24 99.02 0.97 0.59% 

XPFI 0.11% 0.04% -0.08% - - - - - 

IFIX 0.26% 0.56% 0.14% - - - - - 

XPFT -0.26% -0.68% -1.02% - - - - - 

Fonte: XP e Economatica. Data base: 31/05/2022 

  
 

Resultados 

EVBI11 - VBI Consumo Essencial 
 
Com base no resultado de maio, foi anunciado em 31/05 a distribuição de dividendo no valor de R$ 0,75/cota, 
o que representa um dividend yield anualizado de 9,1% sobre a cota de fechamento do dia 31/05 (R$ 98,80). 
 

Resultados 

LVBI11 - VBI Logística 
 
Com base no resultado de maio, foi anunciado em 31/05 a distribuição de dividendo no valor de R$ 0,74/cota, 
o que representa um dividend yield anualizado de 8,7% sobre a cota de fechamento do dia 31/05 (R$ 102,20). 
 

Resultados 

PVBI11 - VBI Prime Properties 
 
Com base no resultado de maio, foi anunciado em 31/05 a distribuição de dividendo no valor de R$ 0,56/cota, 
o que representa um dividend yield anualizado de 7,0% sobre a cota de fechamento do dia 31/05 (R$ 95,80). 
 

Perspectivas 

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

Perspectivas 

LVBI11 - VBI Logística 
 
A equipe de Gestão segue com a estratégia de maximização das receitas de aluguel, buscando sempre 
repassar os índices de reajuste e manter as locações em patamares de mercado. As obras dos ativos em 
desenvolvimento estão em fase final e com previsão de entrega ainda no 2 trimestre de 2022. 
 
 

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


 
 

                                                                                                                                                                                                32 

Junho 2022 

Perspectivas 

PVBI11 - VBI Prime Properties 
 
O portfólio está com ocupação de 99% e o fundo não possui obrigações para o exercício de 2022 e nem 
vencimentos de contratos para o mesmo exercício. Portanto, a equipe de Gestão segue com uma estratégia 
de preservação dos inquilinos, monitoramento das obras e maximização das receitas de aluguel, buscando 
sempre repassar os índices de reajuste ou manter as locações em patamares de mercado. 
 

VINCI PARTNERS 
 

 

Retornos PL     

Mês Ano 12m 
R$ 

Milhões 
Valor 
Cota 

VPA* P/VPA 
Renda 
Mensal 

VIUR11 2.63% 1.79% - 0.26 7.5 9.58 0.79 1.03% 

VILG11 -1.25% -2.68% -8.52% 1.7 98.55 113.61 0.87 0.7% 

VINO11 -3.72% -10.43% -9.6% 0.9 48.64 54.6 0.9 0.67% 

VISC11 -0.78% 1.59% 0.01% 2.05 100.8 115.65 0.88 0.68% 

XPFI 0.11% 0.04% -0.08% - - - - - 

IFIX 0.26% 0.56% 0.14% - - - - - 

XPFT -0.26% -0.68% -1.02% - - - - - 

Fonte: XP e Economatica. Data base: 31/05/2022 

  
 

Resultados 

VIUR11 - Vinci Imóveis Urbanos 
 
No mês de maio/22 o Fundo aprovou em AGE o desdobramento da totalidade de suas cotas na proporção de 
1:10. O Fundo também anunciou uma distribuição de um rendimento de R$ 0,072/cota, equivalente a um 
dividend yield anualizado de 11,5%, considerando a cota de fechamento do mês e a nova base de cotas por 
conta do desdobramento. Desde seu início, o Fundo vem apresentando resultados sólidos, tendo gerado uma 
média de R$ 0,075/cota e distribuído cerca de R$ 0,069/cota desde seu IPO. 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 janeiro/21 com um resultado acumulado não distribuído de R$ 0,069/cota.   
 

Resultados 

VILG11 - Vinci Logística 
 
O Fundo apresenta um portfólio de 15 ativos, em 6 estados, nas regiões Sudeste, Nordeste e Sul do Brasil, 
com 39% da receita exposta ao setor do e-commerce e 25% ao setor de transportes e logística. 
 
A distribuição de rendimentos no mês de maio foi de R$ 0,70/cota, dentro da faixa estimada de rendimentos 
divulgada para o período, que se encontrava entre R$ 0,67/cota e R$ 0,70/cota até junho de 2022. Com esta 
distribuição, o Fundo apresentou em fevereiro um dividend yield anualizado de 8,5% baseado na cota de 
fechamento do mês. 
 
O Fundo apresentou no mês de maio inadimplência líquida negativa de -1,6% após recuperações de valores 
em aberto. 

https://conteudos.xpi.com.br/fundos-imobiliarios/relatorios/vinci-logistica-vilg11/
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Resultados 

VINO11 - Vinci Offices 
 
Em maio de 2022, o VINO distribuiu R$ 0,34/cota, o equivalente a um dividend yield anualizado de 8,4%. O 
resultado gerado no mês foi de 0,29/cota e foi impactado pelo reconhecimento de prejuízo resultante de  um 
movimento pontual e não recorrente de venda de posições em Fundos Imobiliários da carteira do Fundo.  
Recentemente, começamos a perceber uma retomada na demanda por espaços flexíveis de trabalho no 
modelo de coworking, O portfólio do VINO conta hoje com três unidades de coworking sendo 2 delas 
unidades da WeWork, o que nos permite acompanhar de perto a retomada desse formato de trabalho 
presencial. Com a volta da demanda, as localizações mais premium já atingiram um patamar expressivo de 
ocupação, como é o exemplo da WeWork do Oscar Freire 585 que já conta com mais de 82% das suas 
posições vendidas. Outras unidades como a do Vita Corá também voltaram a apresentar crescimento. Nos 
últimos 10 meses, a taxa de ocupação das mesas do WeWork no Vita Corá saiu de 2,8% para mais mais de 
54%. Nesse caso, o VINO possui um aluguel composto por aluguel mínimo mais 75% da receita da operação 
da WeWork no prédio, de forma que o aumento da ocupação gera um upside para o  Fundo. 
 
 

Resultados 

VISC11 - Vinci Shopping Centers 
 
Em maio, a distribuição de rendimentos anunciada pelo Fundo foi de R$ 0,70/cota. O resultado gerado no 
mês foi de R$ 0,56/cota, impactado pela despesa financeira referente à antecipação do pagamento da 
parcela prevista para setembro de 2022 do Shopping Praia da Costa, que representou R$ 0,12/cota.  
Excluindo este efeito não recorrente, o Fundo gerou R$ 0,69/cota de resultado. Após essa distribuição, o 
Fundo ainda conta com um resultado acumulado não distribuído de R$ 0,42/cota que poderá ser utilizado 
para distribuições futuras. Os indicadores operacionais dos shoppings do portfólio apresentaram resultados 
favoráveis indicando de forma positiva a normalização do hábito de consumo em todas as regiões.As vendas 
totais/m² cresceram 153,1% em relação ao mesmo mês do ano anterior e, quando comparamos os mesmos 
shoppings versus abril de 2019, observamos um crescimento de vendas totais/m² de 19, 0%. Além disso, o 
NOI Caixa/m² apresentou crescimento de 253,4% versus o mesmo mês de 2021 e fazendo esta análise 
considerando os mesmos shoppings versus 2019, este crescimento foi de 12,3%.  
 

Perspectivas 

VIUR11 - Vinci Imóveis Urbanos 
 
O portfólio do Fundo, composto por 6 imóveis de qualidade e altamente aderentes à estratégia do Fundo, está 
distribuído em 3 diferentes estados, locado para 5 empresas de bom risco de crédito e que atuam em 3 
segmentos prioritários do Fundo (varejo, saúde e educação). O Fundo ainda conta com contratos de locação 
com um prazo médio de 9,4 anos e cerca de 92% de sua receita de locação atrelada à contratos atípicos, que 
conferem ainda mais resiliência ao resultado do Fundo. 
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 maio 
de 2023, que deve se situar entre R$ 0,070 e R$ 0,076/cota. 
 

Perspectivas 

VILG11 - Vinci Logística 
 
O Fundo apresenta exposição de receita a locatários em segmentos resilientes como e-commerce (39%), 
transporte e logística (25%) e alimentos e bebidas (9%) com boa diversificação geográfica e ocupação 
financeira de 100%.  

https://conteudos.xpi.com.br/fundos-imobiliarios/vinci-offices-fii-vino11/
https://conteudos.xpi.com.br/fundos-imobiliarios/vinci-shopping-centers-fii-visc11/
https://conteudos.xpi.com.br/fundos-imobiliarios/relatorios/vinci-logistica-vilg11/
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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 
 
O Fundo continua apresentando excelentes indicadores operacionais com 0% de inadimplência há mais de 
dois anos, taxa de ocupação acima de 95%, mais de 70% das receitas referentes a contratos atípicos  além de 
um aluguel médio dos contratos típicos do portfólio 14% abaixo da média do mercado para as mesmas 
regiões . Dessa forma, continuamos estimando que a distribuição de rendimentos até junho de 2022 se situe 
entre R$ 0,32 e R$ 0,36 por cota. 
 

Perspectivas 

VISC11 - Vinci Shopping Centers 
 
Esse mês, considerando as expectativas de resultados dos shoppings do portfólio para o ano, apresentamos 
a nova estimativa de rendimentos que passa a ser uma distribuição mensal até dezembro de 2022 entre R$ 
0,68 e R$ 0,72 por cota, aumentando em R$ 0,03 o piso do range e em R$ 0,02 o seu topo. 
 

XP ASSET MANAGEMENT 
 

 

Retornos PL     

Mês Ano 12m 
R$ 

Milhões 
Valor 
Cota 

VPA* P/VPA 
Renda 
Mensal 

XPLG11 -1.88% -3.6% -9.37% 3.07 94.78 113.25 0.84 0.68% 

XPCM11 -5.03% -22.81% -54.49% 0.13 16.26 53.78 0.31 1.04% 

XPHT11 6.18% 9.65% 18.51% 0.36 103.71 - - 0.1% 

XPIN11 -3.94% -14.84% -19.34% 0.78 76.58 109.68 0.7 0.75% 

XPML11 -0.35% 2.41% 1.09% 1.89 97.52 101.32 0.97 0.69% 

XPPR11 -6.71% -16.6% -6.88% 0.57 53.73 77.28 0.7 0.77% 

XPFI 0.11% 0.04% -0.08% - - - - - 

IFIX 0.26% 0.56% 0.14% - - - - - 

XPFT -0.26% -0.68% -1.02% - - - - - 

Fonte: XP e Economatica. Data base: 31/05/2022 

  
 

Resultados 

XPLG11 - FII XP Log 
 
Em maio, no mercado secundário, o volume de negociação da cotas com o ticker XPLG11 foi de R$ 75,3 
milhões (média diária de R$ 3,3 milhões). Em relação ao resultado do mês de maio, o Fundo recebeu o 
prêmio de locação de Extrema, deslocado por questões operacionais conforme mencionado no relatório 
gerencial de abril, e as demais receitas previstas. Sobre a ocupação do portfólio investido, denotou-se a 
rescisão do contrato da Indusback no WTTP II, cuja ABL calculada com base na participação do Fundo no 
empreendimento (80%) era de 1.712,54 m². Com isso, a vacância física do Fundo foi majorada de 8,8% para 
9,0%. Por fim, em 31/05/2022, foi declarada a distribuição de R$ 0,68/cota para os detentores de cotas com 
ticker XPLG11, cujo pagamento foi realizado em 14/06/2022. 

https://conteudos.xpi.com.br/fundos-imobiliarios/vinci-offices-fii-vino11/
https://conteudos.xpi.com.br/fundos-imobiliarios/vinci-shopping-centers-fii-visc11/
https://conteudos.xpi.com.br/fundos-imobiliarios/xp-log-fii-xplg11/
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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 
(b.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 três primeiras já foram recebidas. No dia 31/05/2022 foi declarado 
rendimentos de R$ 0,18/cota para o pagamento no dia 14/06/2022. 
 

Resultados 

XPHT11 - XP Hotéis 
 
Em abril, dos 11 hotéis localizados na região Sul, 10 apresentaram resultados operacionais positivos que 
foram transferidos para o Fundo no mês subsequente (maio de 2022), viabilizando, por conseguinte, a 
distribuição de rendimentos para a classe de cota Sênior no montante de R$ 0,30/cota, de acordo com os 
critérios estabelecidos em regulamento. Em relação aos hotéis situados em São Paulo, todos apresentaram 
lucros operacionais significativos em abril, os quais se encontraram próximos àqueles vislumbrados no 
período anterior à crise sanitário-econômica do COVID-19. Com isto, o Ibis Paraíso reduziu ainda mais os 
prejuízos acumulados, o Pullman diminuiu o saldo do “contas a receber”, constituído de valores adiantados 
durante a pandemia, e o Ibis Barra Funda foi capaz de transferir um montante suficiente para quitar o saldo 
do “contas a receber” e contribuir com a receita do Fundo no mês de maio. 
 

Resultados 

XPIN11 - XP Industrial 
 
O resultado de R$ 0,53 por cota para o mês de abril de 2022, em linhas gerais, teve como principais eventos: 
(i) o recebimento de 2 locações antecipadas em abril de 2022 que seriam devidas em maio de 2022; e (ii) uma 
inadimplência parcial, a qual foi quitada em maio de 2022. Em 18/05/2022, o Fundo divulgou a distribuição de 
rendimentos no valor de R$ 0,61/cota, o que corresponde a um dividend yield anualizado de 9,0% em relação 
ao valor da cota de mercado no fechamento do mês de abril (R$ 81,00/cota), a qual foi paga no dia 
25/05/2022. 
 

Resultados 

XPML11 - XP Malls 
 
Em abril/22 tivemos um mês marcado pela Páscoa, um dos eventos que mais movimenta o varejo 
alimentício. As maiores redes varejistas especializadas em chocolates registraram aumentos de pelo menos 
20% no volume de vendas, além de estoques quase esgotados, segundo dados do Valor. Vale ressaltar ainda 
que as lojas físicas foram a grande alavanca de vendas para o setor, segundo dados do jornal. Dessa forma o 
setor de shopping centers beneficiou-se com a boa performance desses grandes varejistas e o portfólio do 
XP Malls foi mais um reflexo desse movimento. No portfólio do fundo, em Vendas/m² (R$ 1.374/m²) e NOI 
Caixa/m² (R$ 104/m²), tivemos crescimentos de 18,9% e 12,6%, respectivamente, quando comparados ao 
mesmo período de 2019. O maior nível de vendas torna os lojistas mais saudáveis financeiramente, de forma 
a obtermos níveis mensais de descontos (1,6% do faturamento total) e inadimplência líquida (3,2% do 
faturamento total) controlados. A  performance operacional em níveis acima do período pré pandemia 

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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permitiu a maior distribuição mensal do ano de 2022  (R$ 0,68/cota). 
 

Resultados 

XPPR11 - XP Properties 
 
Em maio, no mercado secundário, a cota negociada com o ticker XPPR11 teve um volume de negociação de 
R$ 18,9 milhões, com média diária de R$ 0,9 milhão. Em 31/05/2022, foi declarada a distribuição de R$ 
0,45/cota, que corresponde ao dividend yield anualizado de 10% em relação ao valor de mercado da cota no 
fachemento do mês (R$ 54,18/cota). Os rendimentos foram pagos no dia 14/06/2022. Por fim, o time técnico 
da Gestora acompanha a execução de pendências nos checklists de recebimento do Faria Lima Plaza, sendo 
que ainda restam 5 itens simples do ponto de vista técnico, que deverão ser finalizados nos próximos dias. 
Em paralelo, está em andamento a execução de reformas pelos locatários em alguns andares, e outros já se 
encontram completamente finalizados e parcialmente ocupados. 
 

Perspectivas 

XPLG11 - FII XP Log 
 
O Fundo fechou o mês de maio 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 do Fundo. A Gestora, em conjunto com 
players renomados de mercado, segue na prospecção de potenciais locatários para as áreas vagas. 
 

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. Ressaltamos o desafio da região de 
Macaé/RJ diante da redução das atividades do setor de Óleo e Gás. Nas páginas 5, 6 e 7 do relatório 
gerencial, publicado 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 
 
Em relação ao valor patrimonial, o resultado da mensuração a valor justo dos imóveis do Fundo referente ao 
exercício social de 2021 foi refletido em dezembro de 2021. A melhora dos indicadores operacionais do 
portfólio nos últimos meses do ano de 2021 trouxeram boas expectativas que culminaram em uma 
marcação a mercado positiva dos ativos em comparação com 2020. Por fim, o segmento business travel 
ruma em direção à recuperação, sobretudo com a retomada dos eventos de médio e grande porte na cidade 
de São Paulo. Em nossa visão, acreditamos que os hotéis do Fundo estejam bem posicionados para 
maximizar o aproveitamento da retomada – colhendo as benesses da otimização de sua estrutura de custos 
(aumento de margem líquida) e decorrentes da majoração do RevPar. 
 

Perspectivas 

XPIN11 - XP Industrial 
 
Sobre a locação dos espaços vagos, a Gestora e a equipe comercial da BBP seguem engajadas na 

https://conteudos.xpi.com.br/fundos-imobiliarios/xp-properties-xppr11/
https://conteudos.xpi.com.br/fundos-imobiliarios/xp-log-fii-xplg11/
https://conteudos.xpi.com.br/fundos-imobiliarios/xp-industrial-fii-xpin11/
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prospecção de potenciais locatários. Destacamos o FR de 02/05/22 sobre a emissão de CRIs pelo Fundo, no 
valor de R$ 50,4 milhões, com prazo de 180 meses, remuneração de IPCA + 7,50% a.a. e com carência de 
principal, juros e atualização monetária em relação aos 12 primeiros meses. Os recursos decorrentes dos 
CRIs serão utilizados para o pagamento do saldo do preço relativo à aquisição definitiva da fração ideal do 
galpão logístico de Extrema/MG, com área construída total estimada de 13.991,31 m², conforme FR de 
02/07/21, para benfeitorias nos seus imóveis e para demais obrigações do Fundo. 
 

Perspectivas 

XPML11 - XP Malls 
 
A gestão segue confiante com boas perspectivas para o fundo dado os resultados resilientes que o porfólio e 
o setor como um todo têm apresentado. Contudo, temos um ambiente macroeconômico desafiador com 
taxas de juros e inflação em patamares elevados, além das incertezas políticas para a eleição presidencial do 
final do ano. Adicionalmente, o portfólio do fundo possui  expansões em obras no Shopping Cidade Jardim e 
Catarina Fashion Outlet com previsões de inauguração em outubro/22 e dezembro/22,respectivamente. 
 

Perspectivas 

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, apesar de lenta. Por outro lado, com o maior nível de vacância no mercado em geral, percebe-se 
que o tempo de análise e de pesquisa de mercado pelas empresas está mais longo, antes de um efetivo 
fechamento. Em relação ao resultado, a Gestora e o Administrador buscam, observada a legislação aplicável, 
adotar uma estratégia de uniformização de distribuição de rendimentos em consonância com o fluxo de 
caixa no semestre. 
 
 

  

https://conteudos.xpi.com.br/fundos-imobiliarios/xp-malls-fii-xpml11/
https://conteudos.xpi.com.br/fundos-imobiliarios/xp-properties-xppr11/
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FUNDOS DE PAPEL 
ALIANZA INVESTIMENTOS 
 

 

Retornos PL     

Mês Ano 12m 
R$ 

Milhões 
Valor 
Cota 

VPA* P/VPA 
Renda 
Mensal 

AFOF11 -4.31% 3.56% -26.97% 0.07 87.18 102.07 0.86 1.22% 

XPFI 0.11% 0.04% -0.08% - - - - - 

IFIX 0.26% 0.56% 0.14% - - - - - 

XPFP 0.93% 1.91% 3.05% - - - - - 

Fonte: XP e Economatica. Data base: 31/05/2022 

  
 

Resultados 

AFOF11 - Alianza FoF 
 
Em 14/06/2022, o Fundo anunciou a distribuição dos rendimentos referentes ao mês de maio, no valor de R$ 
1,0795/cota para os cotistas no fechamento da mesma data, cujo pagamento ocorrerá no dia 22/06/2022. 
Esta distribuição equivale a um dividend yield de 1,2% (14,2% anualizado) em relação ao preço de fechamento 
de R$ 91,00 em 09/06/2022. 
 
Seguimos considerando o nível de preço em que o AFOF11 está sendo negociado no mercado secundário 
extremamente distorcido diante da realidade econômica do Fundo (relação P/VP de 0,89x diante da cotação 
de fechamento de 09/06/2022), cujos principais investimentos estão em FIIs bastante descontados, com 
média de P/VP da carteira alocada de 0,91x. Ou seja, o Alianza FOF continua precificando um relevante duplo 
desconto de 0,81x o valor patrimonial de suas posições. Do ponto de vista fundamentalista, a conclusão é a 
de que o investimento no Fundo continua com uma margem de segurança difícil de ser encontrada no 
mercado e que incrementos contratados nos rendimentos distribuídos pelo Fundo poderão contribuir para 
destravar este valor. 
 

Perspectivas 

AFOF11 - Alianza FoF 
 
Como já antecipado em relatórios anteriores, a gestão do Fundo vem aplicando a estratégia de alienação de 
alguns ativos específicos, gerando ganhos de capital e consequente caixa, que será investido na aquisição de 
outros ativos descontados em momento oportuno e com o objetivo de gerar retornos interessantes para a 
carteira. 
 
O cenário segue desafiador à frente, especialmente considerando uma maior volatilidade esperada para este 
ano, mas acreditamos que os níveis de preços atuais, aliados à qualidade das posições em carteira do Fundo, 
nos deixam confiantes sob a ótica fundamentalista. O portfólio do Fundo continua bastante saudável e 
defensivo em relação às recentes movimentações do mercado de FIIs, inflação e juros.  
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BANCO FATOR 
 

 

Retornos PL     

Mês Ano 12m 
R$ 

Milhões 
Valor 
Cota 

VPA* P/VPA 
Renda 
Mensal 

VRTA11 -1.34% 0.97% 2.07% 1.27 98.69 96.64 1.03 1.18% 

XPFI 0.11% 0.04% -0.08% - - - - - 

IFIX 0.26% 0.56% 0.14% - - - - - 

XPFP 0.93% 1.91% 3.05% - - - - - 

Fonte: XP e Economatica. Data base: 31/05/2022 

  
 

Resultados 

VRTA11 - Fator Verità 
 
Referente a Maio/22, o Fundo concluiu o mês com R$ 96,28 de cota patrimonial e R$ 99,94 de cota à 
mercado, distribuindo R$ 1,25 de dividendos por cota. 
 
O Verità encerrou em 11/04/22 a 8ª Emissão de Cotas do Fator Verità com a subscrição de 3.152.584 cotas, 
no volume total de R$ 299.999.893,44 (Oferta Pública + Lote Adicional de 20%). Após esta emissão o fundo 
passou a contar com 13.152.584 cotas e e mais de 100 mil cotistas. 
 
Ao longo de Maio/22, o Fundo realizou a venda de toda sua posição no CRI Direcional (R$ 20,3 Milhões, cuja 
remuneração era 109,5% do CDI), alocando tais recursos, juntamente com parte do caixa, na aquisição do CRI 
São Vicente (no volume de R$ 30 Milhões, vencimento Abr/32, a IPCA + 8,61% a.a.). 
 
Finalizamos o mês de Maio/22 com R$ 37,3 Milhões em caixa (2,95% do PL), recursos estes que serão 
destinados ao pagamento dos dividendos e à alocação dos CRIs do nosso pipeline já aprovados e em fase de 
estruturação, que vão ser liquidados a medida que forem emitidos. 
 

Perspectivas 

VRTA11 - Fator Verità 
 
Como eventos subsequentes, no início do mês de Junho/22 o Verità realizou a venda parcial da sua posição 
no CRI Shopping Vinci (R$ 10 Milhões, cuja remuneração era IPCA + 6,25% a.a.) e realizou a aquisição do CRI 
Incorporadora SP no volume de R$ 35 Milhões, a taxa de IPCA + 9,50% a.a., pelo prazo de 5 anos. 
 
Tais movimentações descritas na carteira de ativos vão em linha com nossa proposta de melhoria da 
rentabilidade do fundo, procurando trocar ativos com menos taxa por ativos com mais taxa, aproveitando o 
momento de taxa de juros elevada e ao mesmo tempo sem comprometer a qualidade de crédito do portfólio, 
visto que no atual cenário podemos adquirir operações com mais taxa e não necessariamente mais risco. 
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BANCO PLURAL 
 

 

Retornos PL     

Mês Ano 12m 
R$ 

Milhões 
Valor 
Cota 

VPA* P/VPA 
Renda 
Mensal 

BPFF11 1.28% -4.93% -9.31% 0.35 64.31 78.25 0.83 1.01% 

PLCR11 2.1% 0.78% 7.21% 0.2 87.15 92.56 0.95 1.27% 

XPFI 0.11% 0.04% -0.08% - - - - - 

IFIX 0.26% 0.56% 0.14% - - - - - 

XPFP 0.93% 1.91% 3.05% - - - - - 

Fonte: XP e Economatica. Data base: 31/05/2022 

  
 

Resultados 

BPFF11 - Brasil Plural Absoluto Fundo de Fundos 
 
Neste mês, fizemos algumas movimentações importantes: Vendemos RBRR12 (Direito de preferência) e R$ 
600 mil reais de SNCI11. Essas movimentações geraram um ganho financeiro de R$ 34.041,20, equivalente 
R$ 0,008/cota. A cota patrimonial recuou 0,59% e a cota de mercado subiu 0,26%, fechando em R$ 65,06. O 
volume médio diário de negociação ficou em R$ 377 mil no mês. Atualmente o fundo está 96,55% alocado, 
onde 95,29% do portfólio está dividido em 49 FIIs e 1,26% em CRIs diretamente. O restante está em liquidez. 
Para este mês, o fundo distribuirá R$ 0,75/cota no dia 07/06/2022. Este valor corresponde a um dividend 
yield anualizado de 14,75%, equivalente a 111,92% do CDI no mês, com relação ao preço de fechamento² em 
31/05/2022. 
 

Resultados 

PLCR11 - Plural Recebíveis 
 
O principal destaque do mês de maio foi o ganho de capital gerado pela compra e venda total do CRI Beach 
Park (21K0914380). Além disso, investimentos mais R$ 2 milhões no CRI YOU no início de junho, resultando 
em 90,75% do capital alocado. 
Vale destacar que ainda continuamos nos beneficiando com a inflação em patamares elevados. O IPCA 
divulgado em abril foi de 1,06%, elevando a inflação nos últimos 12 meses para 12,13%. Atualmente, estamos 
com 79,78% do portfólio indexado em IPCA, com spread médio de 6,03% ao ano, representando 43 bps acima 
da NTN-B de referência. O rendimento distribuído em maio foi de R$ 1,15/cota, que representa um dividend 
yield de 1,30% ao mês, equivalente a 16,80% anualizado, em relação à cota de fechamento do mês. Em 
relação ao CDI, essa distribuição representa 126% do CDI no mês. O percentual alocado no fechamento de 
abril é de 89,79% 
 

Perspectivas 

BPFF11 - Brasil Plural Absoluto Fundo de Fundos 
 
Em maio de 2022, o IFIX apresentou uma leve alta de 0,26%. As maiores altas vieram dos segmentos de 
Renda Urbana e CRI, que oferecem uma boa proteção contra a inflação. Apesar disso, continuamos atentos 
aos setores que foram mais impactados pela pandemia, como shoppings e lajes corporativas, que tendem a 
se beneficiar com o aumento do fluxo de pessoas. O principal destaque continua sendo o IPCA, que avançou 
1,06% em abril, elevando a inflação nos últimos 12 meses para 12,13%. Diante desse cenário, continuamos 
com a estratégia de alocação em FIIs de CRI (47,4% do portfólio) tanto indexados em IPCA como em CDI, 
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trazendo resiliência nos resultados do fundo.  
 

Perspectivas 

PLCR11 - Plural Recebíveis 
 
A carteira possui 35 CRIs, conferindo alta diversificação entre setores e devedores, com forte estrutura de 
garantias e boa relação risco de crédito x retorno, oferecendo um bom spread ajustado ao risco. Passado o 
período principal de alocação, a maioria dos papeis já superou eventuais períodos de carência, além de já 
terem sido atualizados monetariamente (ou estarem mais próximos da atualização), conferindo a 
possibilidade de repassar parte da inflação acumulada durante o período. 
Continuamos empenhados em alocar o restante do caixa, priorizando as operações em CDI a fim de 
aproveitar a alta da SELIC. 
 

BARIGUI 
 

 

Retornos PL     

Mês Ano 12m R$ 
Milhões 

Valor 
Cota 

VPA* P/VPA Renda 
Mensal 

BARI11 -0.54% 2.64% 7.36% 0.47 99.15 102.35 0.98 1.29% 

XPFI 0.11% 0.04% -0.08% - - - - - 

IFIX 0.26% 0.56% 0.14% - - - - - 

XPFP 0.93% 1.91% 3.05% - - - - - 

Fonte: XP e Economatica. Data base: 31/05/2022 

  
 

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”) pulverizados. A essência destes ativos são créditos com 
garantia real de imóveis, com baixo ticket médio, presentes em vários empreendimentos espalhados pelo 
país. Em maio de 2022, o Fundo possuía 23 CRIs, sendo dez de créditos pulverizados, nos quais constavam 
1.110 créditos imobiliários, com ticket médio de R$ 222 mil por contrato e garantias totais de 1,8 vezes o 
valor dos empréstimos. 
No mês de maio, o Fundo distribuiu R$ 1,45/cota de resultado, acumulando a distribuição de R$ 14,22/cota 
nos últimos 12 meses e R$ 6,05 no ano de 2022. Considerando o valor de fechamento da cota de maio, a 
distribuição representa um retorno de 14,14% em 12 meses e 6,01% no ano de 2022, e em relação ao valor de 
IPO do Fundo, 14,22% em 12 meses e 6,05% no ano. 
 

Perspectivas 

BARI11 - Barigui Rendimentos Imobiliários 
 
O BARI11 conta com praticamente a totalidade de seu Patrimônio Líquido alocado, no entanto, por conta das 
receitas mensais de amortização e pré-pagamentos, o Fundo possui recebimentos recorrentes de caixa, o 
que possibilita à equipe estar em constante monitoramento de oportunidades para a aquisição de novos 
ativos.  
A gestora permanece aberta à análise de novos ativos que possam oferecer retornos consistentes, garantias 
efetivas e boa relação de risco vs retorno para seguir oferecendo condições mais rentáveis a seus cotistas. 
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BLUEMACAW 
 

 

Retornos PL     

Mês Ano 12m 
R$ 

Milhões 
Valor 
Cota 

VPA* P/VPA 
Renda 
Mensal 

BLMR11 -1.77% 0.95% -2.64% 0.21 7.33 8.38 0.88 0.99% 

XPFI 0.11% 0.04% -0.08% - - - - - 

IFIX 0.26% 0.56% 0.14% - - - - - 

XPFP 0.93% 1.91% 3.05% - - - - - 

Fonte: XP e Economatica. Data base: 31/05/2022 

  
 

Resultados 

BLMR11 - Bluemacaw Renda + FoF 
 
O BLMR11 distribuiu R$0,075/cota no mês competência Maio/22, o que representa DY de 12,16% relativo a 
cota de fechamento do mercado no mesmo mês.  
No mesmo período, o IFIX apresentou uma valorização de 0,26%. A cota patrimonial do fundo fechou em 
R$8,28, com retorno 0,46% superior ao IFIX com relação ao valor da cota da 2ª Emissão.  
 

Perspectivas 

BLMR11 - Bluemacaw Renda + FoF 
 
Maio/22 seguiu a tônica do ano com os mercados preocupados com a inflação e as medidas sendo tomadas 
pelos bancos centrais para 
contê-la. No Brasil, a situação parece estar mais controlada, com a inflação mostrando sinais de 
arrefecimento, o aumento das commodities beneficiando a economia real com revisão positiva de PIB, e 
aumento de recolhimento fiscal - a expectativa do mercado é que devemos ter mais uma subida de juros de 
50bps chegando em 13,25%, com o IPCA chegando em 9,0% em 2022. Dada esperada proximidade com o 
fim da escalada de juros, vemos o atual momento como ideal para migrar nosso book de crédito para ativos 
atrelados a CDI, bem como FIIs de tijolo que se beneficiem de uma retomada econômica e precificação mais 
racional dos ativos. 
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BRIO INVESTIMENTOS 
 

Brio Investimentos 

Retornos PL     

Mês Ano 12m 
R$ 

Milhões 
Valor 
Cota 

VPA* P/VPA 
Renda 
Mensal 

BIME11 1.04% 3.7% - 0.06 9.31 9.51 0.99 1.47% 

XPFI 0.11% 0.04% -0.08% - - - - - 

IFIX 0.26% 0.56% 0.14% - - - - - 

XPFP 0.93% 1.91% 3.05% - - - - - 

Fonte: XP e Economatica. Data base: 31/05/2022 

  
 

Resultados 

BIME11 - Brio Multiestratégia 
 
O fundo encerrou abril com 98,7% do seu patrimônio líquido (“PL”) alocado em: 67,8% em CRI indexados ao 
IPCA e CDI (R$ 38,1 milhões), 27,1% em cotas de FIIs (R$ 15,5 milhões), 3,3% em permutas residenciais 
originadas pela Brio Investimentos (R$ 1,8 milhão) e 2,02% (R$ 1,1 milhão) em caixa aplicado ao CDI. No mês, 
a gestão do Brio Multiestratégia, alocou os recursos em CRIs High Yield originados pela própria Brio (CRI 
Selenza 465S 4E), dessa forma, o CRI tornou-se o maior ativo da carteira do BIME11 (9,70% do PL). 
Atualmente, se considerarmos a TIR dos projetos de permuta, assim como o retorno projetado do fundo 
BRIP11 (fundo de permuta da Brio Investimentos) e adicionarmos o yield de aquisição dos CRIs e FIIs líquidos 
chegaremos a uma taxa média ponderada de aquisição do Brio Multiestratégia de IPCA+8,15%a.a. bruto, ou 
ainda, IPCA+8,00%a.a. - se considerarmos o preço atual de mercado (P/VP de 102%). O fundo anunciou no 4º 
dia útil do mês de junho o dividendo de R$ 0,15 centavos por cota referente a maio, o que equivale a 
1,60%a.m. ou 19,03%a.a. de dividend yield nominal sobre a cota mercado. É o 7º aumento consecutivo de DY 
desde o IPO do BIME11.  
 

Perspectivas 

BIME11 - Brio Multiestratégia 
 
A gestão do Brio Multiestratégia (BIME11) está atuando ativamente na prospecção de deals de CRI High Yield 
estruturados originados pela casa. As originações da Brio deverão acontecer no curto prazo, nos próximos 
meses. O time de gestão também espera aumentar a taxa ponderada de aquisição global do fundo ao longo 
de 2022 até atingir IPCA+7,5% a.a. líquido com uma duration de, no máximo, 4,0 anos. A maior parte da 
carteira permanecerá alocada em CRIs (performados e estruturados originados pela Brio), cerca de 80% do 
portfólio, enquanto a alocação em fundos de investimentos deverá diminuir gradativamente ao longo do ano 
de 2022 até atingir, no máximo, 10% da carteira. Ademais, os ativos de permuta residencial seguem em 
desenvolvimento, através de uma gestão ativa do portfólio. 
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CAPITANIA INVESTIMENTOS 
 

 

Retornos PL     

Mês Ano 12m 
R$ 

Milhões 
Valor 
Cota 

VPA* P/VPA 
Renda 
Mensal 

CPFF11 -1.25% 4.56% -5.37% 0.42 69.37 77.24 0.91 0.84% 

CPTS11 0.05% 3.86% 7.37% 2.65 92.73 92.53 1.01 1.14% 

XPFI 0.11% 0.04% -0.08% - - - - - 

IFIX 0.26% 0.56% 0.14% - - - - - 

XPFP 0.93% 1.91% 3.05% - - - - - 

Fonte: XP e Economatica. Data base: 31/05/2022 

  
 

Resultados 

CPFF11 - Capitânia REIT FOF 
 
O IFIX subiu +0,26% em maio, impulsionado principalmente pelos fundos de papel, enquanto os destaques 
negativos foram os fundos de lajes e FoFs. Haja vista o contexto global atual que mantém a pressão 
inflacionária e os altos os rendimentos de curto prazo dos fundos de papel, o que atrai os investidores que 
privilegiam a classe, por conta dos altos yields. No entanto, não vemos um relação de risco e retorno atrativa 
nesse segmento, os ativos negociam em linha com as cotas patrimoniais e a tendência de média prazo para 
os dividendos é de queda (após a redução dos índices de inflação).  
 
Com isso, ainda vemos as maiores oportunidades nos FIIs de tijolo, há FIIs com ativos semelhantes que 
negociam a preços muito abaixo dos preços de venda de negócios imobiliários recentes, como a venda do 
portfólio da BR Properties e a venda da parte do Infinity Tower da gestora GTIS. 
 
A cota patrimonial ajustada do fundo rendeu 0,58%, de forma similar ao benchmark, com destaque para os 
fundos de Lajes e Renda Urbana, a rentabilidade da estratégia com CRIs diretos (14% dos ativos ao longo do 
mês) teve retorno nominal próximo de 0,10% com a reprecificação dos CRIs no mês. 
 

Resultados 

CPTS11 - Capitânia Securities  
 
De forma similar ao mês de abril, o retorno patrimonial do fundo em abril foi novamente negativamente 
afetado pela reprecificação dos ativos de crédito dado a abertura dos juros reais no período, seguindo as 
surpresas com a ainda persistente inflação presente no país e no mundo. A carteira de CRI teve um 
rendimento patrimonial total perto de -0,04%, mesmo com o reflexo da inflação de abril de 1,06% nos 
rendimentos da carteira. Com pequena diferença positiva contra o IFIX, a carteira de FIIs rendeu próximo de 
0,32% no mês, com destaque para os proventos pagos no período. 
 
Em relação ao resultado caixa, a maior parte veio novamente da componente de ganho de capital com CRI, 
mesmo com o impacto positivo da reaceleração do IPCA em relação ao indicador de abril e maio, o 
rendimento caixa com CRI ainda não refletiu toda essa alta recente dos índices dado alta concentração de 
ativos em carência na carteira, esperamos que os rendimentos dos CRIs comecem a aumentar conforme os 
períodos de carência terminem no 2S22. Novamente, com a alta da Selic, houve aumento das despesas com 
compromissadas, mas que ainda geram valor dado o alto carrego nominal dos CRIs.  
 

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

CPFF11 - Capitânia REIT FOF 
 
Continuamos confiantes na retomada dos preços dos bons imóveis e vemos a maior oportunidade nos 
fundos de lajes e de shoppings que negociam a patamares descontados para as respectivas performances 
operacionais, com isso, estamos reduzindo de forma gradual nossa exposição aos ativos logísticos e de 
renda urbana mais defensivos em prol destes ativos com maior upside. 
Temos o foco principal alocar nos segmentos mais descontados aos poucos, sem fazer pressão no mercado, 
além da alocação de 15,0% da carteira em CRIs high grade diretamente, com objetivo de linearizar ao máximo 
o  pagamento de proventos e proteger o patrimônio do fundo no cenário de volatilidade atual. 
 

Perspectivas 

CPTS11 - Capitânia Securities  
 
Um mês após a liquidação da 12ª oferta do fundo, a oferta já foi toda alocada e a carteira do fundo teve uma 
melhor composição de nomes e taxas, assim, a gestão acredita que o carrego nominal do fundo deve ser 
beneficiado no médio prazo e continua com foco em aumentar a taxa média de aquisição dos papéis via 
reciclagem da carteira em operações de mesmo perfil de crédito high grade.  
Em relação aos FIIs, acompanhamos constante as condições de mercado e estamos otimistas com o 
investimento dado os preços atuais, assim enquanto este cenário se perdurar manteremos exposição a 
classe. 
 

HSI 
 

 

Retornos PL     

Mês Ano 12m 
R$ 

Milhões 
Valor 
Cota 

VPA* P/VPA 
Renda 
Mensal 

HSAF11 1.03% 6.56% 6.56% 0.17 93.28 95.02 1.0 1.22% 

XPFI 0.11% 0.04% -0.08% - - - - - 

IFIX 0.26% 0.56% 0.14% - - - - - 

XPFP 0.93% 1.91% 3.05% - - - - - 

Fonte: XP e Economatica. Data base: 31/05/2022 

  
 

Resultados 

HSAF11 - HSI Ativos Financeiros 
 
Comunicamos em 09/06/2022 início da oferta pública primária da terceira emissão de cotas do Fundo nos 
termos da Instrução da CVM nº 400. O Cronograma da oferta e mais informações poderão ser consultadas 
no Prospecto Definitivo publicado no sistema Fundos.net.Anunciamos em maio a distribuição de dividendos 
de R$1,25/cota, que foram pagos em 07/06/2022 aos detentores de cota até o dia 31/05/2022. Essa 
distribuição representa um dividend yield de 1,31% a.m./16,94% a.a., o que equivale a 161,59% do CDI para o 
período. Importante destacar que o Fundo acumulou  $0,28 de resultado contábil, e que deverá ser distribuído 
ao longo dos próximos meses. Em maio, aproveitando uma oportunidade de ganho de capital, realizamos a 
venda parcial do CRI GPA. A operação resultou em ganho equivalente a R$0,16 por cota neste mês. 
Encerramos o mês de maio com 71,3% do total do Ativo alocados em Certificados de Recebíveis Imobiliários 
(vs. 72,3% em abril). Todos os CRIs investidos pelo Fundo permanecem performando bem e adimplentes 
com suas obrigações. 

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

HSAF11 - HSI Ativos Financeiros 
 
Devido à alta capacidade do Grupo HSI de originação, contamos atualmente com um extenso portfólio de 
CRIs no pipeline. O pipeline é composto por ativos de diversos segmentos e em operações indexadas em 
IPCA e CDI. Com os altos patamares de inflação apresentados nos últimos meses e a expectativa de que 
essa alta deva se estender ao longo dos próximos meses de 2022, temos boas expectativas de repasse 
desses recebimentos nas distribuições no Fundo. 
 

HABITAT 
 

 

Retornos PL     

Mês Ano 12m R$ 
Milhões 

Valor 
Cota 

VPA* P/VPA Renda 
Mensal 

HABT11 0.6% -0.55% -1.5% 0.74 102.13 99.45 1.04 1.21% 

XPFI 0.11% 0.04% -0.08% - - - - - 

IFIX 0.26% 0.56% 0.14% - - - - - 

XPFP 0.93% 1.91% 3.05% - - - - - 

Fonte: XP e Economatica. Data base: 31/05/2022 

  
 

Resultados 

HABT11 - Habitat II FII 
 
O Fundo encerrou o mês de Maio com 92,32% do seu PL alocado em CRIs, distribuídos em 45 operações 
distintas, 5,55% do PL alocado em FIIs e 2,13% (~R$15,7 MM) em caixa.  
Durante o mês de Maio, foram alocados R$ 11,164MM em CRIs. Além disso, continuamos o movimento de 
redução da exposição do fundo a FIIs, com a venda de posições no valor aproximado de R$ 2,89MM. Desde o 
início deste movimento no mês de Fevereiro, foram realizadas vendas de FIIs no valor total de  
aproximadamente R$ 12,91MM – equivalente a 23,9% da posição em FIIs no final de Janeiro.  
A distribuição de rendimentos aos cotistas do HABT11 referente ao mês de Maio de 2022 será foi de R$1,40 
por cota, um yield de 1,35% em relação a cota de fechamento do mês (R$103,53). Nos últimos 12 meses, a 
distribuição de rendimentos acumulada foi de R$17,25/cota.  
 

Perspectivas 

HABT11 - Habitat II FII 
 
Até o dia 08 de Junho, o Fundo realizou investimentos no valor de R$ 6,48MM em tranches adicionais de 03 
CRIs do portfólio com taxa média de 10,79% a.a. + IPCA, e reduziu sua exposição em FIIs em mais R$ 
1,83MM. Com isso, no dia 08 de Junho o Fundo tinha aproximadamente 93,3% do seu PL alocado em CRIs, 
5,4% alocado em FIIs e 1,3% (~R$9,6MM) em caixa. Estes percentuais ainda não consideram o valor captado 
no âmbito do Direito de Preferência da 4º Emissão de Cotas, uma vez que a Oferta ainda não foi encerrada. 
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HEDGE 
 

 

Retornos PL     

Mês Ano 12m 
R$ 

Milhões 
Valor 
Cota 

VPA* P/VPA 
Renda 
Mensal 

HFOF11 -2.71% -7.15% -20.06% 1.95 72.65 84.66 0.87 0.8% 

XPFI 0.11% 0.04% -0.08% - - - - - 

IFIX 0.26% 0.56% 0.14% - - - - - 

XPFP 0.93% 1.91% 3.05% - - - - - 

Fonte: XP e Economatica. Data base: 31/05/2022 

  
 

Resultados 

HFOF11 - Hedge Fundo de Fundos 
 
Durante o mês de maio, negociamos R$ 50 milhões em cotas de fundos imobiliários, sendo R$ 16 milhões 
em aquisições e R$ 34 milhões em vendas. 
Neste mês, destacamos uma importante redução que fizemos em nossa posição do VBI Prime Properties 
(PVBI). O portfólio possui ótima qualidade e localização, entretanto após valorização ao longo de maio com a 
entrada de um grande volume comprador, decidimos migrar parte dos recursos para posições mais 
descontadas, que apresentam maior potencial de retorno ajustada pelo risco em nossa visão. 
Além disso, continuamos adquirindo cotas de outros fundos de fundos negociados com importante desconto 
em relação ao valor patrimonial e carrego atrativo. Trata-se de uma alocação tática que traz uma assimetria, 
em nossa visão, gerando assim potencial de retorno muito positivo.  
Do lado das vendas, como antecipado no relatório anterior zeramos uma operação tática com a venda de 
uma posição de um FII de CRI, adquirido em abril com desconto relevante sobre o valor patrimonial. 
 

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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INTEGRAL BREI 
 

 
Retornos PL     

Mês Ano 12m R$ 
Milhões 

Valor 
Cota 

VPA* P/VPA Renda 
Mensal 

IBCR11 -0.39% 5.78% - 0.08 93.91 98.26 0.97 1.26% 

IBFF11 7.78% 9.16% 2.48% 0.05 62.01 73.32 0.85 0.85% 

XPFI 0.11% 0.04% -0.08% - - - - - 

IFIX 0.26% 0.56% 0.14% - - - - - 

XPFP 0.93% 1.91% 3.05% - - - - - 

Fonte: XP e Economatica. Data base: 31/05/2022 

  
 

Resultados 

IBCR11 - CRI Integral Brei 
 
O fundo IBCR11 teve receita de ativos imobiliários de R$ 1,18 milhões, somando R$ 125,67 mil de receita 
financeira e descontando R$ 97,83 mil de despesas, o fundo apresentou lucro de R$ 1,21 milhões. O fundo 
distribuiu para os atuais cotistas dividendo de R$ 1,32/cota, representando um dividend yield anualizado de 
17,08%. Nos últimos 12 meses foram distribuídos R$ 15,54/cota, equivalente a 17,12% de dividend yield. 
No mês, o IBCR11 apresentou uma liquidez média diária de negociação de aproximadamente R$ 488,76 mil, 
ou 11,78% de liquidez no mês, volume em linha com os meses anteriores. 
 
 

Resultados 

IBFF11 - FOF Integral Brei 
 
O fundo IBFF11 teve receita de ativos imobiliários de R$ 393 mil, somando R$ 16 mil de receita financeira, 
descontando R$ 66 mil de despesas, o Fundo apresentou lucro de R$ 343 mil. O fundo distribuiu dividendos 
de R$ 0,50/cota, ou 81,2% do lucro distribuível no mês (R$ 0,10/cota em reserva). O que representa um 
dividend yield anualizado de 10,03%. Nos últimos 12 meses, 9,72% de dividend yield.  
O aumento dos rendimentos se dá principalmente à venda dos CRIs em carteira e ao recebimento da 
correção monetária registrada nos meses de março e abril. Desconsiderando a sazonalidade de fim de 
semestre, este é o 10° mês consecutivo de elevação de rendimentos recebidos pelo fundo. Na base dos 
últimos 12 meses, o crescimento foi de 8,9% contra mesmo período.  
Sobre liquidez, o FOF Integral BREI teve média diária de negociação de aproximadamente R$ 94 mil em maio-
21, o que representa uma liquidez de 4,9% no mês. Revertendo a queda de negociações registrada em abril.  
Após as variações deste mês, apesar da cota de mercado fechar em R$ 62,51, o valor patrimonial dos ativos 
em carteira representa R$ 96,19 por cota, sendo assim um upside de 54%. 
 

Perspectivas 

IBCR11 - CRI Integral Brei 
 
Nossa expectativa para o curto/médio prazo é de crescimento dos rendimentos mensais do fundo, 
considerando a reciclagem de alguns ativos investidos e na melhora do spread médio dos novos CRIs a 
serem alocados. Continuamos monitorando o mercado primário e secundário em busca de novas 
originações e oportunidades. Com isso, esperamos contribuir para a elevação do dividend yield do IBCR11 no 
curto/médio prazo. 
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Ressaltamos que isso não é garantia ou promessa de rentabilidade, apenas a expectativa da gestão. 
 

Perspectivas 

IBFF11 - FOF Integral Brei 
 
Nesse mês, vemos a recuperação dos segmentos corporativos e de shoppings acelerar, assim como a 
inflação dando sinais de arrefecimento. Apesar de positivo para a indústria, a queda no IPCA deve se refletir 
em menor yield para os FIIs de CRI em julho/agosto. O segmento logístico, por sua vez, segue bem aquecido 
e com bons fundamentos 
Nossa expectativa para o curto e médio prazo é de continuação do constante aumento dos rendimentos do 
IBFF11. Considerando o maior volume em caixa com a liquidação dos CRIs diretos da carteira, seguimos 
monitorando o mercado primário/secundário em busca de oportunidades, com foco em ativos que 
contribuam com aumento dos dividendos, por entender que o IBFF11 já possui uma carteira com desconto 
relevante.  
Isso não representa garantia ou promessa de rentabilidade. 
 

IRIDIUM GESTÃO DE RECURSOS 
 

 

Retornos PL     

Mês Ano 12m 
R$ 

Milhões 
Valor 
Cota 

VPA* P/VPA 
Renda 
Mensal 

IRIM11 -4.63% 0.45% - 0.17 102.53 99.62 1.04 1.37% 

IRDM11 -0.62% 1.84% -4.79% 3.17 103.46 96.04 1.09 1.18% 

XPFI 0.11% 0.04% -0.08% - - - - - 

IFIX 0.26% 0.56% 0.14% - - - - - 

XPFP 0.93% 1.91% 3.05% - - - - - 

Fonte: XP e Economatica. Data base: 31/05/2022 

  
 

Resultados 

IRIM11 - Iridium FII 
 
A distribuição de rendimentos referente ao mês de maio foi de R$ 1,454777447/cota, valor equivalente a uma 
remuneração bruta de imposto de renda de 165,96% do CDI. Neste mês, a equipe de gestão manteve o 
processo de alocação dos recursos da segunda emissão de novas cotas do fundo e a totalidade dos recursos 
captados já foram alocados, priorizando CRIs com altos níveis de spreads de crédito e garantias. A compra 
de cotas de outros fundos imobiliários e ações foram pontuais e tiveram como objetivo gerar ganho de 
capital no curto prazo. No próximo mês, o fundo já não deverá ter mais caixa disponível para a compra de 
novos ativos e é esperado que o retorno do produto tenha uma forte correlação com a inflação. A carteira 
continua adimplente e uma dinâmica positiva de distribuição de rendimentos poderá ser observada assim 
que as operações iniciarem suas amortizações e liberarem o IPCA acumulado nos seus respectivos preços. 
Por fim, a carteira do fundo permanece adimplente em todas as suas obrigações. 
 

Resultados 

IRDM11 - Iridium Recebíveis Imobiliários 
 
A distribuição de rendimentos referente ao mês de maio foi de R$ 1,352460831/cota, valor equivalente a uma 
remuneração bruta de imposto de renda de 159,19% do CDI. O fundo apresentou um bom resultado no mês, 

https://conteudos.xpi.com.br/fundos-imobiliarios/iridium-recebiveis-fii-irdm11/
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sendo positivamente impactado tanto pela carteira de FIIs quanto de CRIs. Apesar da estratégia atual de 
redução da exposição em FIIs, esta classe de ativos obteve um rendimento expressivo em decorrência do 
posicionamento adotado pela gestão há alguns meses. Nesse processo, a alocação em fundos de “papel” 
complementares a carteira do IRDM11 foi priorizada em detrimento da alocação em fundos de “tijolo”. 
Igualmente, os CRIs pagaram proventos relevantes devido ao crescimento da receita de juros e da correção 
monetária. Vale destacar que com a recente alta nos índices mensais de preços, alguns ativos atrelados a 
inflação obtiveram resultados acima do que geraram em caixa no mesmo período e essa diferença será 
distribuída ao longo dos próximos meses. Por fim, a carteira do fundo permanece adimplente, o caixa está 
em um patamar um pouco abaixo do desejável e o processo de reciclagem da carteira de CRIs e FIIs 
continua, a fim de otimizar o retorno e pulverizar os riscos. 
 

Perspectivas 

IRIM11 - Iridium FII // IRDM11 - Iridium Recebíveis Imobiliários 
 
A equipe de gestão está acompanhando a evolução do cenário econômico nesse período de maior 
volatilidade. Adicionalmente, considerando os atuais altos níveis de spreads de crédito praticados nas 
emissões primárias de CRIs, a gestão mantém uma postura ativa e prioriza, neste momento, a utilização do 
caixa remanescente e a redução da posição em FIIs, salvo quando surgem oportunidades, para proporcionar 
o aumento da posição em CRIs, elevando a taxa média de retorno da carteira. 
 

KILIMA 
 

 Retornos PL     

Mês Ano 12m R$ 
Milhões 

Valor 
Cota 

VPA* P/VPA Renda 
Mensal 

KISU11 -1.12% -3.52% -32.14% 0.4 7.41 9.04 0.83 0.86% 

XPFI 0.11% 0.04% -0.08% - - - - - 

IFIX 0.26% 0.56% 0.14% - - - - - 

XPFP 0.93% 1.91% 3.05% - - - - - 

Fonte: XP e Economatica. Data base: 31/05/2022 

  
 

Resultados 

KISU11 - Kilima FIC de FI SUNO 30 
 
A inflação segue como destaque, com o IPCA-15 de maio subindo 0,59%, acima das projeções do mercado. 
Ainda assim, a expectativa é que se tenha atingido um pico em abril com uma trajetória de queda a se 
consolidar a partir de maio. O Banco Central segue sinalizando continuidade do ciclo de aperto com uma alta 
de 50 bps em junho, o que elevou a taxa Selic para 13,25% a.a.  Neste contexto, o IFIX apresentou alta 
marginal de 0,26% no período. O destaque ficou novamente para os fundos de renda urbana e para os fundos 
de CRI. 
 
Sob a ótica da carteira, os fundos de CRI representam 36,5% da carteira do Fundo seguido do setor de 
Logística (20,0%), Shoppings (12,2%), Híbridos (8,7%), Lajes Corporativas (8,4%), Bancários/Varejo (5,1%) e 
Educacional (3,5%). 
 
No fim do mês, o Fundo estava com 94,4% da carteira alocados em FIIs. A distribuição referente a maio foi de 
R$ 0,075/cota (DY de 12,03% a.a.). 

https://conteudos.xpi.com.br/fundos-imobiliarios/iridium-recebiveis-fii-irdm11/
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Contamos novamente com um crescimento relevante da base, ultrapassando a marca de 63,1 mil cotistas. 
 
 

Perspectivas 

KISU11 - Kilima FIC de FI SUNO 30 
 
O fundo segue performando em linha com os últimos meses beneficiado, principalmente, pelos fundos de 
CRI e ainda com a baixa dependência de ganho de capital para geração de resultados. Destacamos que ainda 
temos lucros represados no caixa para distribuições futuras que possibilitam complementar o resultado 
recorrente do último mês do semestre. Continuamos buscando oportunidades para aumentar a exposição 
em determinados ativos que compoem o índice de referência e também para reduzir certas exposições sem 
que isso impacte o rendimento do fundo de forma significativa. 
 

KINEA INVESTIMENTOS 
 

 

Retornos PL     

Mês Ano 12m 
R$ 

Milhões 
Valor 
Cota 

VPA* P/VPA 
Renda 
Mensal 

KFOF11 0.33% 7.13% -5.23% 0.43 79.0 95.25 0.84 0.86% 

KNHY11 3.1% 1.98% 7.79% 1.81 103.04 97.87 1.07 1.52% 

KNCR11 1.48% 5.06% 22.05% 4.04 101.42 101.13 1.01 0.96% 

KNSC11 0.65% 1.06% 6.59% 1.19 92.82 89.43 1.05 1.22% 

KNIP11 2.31% 4.82% 9.22% 6.94 101.3 97.55 1.06 1.69% 

XPFI 0.11% 0.04% -0.08% - - - - - 

IFIX 0.26% 0.56% 0.14% - - - - - 

XPFP 0.93% 1.91% 3.05% - - - - - 

Fonte: XP e Economatica. Data base: 31/05/2022 

  
 

Resultados 

KFOF11 - Kinea FII 
 
O IFIX apresentou leve alta de 0,26% em maio-22. Pelo viés positivo, os segmentos de CRI e Renda Urbana 
tiveram alta de 1,88% e 1,40%, respectivamente. A classe de CRI continua a oferecer importante proteção à 
inflação e ao aumento da taxa de juros. Para a maior parcela dos fundos desta classe as dívidas estão 
adimplentes e com isso é possível obter o retorno pactuado em juros reais acrescido de inflação ou CDI. A 
maior parte dos fundos de Renda Urbana possuem contratos atípicos de locação, nos quais é possível 
repassar o IPCA integral dos últimos 12 meses. Do ponto de vista operacional estes fundos seguem trazendo 
proteção à inflação. No mês, diminuímos participação no segmento de Renda Urbana e Shoppings, e 
aumentamos exposição ao segmento de CRI. A gestão entende que este movimento gera valor ao fundo, 
dado que os ativos de Renda Urbana e Shoppings vendidos valorizaram expressivamente no ano e é possível 
alocar os recursos em FIIs de CRI que vão se beneficiar do aumento do CDI, uma vez que seus dividendos 
devem subir, acompanhando o índice e os dias úteis do mês (próximos meses terão mais dias úteis, com 22). 
O resultado do Fundo no mês foi de R$ 0,71/cota. 
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Resultados 

KNHY11 - Kinea High Yield CRI 
 
Ao fim de maio, o Fundo apresentava alocação, em relação ao seu patrimônio, de 89,6% em ativos-alvo e 
10,4% em instrumentos de caixa que serão destinados a novas operações. Vale destacar que o veículo possui 
operações em estruturação a serem desembolsadas nos próximos períodos. Os dividendos referentes a 
maio, cuja distribuição ocorreu no dia 13/06/2022, serão de R$ 1,75 por cota e representam uma 
rentabilidade, isenta do imposto de renda para as pessoas físicas, de 1,67% considerando uma cota média de 
ingresso de R$ 104,73, que corresponde a 162% da taxa DI do período. Durante o mês de maio, foi realizada 
uma nova integralização do CRI Ed. Luna, ativo que já integrava a carteira do Fundo, no montante de R$ 38,2 
milhões, com taxa de CDI + 5,59%. O CRI é baseado em um empreendimento comercial de alto padrão na 
região da Marginal Pinheiros, sendo desenvolvido por uma empresa patrimonialista de primeira linha. Seu 
pacote de garantias é bastante robusto. 
 

Resultados 

KNCR11 - Kinea Rendimentos 
 
Ao fim de maio, o Fundo apresentava alocação, em relação ao seu patrimônio, de 93,4% em CRI e 16,9% em 
instrumentos de caixa, que serão destinados a novas operações. Os dividendos referentes a maio, cuja 
distribuição ocorreu no dia 13/06/2022, são de R$ 1,08 por cota e representam uma rentabilidade equivalente 
a 101% da taxa DI, isenta do imposto de renda para pessoas físicas, considerando uma cota de R$ 103,86. O 
valor distribuído segue se beneficiando do processo de elevação de juros conduzido pelo Copom que, em sua 
última reunião, elevou a taxa básica de juros da economia para 13,25% ao ano. 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. Durante o mês de maio, foi realizada uma nova integralização do CRI Ed. 
Luna, ativo que já integrava a carteira do Fundo. O aumento de posição foi de R$ 38,1 milhões, com uma 
remuneração de Taxa DI + 2,13%. 
 

Resultados 

KNSC11 - Kinea Securities 
 
Ao fim de maio, o Fundo apresentava alocação, em relação ao seu patrimônio, de 100,5% em ativos-alvo e 
8,7% em instrumentos de caixa que serão destinados a novas operações. Os dividendos referentes a maio, 
cuja distribuição ocorreu no dia 13/06/2022, serão de R$ 1,35 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$ 104,73, que corresponde a 138% da taxa DI do período. Neste mês finalizamos o processo de alocação 
dos recursos levantados na última emissão de cotas, aumentando o percentual alocado em 10,9% do PL. 
Foram realizados dois novos investimentos, totalizando R$ 120,8 milhões, sendo R$ 80 milhões referentes ao 
CRI Infinity, com taxa de IPCA + 7,4%, operação baseada na aquisição do Edifício Infinity. O Ativo AAA é 
localizado na região do Itaim em São Paulo e possui locatários de primeira linha, com elevada ocupação. A 
segunda operação realizada no mês foi a do CRI Ed. Varanda, com volume de R$ 40 milhões e taxa de CDI + 
3,5%. O CRI consiste em um financiamento para a conclusão da construção do Edifício Comercial Varanda 
Cidade Jardim. 
 

Resultados 

KNIP11 - Kinea Índice de Preços 
 
Ao fim de maio, o Fundo apresentava alocação, em relação ao seu patrimônio, de 110,3% em ativos-alvo e 

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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2,8% em instrumentos de caixa. Os dividendos referentes a maio, cuja distribuição ocorreu no dia 
13/06/2022, são de R$ 1,70 por cota e representam uma rentabilidade, isenta do imposto de renda para as 
pessoas físicas, de 1,61% considerando uma cota média de ingresso de R$ 105,33, equivalente a 157% da 
taxa DI do período. 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. Durante o mês de maio, foi 
realizado um novo investimento totalizando R$ 62,3 milhões e taxa de IPCA + 7,4%, referente ao CRI Infinity, 
baseada na aquisição do Edifício Infinity, empreendimento de altíssimo padrão localizado no coração da 
região da Av. Faria Lima, principal centro financeiro de São Paulo. O ativo possui locatários de primeira linha, 
com elevada ocupação. 
 

Perspectivas 

KFOF11 - Kinea FII 
 
No mês, foram adicionados R$ 0,03/cota à reserva de dividendos realizados e não pagos, que atualmente 
equivale a R$ 0,21/cota. A gestão está confiante no cenário de dividendos projetados, considerando a reserva 
acumulada atual e as perspectivas futuras de rendimentos dos fundos investidos. Maiores informações 
sobre a expectativa de dividendos estão exibidas no gráfico “Composição do Rendimento”, disponível no 
nosso relatório de Gestão. Com o patamar atual do mercado secundário, há uma oportunidade potencial de 
upside nos segmentos que estão na carteira do fundo e apresentam expressivo deságio em relação ao valor 
patrimonial. Somando o deságio do KFOF com o deságio dos FIIs investidos pelo Fundo, chegamos em um 
upside potêncial de 37,35%, conforme detalhado no nosso relatório de Gestão. 
 

Perspectivas 

KNHY11 - Kinea High Yield CRI 
 
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. Ilustrativamente, portanto, os resultados apurados ao longo do mês de maio (a 
serem distribuídos aos investidores em junho) refletem aproximadamente a variação do IPCA referente aos 
meses de abril (1,06%) e março (1,62%). Destacamos que a carteira de ativos do Fundo permanece 
adimplente em todas as suas obrigações. Para informações detalhadas sobre as operações, vide a seção 
“Resumo dos Ativos” da nossa Carta de Gestão. O Fundo possui operações em estruturação a serem 
desembolsadas nos próximos meses. 
 

Perspectivas 

KNCR11 - Kinea Rendimentos 
 
Destacamos que o Fundo continuará se beneficiando à medida que ocorram novos incrementos da Selic, 
tendo em vista sua carteira pós fixada. Vale destacar que o veículo possui um pipeline extenso de novas 
operações, que se encontram em fase de estruturação e devem ser liquidadas ao longo dos próximos dois 
meses. Na visão da gestão, trata-se de um ótimo momento para novas alocações, tendo em vista a 
disponibilidade de operações de alta qualidade de crédito com patamar de remuneração atrativo. 
Destacamos que a carteira de ativos do Fundo permanece adimplente em todas as suas obrigações. 
 

Perspectivas 

KNSC11 - Kinea Securities 
 
Para uma melhor orientação dos investidores, destacamos que os CRI atrelados à inflação presentes na 

https://conteudos.xpi.com.br/fundos-imobiliarios/kinea-rendimentos-imobiliarios-fii-kncr11/
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carteira refletem, aproximadamente, as variações do indexador IPCA referentes aos dois meses anteriores à 
apuração de resultados. Ilustrativamente, portanto, os resultados apurados ao longo do mês de maio (a 
serem distribuídos aos investidores em junho) refletem aproximadamente a variação do IPCA referente aos 
meses de abril (1,06%) e março (1,62%). Adicionalmente, informamos que a gestão do Fundo optou por 
realizar, provisoriamente, operações compromissadas reversas lastreadas em CRIs. 
 

Perspectivas 

KNIP11 - Kinea Índice de Preços 
 
O patamar de inflação (IPCA) ainda elevado continua contribuindo para a boa rentabilidade do veículo. 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. Ilustrativamente, portanto, os resultados apurados ao longo do mês de maio (a serem 
distribuídos aos investidores em junho) refletem aproximadamente a variação do IPCA referente aos meses 
de abril (1,06%) e março (1,62%). Destacamos que a carteira de ativos do Fundo permanece adimplente em 
todas as suas obrigações. 
 

MAUÁ CAPITAL 
 

 

Retornos PL     

Mês Ano 12m 
R$ 

Milhões 
Valor 
Cota 

VPA* P/VPA 
Renda 
Mensal 

MCHF11 -1.92% 2.46% - 0.32 9.58 9.76 0.99 1.1% 

MCCI11 -1.09% -0.97% 6.21% 1.25 96.73 97.24 1.01 1.0% 

XPFI 0.11% 0.04% -0.08% - - - - - 

IFIX 0.26% 0.56% 0.14% - - - - - 

XPFP 0.93% 1.91% 3.05% - - - - - 

Fonte: XP e Economatica. Data base: 31/05/2022 

  
 

Resultados 

MCHF11 - Mauá Capital Hedge Fund 
 
A distribuição de rendimentos do Fundo referente ao mês de Maio/2022 foi de R$ 0,11 por cota.  
 
Esta distribuição é equivalente a um dividend yield de 14,0% a.a. quando considerado o valor da cota de R$ 
1,00.  
 

Resultados 

MCCI11 - Mauá Capital Recebíveis Imobiliários 
 
A distribuição de rendimentos do Fundo referente ao mês de Maio/2022 foi de R$ 1,10 por cota, equivalente a 
125% do CDI líquido do período.  Foi realizado o aumento do patamar de rendimentos dado que o Fundo 
possui resultado acumulado referente a correção monetária e juros acruados.      
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Perspectivas 

MCHF11 - Mauá Capital Hedge Fund 
 
 
Com a conclusão da 2a emissão de cotas do fundo, o Gestor está atuando ativamente na originação e 
estruturação de múltiplos ativos estruturados que devem ser apresentados nos próximos relatórios de modo 
a compor a alocação da carteira com os recursos da nova captação. 
 

Perspectivas 

MCCI11 - Mauá Capital Recebíveis Imobiliários 
 
Encerramos o mês com 100% dos recursos do fundo alocados em ativos alvo, 
sendo 28 CRIs e 15 Fundos de CRI. O portfólio apresenta uma taxa média 
ponderada de Inflação + 7,2% e CDI + 3,7% 
 

MOGNO 
 

 

Retornos PL     

Mês Ano 12m 
R$ 

Milhões 
Valor 
Cota 

VPA* P/VPA 
Renda 
Mensal 

MGCR11 1.73% 4.85% -1.26% 0.13 85.55 93.77 0.92 1.33% 

MGFF11 -1.0% -4.86% -18.82% 0.7 61.23 77.06 0.8 1.03% 

XPFI 0.11% 0.04% -0.08% - - - - - 

IFIX 0.26% 0.56% 0.14% - - - - - 

XPFP 0.93% 1.91% 3.05% - - - - - 

Fonte: XP e Economatica. Data base: 31/05/2022 

  
 

Resultados 

MGCR11 - Mogno CRI High Grade 
 
Para o mês de maio iremos distribuir R$ 1,15 por cota. Em relação às movimentações, realizamos a venda da 
posição de JPPA11, SADI11 e URPR11. Neste mês, tivemos uma valorização da cota patrimonial do fundo de 
R$ 0,49 em relação ao mês de abril. Dentro da estratégia de CRIs, foi adquirido 9,8 milhões da operação de 
Ceratti e Magna Jr. A operação representa um cri subordinado, com subordinação de 18%, com lastro nos 
contratos de locação de dois galpões logísticos localizados na região metropolitana de Campinas, locados 
para Ceratti e Magna. A operação conta com LTV de 70%. O fundo segue com uma posição de caixa de 8%, 
com a maior parte da carteira exposta a IPCA. As operações de incorporação da carteira seguem com avanço 
dos projetos e bom nível de vendas. Porém com preços abaixo da tabela prevista. As demais operações têm 
um perfil hight grade e não apresentaram nenhuma atualização relevante. 
 

Resultados 

MGFF11 - Mogno Fundo de Fundos 
 
A carteira apresentou performance negativa em praticamente todos os segmentos, sendo que o setor de 
logísticos, corporativos e shoppings tiveram uma participação de desvalorização mais expressiva , enquanto 
o IFIX seguiu um movimento parecido mas o setor de recebíveis compensou positivamente para o índice. As 
principais posições ganhadoras foram LASC11, HGRE11 e RZAK11 contribuindo com 0,10%, 0,08% e 0,04% 
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respectivamente. De outro lado, as perdas foram concentradas em BPML11, BRCR11, RSPD e BLMG11 
contribuindo com -0,29%, -0,21%, -0,20% e -0,14%. Na alocação, diminuímos posição em SADI11, com o intuito 
de reduzir a iliquidez do porftólio, e ARCT11, operando com ágio significativo em relação aos pares. Do lado 
das compras, adquirimos MXRF11, VGIR11 e CPTS11 buscando aumentar indexação ao IPCA e CDI e 
aproveitar o alto custo de oportunidade. 
 

Perspectivas 

MGCR11 - Mogno CRI High Grade 
 
O MGCR que possui hoje em torno de R$ 2,40 por cota em inflação acumulada nos papeis da carteira deve 
iniciar os destravamento de parte desse retorno acumulado para fazer frente a uma maior distribuição de 
dividendos. Mesmo em cenário de inflação mais baixo, o fundo teria capacidade de distribuição de dividendos 
em torno de R$ 1,20 até o fim do ano. Dentro deste cenário esperamos uma valorização das cotas do fundo, 
uma vez que o yield começa a ficar extremamente atrativo em relação aos pares.      
 

Perspectivas 

MGFF11 - Mogno Fundo de Fundos 
 
O IFIX teve alta de 0,26% em maio contra elevação de 3,22% do Ibovespa. O segmento de recebíveis 
praticamente carregou o índice no mês enquanto os fundos de tijolo entregaram retornos mistos e modestos. 
Apesar da boa performance operacional dos imóveis, a perspectiva de manutenção de juros elevados deve 
continuar a pressionar os preços da classe, favorecendo maior alocação em CRIs. Preferimos maior 
exposição ao CDI dado que a inflação deve arrefecer até o final do ano. Destacamos a atratividade dos 
fundos de fundos, com yields expressivos e sustentados por resultado recorrente e boa exposição a tijolo. 
 

POLO CAPITAL 
 

 

Retornos PL     

Mês Ano 12m 
R$ 

Milhões 
Valor 
Cota 

VPA* P/VPA 
Renda 
Mensal 

PORD11 3.43% 7.13% 7.03% 0.37 95.0 99.2 0.97 1.51% 

XPFI 0.11% 0.04% -0.08% - - - - - 

IFIX 0.26% 0.56% 0.14% - - - - - 

XPFP 0.93% 1.91% 3.05% - - - - - 

Fonte: XP e Economatica. Data base: 31/05/2022 

  
 

Resultados 

PORD11 - Polo Recebíveis Imobiliários II 
 
O Fundo distribuiu R$ 1,52 por cota, referente à competência de maio. 
Durante o mês, o Fundo adquiriu no mercado secundário a tranche mezanina do CRI TML, permanecendo 
investidor da tranche sênior. Trata-se de estrutura bastante robusta por conta de (i) AF de imóveis 
residenciais prontos, (ii) coobrigação de incorporadora listada em ~70% da carteira, (iii) baixa inadimplência e 
(iv) tranche subordinada na estrutura. 
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Perspectivas 

PORD11 - Polo Recebíveis Imobiliários II 
 
As curvas de juros seguiram movimento de abertura no Brasil, mas de maneira mais controlada. O mercado 
já vislumbra um fim do ciclo de aperto monetário, os dados econômicos seguem surpreendendo 
positivamente e as atenções ficam ainda mais focadas nos índices de inflação. 
O IFIX, por exemplo, apresentou performance positiva em maio (+0,26%) e seguiu apreciando no início de 
junho. Uma das hipóteses é que o público investidor já está enxergando “através do vale”. 
Em relação a pipeline, estamos trabalhando com o seguinte fluxo para junho/julho: CRI Allegra, 2ª 
integralização – club deal / CRI de carteira pulverizada sindicato /CRI corporativo – sindicato / CRI 
corporativo – originação interna 
 

QAM 
 

 

Retornos PL     

Mês Ano 12m 
R$ 

Milhões 
Valor 
Cota 

VPA* P/VPA 
Renda 
Mensal 

QAMI11 -1.37% 2.79% 13.71% 0.07 91.47 91.16 1.02 1.31% 

XPFI 0.11% 0.04% -0.08% - - - - - 

IFIX 0.26% 0.56% 0.14% - - - - - 

XPFP 0.93% 1.91% 3.05% - - - - - 

Fonte: XP e Economatica. Data base: 31/05/2022 

  
 

Resultados 

QAMI11 - Quasar Crédito Imobiliário 
 
No dia 15 de junho o QAMI11 distribuiu rendimentos no valor de R$ 1,50 por cota relativos ao mês de maio, 
resultado que representa um dividend yield mensal e anualizado de 1,61% a.m. e 21,17% a.a., 
respectivamente, com base no valor de mercado de 31 de maio de R$ 92,97/cota e equivalente a 169,31% do 
CDI isento de IR.  
 

Perspectivas 

QAMI11 - Quasar Crédito Imobiliário 
 
O carrego da carteira tem se beneficiado pelo elevado patamar de inflação nos últimos doze meses, com um 
dividend yield acumulado no período de 15,81% a.a. (base 05/22). Para os próximos meses, o arrefecimento 
da inflação nos meses de abril e maio, deverão impactar parte da remuneração da carteira. 
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RB CAPITAL 
 

 

Retornos PL     

Mês Ano 12m 
R$ 

Milhões 
Valor 
Cota 

VPA* P/VPA 
Renda 
Mensal 

RFOF11 -0.48% -1.52% -4.73% 0.09 69.87 84.68 0.83 0.95% 

RRCI11 0.38% 16.28% 19.88% 0.05 89.9 98.1 0.93 1.43% 

XPFI 0.11% 0.04% -0.08% - - - - - 

IFIX 0.26% 0.56% 0.14% - - - - - 

XPFP 0.93% 1.91% 3.05% - - - - - 

Fonte: XP e Economatica. Data base: 31/05/2022 

  
 

Resultados 

RFOF11 - RB Capital I Fundo de Fundos 
 
Referente a maio/2022, o RFOF11 pagara R$ 0,67/cota (Dividend Yield Anualizado de 11,40%, sobre cota 
mercado do dia 31/05/2022). Com resultado de R$ 0,67/cota. 
O rendimento é composto por:(1) rendimentos mensais dos FIIs aplicados, (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 41% do 
resultado do RFOF11. Segmento este, que segue se beneficiando dos índices de inflação e das sequentes 
altas de juros. Seguido pelo segmento de logística que representou 20%. 
Os (2) ganhos de capital no período vieram pelas vendas de fundos de recebíveis e renda urbana. 
Aproveitamos o bom desempenho no secundário para reduzir exposição principalmente de VRTA11, HGRU11 
e KNIP11. 
 
Em maio, exercemos o DP e/ou sobras das ofertas de URPR11, VGIP11, CPTS11, MCCI11 e KNCR11 dos 
segmentos de Recebíveis. Tabem entramos na oferta de HGLG11 do setor logístico, e por fim entramos na 
oferta do fundo híbrido WGHR11, fundo multistratégia em real estate, mesclando renda com ganho de capital. 
 

Resultados 

RRCI11 - RB Capital Recebíveis Imobiliários 
 
Em maio, a gestão manteve a maior parte da sua carteira alocada em CRIs atrelados ao IPCA. A alocação em 
CRI fechou o período em aproximadamente 91,4% do patrimônio do Fundo, distribuído em 21 ativos 
diferentes. A carteira de FII está com uma exposição próxima a 3,2% do patrimônio. 
 
O dividendo anunciado e já liquidado referente à performance do mês de maio foi de R$ 1,40/cota. 
 

Perspectivas 

RFOF11 - RB Capital I Fundo de Fundos 
 
Continuamos analisando a indústria de FIIs, buscando fundos com ativos de qualidade com preços 
adequados, para a construção de uma carteira sólida e equilibrada de longo prazo. Acreditamos que os 
fundos de tijolos serão as grandes oportunidades de geração de alfa contra o IFIX no longo prazo porém, 
seguimos olhando o segmento de Recebíveis, de forma a equilibrar nossa exposição em CDI e IPCA para uma 
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posição mais defensiva em um cenário de incertezas, persistência da inflação e alta  de juros. 
 

Perspectivas 

RRCI11 - RB Capital Recebíveis Imobiliários 
 
Utilizamos um pouco da reserva para aumentar o nosso dividend yield no último mês e pretende-se  mantê-lo 
constante até o final do semestre. Em 31/05/202, o saldo em caixa do fundo foi equivalente a 7% do 
patrimônio liquido. Os recursos em caixa seráo utilizados para negociação de mais um ativo indexado ao 
IPCA com spread de crédito adequado para aumento do carrego da carteira. A gestão segue monitorando 
novas mudanças da carteira, seja em emissões primárias ou secundárias. 
 

RBR ASSET 
 

 

Retornos PL     

Mês Ano 12m 
R$ 

Milhões 
Valor 
Cota 

VPA* P/VPA 
Renda 
Mensal 

RBRF11 -3.46% -5.75% -10.89% 1.16 71.21 84.72 0.85 0.8% 

RBRR11 2.13% 8.89% 14.06% 1.01 100.29 97.64 1.04 1.19% 

RBRY11 0.67% 5.84% 12.43% 0.4 102.98 102.98 1.01 1.19% 

XPFI 0.11% 0.04% -0.08% - - - - - 

IFIX 0.26% 0.56% 0.14% - - - - - 

XPFP 0.93% 1.91% 3.05% - - - - - 

Fonte: XP e Economatica. Data base: 31/05/2022 

  
 

Resultados 

RBRF11 - RBR Alpha 
 
O Fundo anunciou distribuição de rendimentos referente a mai/22 de R$0,60/cota, em linha com o guidance 
divulgado para o primeiro semestre de 2022, que corresponde a um dividend yield de 10,50% a.a. sobre a cota 
de fechamento de R$71,80. 
 
O foco continua em inflação e juros. O FED elevou o juro americano para 1,75% a.a.. No Brasil, a expectativa 
de curto prazo da inflação arrefeceu 50 – 100bps devido à sinalização da Petrobrás de não elevar os preços 
da gasolina na mesma intensidade do diesel, com alta de quase 9% em maio. Além disso, a possível redução 
da carga tributária de ICMS também influenciou na queda da inflação implícita. No mês, o Ibovespa teve 
desempenho positivo de 3,2% e deve seguir até as Eleições presidenciais com bastante volatilidade. Dentro 
dos fundos imobiliários, o setor de CRIs novamente teve o melhor desempenho do mês, com alta de 1,6%. 
Dentre os setores de tijolo, o setor de shoppings foi o único com performance positiva no mês de 0,2%. Ao 
analisar o ano de 2022, a conclusão é a mesma: FIIs de CRI com a melhor performance (+4,1%) e FIIs de 
shoppings (+1,1%), único setor de tijolo com desempenho positivo no ano. 
 

Resultados 

RBRR11 - RBR High Grade 
 
O fundo fechou o mês de abril 100% alocado, majoritariamento em estratégias Core, com taxa média de 
CDI+2,72% a.a. e IPCA+ 6,24%a.a. e IGPM+ 5,27% a.a.. São 35 operações (portfólio diversificado) localizadas 
em sua grande maioria em São Paulo. O LTV de 65% é confortável considerando as garantias bem 
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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$ 1,20/cota referente ao resultado de 
maio, o que representa um DY anualizado de 15,15% frente a cota de fechamento do mês (R$ 101,50). 
 

Resultados 

RBRY11 - RBR Private Crédito Imobiliário 
 
O fundo fechou o mês de abril 82% alocado (68% em CRIs e 14% em FIIs de CRIs) com 27 operações, em 
uma taxa média de CDI+4,93% a.a. e IPCA+8,4% a.a.. O time de gestão busca manter um ótimo perfil de risco 
x retorno. O baixo LTV (56%), garantias devidamente formalizadas (alienação fiduciária) e uma concentração 
de garantias localizadas em São Paulo refletem tais características. O dividendo distribuído referente ao mês 
de maio foi de R$ 1,25/cota. Equivalente a um DY de 15,38% ao ano sobre a cota mercado no fechamento do 
mês (R$ 104,25). 
 

Perspectivas 

RBRF11 - RBR Alpha 
 
Planejamos manter a postura conservadora com alocações em fundos de Recebíveis de maneira estrutural. 
O portfólio encontra-se alocado em aproximadamente 42,6% em crédito, aumentando gradativamente a 
alocação no setor, focando em CRIs diretos, e atentos a eventuais block trades de tijolo em níveis de 
desconto para mercado que justifiquem o risco das alocações. Ao longo de 2022, vislumbramos o retorno de 
investimentos descorrelacionados com o mercado em geral e que alocamos ao longo dos últimos anos, 
permitindo que o Fundo siga distribuindo dividendos relevantes e mantenha uma reserva de lucros não-
distribuídos superior a uma distribuição mensal, levando-se em conta os R$0,60/cota médio dos últimos 12 
meses. 
 
 

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 (25%) e Inflação (75%) 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. A gestora segue investindo em operações com 
sólidas garantias imobiliárias (foco região Sudeste) e altos spreads (acima de 7% 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 (37%), Inflação (61%) e Pré (2%) 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 -4.74% -0.47% -4.12% 0.02 80.34 86.32 0.94 0.81% 

RECR11 1.73% 7.74% 15.63% 2.31 99.0 95.3 1.06 1.49% 

XPFI 0.11% 0.04% -0.08% - - - - - 

IFIX 0.26% 0.56% 0.14% - - - - - 

XPFP 0.93% 1.91% 3.05% - - - - - 

Fonte: XP e Economatica. Data base: 31/05/2022 

  
 

Resultados 

RECX11 - REC Fundo de Fundos 
 
 O Fundo irá distribuir aos cotistas, referente ao mês de maio, o dividendo de R$ 1,0000/cota. O Dividend Yield 
do RECX11, calculado sobre a cota de fechamento, de R$ 81,34, é equivalente a 1,23% ao mês, ou 14,75% 
anualizado,  líquido e isento de IR.   
O resultado caixa referente ao mês de maio foi de R$ 1,1525 por cota, portanto, o fundo ainda possui R$ 
0,1525 por  cota de lucro acumulado, a ser distribuído. 
 No mês de maio, o fundo encerrou alocado em 23 FIIs, distribuído em 5 segmentos imobiliários, com posição  
majoritária em recebíveis imobiliários, 59,3% do portfólio de ativos, seguido pelo segmento de fundos 
híbridos, com  23,2%. 
 
 

Resultados 

RECR11 - REC Recebíveis Imobiliários 
 
No acumulado dos últimos 12 meses, a distribuição de rendimentos do Fundo corresponde a 15,0% a.a., ou o 
equivalente a 190% 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 223% do CDI líquido do 
tributo. O Fundo distribuiu entre dezembro de 2017 (primeiro mês após o encerramento de sua oferta inicial) 
e maio de 2022 um montante acumulado de 71,3% (versus um CDI acumulado de 26,8%). 
Em 14 de junho de 2022, referente ao resultado do mês de maio, o Fundo distribuiu o montante de R$ 
44.038.969. Este mês, os cotistas anteriores à 12ª emissão de cotas receberão o rendimento por cota, 
equivalente a R$ 1,7205 (rendimento para o mês cheio), os cotistas que exerceram o direito de preferência 
(recibo RECR13) receberão R$ 1,7205 por nova cota (rendimento para o mês cheio) e, por fim, os cotistas que 
participaram do direito de sobras e montante adicional (recibo RECR14) receberão R$ 0,7057 por nova cota 
(rendimentos entre os dias 16 e 31 de maio). 
 

Perspectivas 

RECX11 - REC Fundo de Fundos 
 
A equipe de gestão contnua com uma concentração do portfólio maior em FIIs de CRI , aumentou a 
exposição nos FIIs Hibrídos e vem avaliado novos investimentos nos FIIs de Tijolo 
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Perspectivas 

RECR11 - REC Recebíveis Imobiliários 
 
O Fundo encerrou o mês com 92,2% de seus recursos alocados em CRIs e FIIs, distribuídos em 83 operações 
de CRI e 1 FII.  
A equipe de gestão continua focada na alocação dos recursos que foram captados na 12ª emissão  
 

RIO BRAVO INVESTIMENTOS 
 

 

Retornos PL     

Mês Ano 12m 
R$ 

Milhões 
Valor 
Cota 

VPA* P/VPA 
Renda 
Mensal 

RBHG11 0.17% 12.6% 24.15% 0.17 89.3 96.47 0.94 1.27% 

RBFF11 -2.69% -6.49% -17.99% 0.25 50.51 65.5 0.78 0.92% 

XPFI 0.11% 0.04% -0.08% - - - - - 

IFIX 0.26% 0.56% 0.14% - - - - - 

XPFP 0.93% 1.91% 3.05% - - - - - 

Fonte: XP e Economatica. Data base: 31/05/2022 

  
 

Resultados 

RBHG11 - Rio Bravo Crédito Imobiliário High Grade 
 
No fechamento de maio de 2022, o fundo apresentava 96% do patrimônio alocado no ativo alvo da estratégia 
de gestão, totalizando 37 CRIs e cotas de 6 FIIs. A taxa média ponderada de remuneração dos CRIs atrelados 
à IPCA, que representam 65% do portfólio, é de IPCA+ 7,3% e os CRIs remunerados a CDI, que representam 
31% da carteira, apresentam taxa média ponderada de CDI+ 4,1%. Já os CRIs atrelados à IGP-M, que 
representam 4% do portfólio, é de IGP-M+ 8,5%. Adicionalmente, no fechamento do mês o fundo apresentava 
5% da carteira em instrumentos de liquidez. No mês de maio/21, a principal aquisição foi o CRI Dal Pozzo II, 
do setor de varejo (supermercado). O outro CRI que tínhamos previsto acabou prorrogando o período de 
estruturação e a nova previsão de liquidação é junho/22, operação para indústria (têxtil), em CDI+ 6,00% a.a. 
 

Resultados 

RBFF11 - Rio Bravo IFIX 
 
No mês de maio, o RBFF apresentou um lucro de R$ 0,54/cota e uma distribuição de R$ 0,50/cota, o que 
corresponde um acréscimo de R$ 0,02/cota frente à distribuição do mês anterior e um dividend yield de 
11,8%, acima da média do mercado. O fundo encerrou o mês com um resultado acumulado e não distribuído 
no semestre de R$ 0,20/cota. 
No último dia do mês de maio, o RBFF encerrou negociando com um desconto de 21,5% em relação à cota 
patrimonial. Os fundos que o RBFF investe encerraram o mês negociando com um desconto de 12,2% em 
relação à cota patrimonial deles. Em um cenário onde há uma retomada do mercado e os FIIs passem a 
negociar sem prêmio ou desconto em relação à cota patrimonial, temos uma valorização potencial de 45,1% 
para o RBFF. 
Sobre os investimentos realizados no mês, continuamos o processo de reciclagem das posições de fundos 
de CRI, através do desinvestimento de posições que apresentam prêmio sobre à cota patrimonial e 
investimento em FIIs de CRI que estão negociando próximo ou com desconto em relação à cota patrimonial.  
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Perspectivas 

RBHG11 - Rio Bravo Crédito Imobiliário High Grade 
 
A equipe de gestão segue priorizando a alocação em CRIs com alto nível de spread de crédito e que possuam 
pacotes de garantias robustos, conforme previsto na Política de Investimento do Fundo.  Além disso, a 
retomada da inflação nos meses de fevereiro, março e abril/22 poderá contribuir para uma distribuição de 
rendimentos em patamares mais elevados nos próximos meses. 
 

Perspectivas 

RBFF11 - Rio Bravo IFIX 
 
Os FIIs seguem negociando a patamares atrativos de preço no mercado secundário. O valor do spread entre 
o DY do IFIX e do tesouro IPCA + 2035 encerrou o mês de abril em 5%, 160 bps acima do spread médio 
histórico desde 2016. Continuamos observando um spread acima do desvio padrão superior, influenciado 
principalmente pela alta da inflação dos últimos 12 meses e o aumento da participação de fundos de CRI no 
índice. Quando analisamos a mesma métrica apenas para os fundos de tijolo que compõe o IFIX, o spread 
segue em linha com a média histórica. O indicador é impactado pela queda do NOI dos fundos de shoppings 
no 1S2021, que foi resultado da 2ª onda de COVID-19, que culminou no fechamento dos ativos, e na redução 
do FFO dos fundos de lajes corporativas devido aumento da vacância dos ativos. 
 

RIZA 
 

 

Retornos PL     

Mês Ano 12m 
R$ 

Milhões 
Valor 
Cota 

VPA* P/VPA 
Renda 
Mensal 

RZAK11 4.36% 11.89% 14.69% 0.29 96.34 95.18 1.03 1.88% 

XPFI 0.11% 0.04% -0.08% - - - - - 

IFIX 0.26% 0.56% 0.14% - - - - - 

XPFP 0.93% 1.91% 3.05% - - - - - 

Fonte: XP e Economatica. Data base: 31/05/2022 

  
 

Resultados 

RZAK11 - Riza Akin 
 
No mês de abril, o fundo Riza Akin (RZAK11) distribuiu R$1,80 por cota, o que representa um dividend yield de 
1,84% com base no preço de fechamento do dia 14-06. O fundo, nos últimos doze meses, teve um retorno 
nos dividendos equivalente a CDI + 6,26% a.a. Seguimos com objetivo de entregar CDI + 4,50% a.a., através da 
distribuição de rendimentos de 1,10 a 1,40 (reais por cota). Vale ressaltar que nos últimos 12 (doze) meses 
contados a partir junho de 2021 até maio de 2022, entregamos uma rentabilidade líquida anualizada de CDI + 
6,26%a.a.¹ aos investidores do RZAK11. 
 

Perspectivas 

RZAK11 - Riza Akin 
 
Mantemos a visão positiva para uma maior alocação em papeis com indexação em CDI+ seguido de papeis 
em IPCA+, conforme o posicionamento atual do fundo. Em nossa opinião, o portfólio segue aproveitando 
plenamente seu carrego, com capturas pontuais de ganho de capital em operações de venda ou de 
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recebimentos de ganhos extraordinários em algumas operações do Akin. Para o mês de referência de junho 
(com distribuição de julho), enfatizamos a expectativa anunciada já na última carta, de distribuir um 
rendimento da mesma magnitude do distribuído no mês de referência de abril e maio, ou seja, R$ 
1,80/cota, de forma a beneficiar os cotistas do RZAK11 no momento de ganhos pontuais. 
 

SUNO 
 

 

Retornos PL     

Mês Ano 12m R$ 
Milhões 

Valor 
Cota 

VPA* P/VPA Renda 
Mensal 

SNFF11 -2.95% 0.78% -10.07% 0.23 82.25 91.69 0.91 0.75% 

SNCI11 2.42% 8.98% - 0.25 101.62 99.0 1.04 1.41% 

XPFI 0.11% 0.04% -0.08% - - - - - 

IFIX 0.26% 0.56% 0.14% - - - - - 

XPFP 0.93% 1.91% 3.05% - - - - - 

Fonte: XP e Economatica. Data base: 31/05/2022 

  
 

Resultados 

SNFF11 - Suno Fundo de Fundos 
 
Durante o mês de maio foram liquidadas ofertas nas quais o SNFF11 participava, sendo estas liquidações 
as principais alterações no portfólio do Fundo, e referentes aos ativos RECR11, URPR11, SNCI11, HGLG11 
e VGIP11. A participação nas ofertas possibilitou através das estratégias de arbitragem, ganho de capital de 
R$0,32 por cota, sendo este valor expressivo no resultado do Fundo no mês, de R$0,77 por cota. Para 
realização destas estratégias de arbitragem com vendas descobertas (shorts), foi contratado instrumento 
financeiro, com custo de R$0,15 por cota, no entanto, ressaltamos que este instrumento tem vigência de 90 
dias, podendo ser utilizado até o início do mês de agosto como ferramenta para potencializar os ganhos de 
capital em arbitragens. O resultado originado pelos rendimentos recebidos pelos FIIs alocados foi 
de R$0,72, em linha com meses anteriores. Em junho, com a aproximação do fim do exercício, e a 
obrigatoriedade de distribuir 95% dos lucros auferidos, foi distribuído R$1,30 por cota, o dobro do recorrente 
nos últimos meses, através da utilização de parte relevante do resultado que vinha acumulado ao longo dos 
últimos meses. O Fundo conta ainda com R$0,04 em reserva. 
 

Resultados 

SNCI11 - Suno Recebíveis 
 
Em junho, o SNCI divulgou rendimentos de R$ 1,40 por cota referentes ao resultado de maio (DY anualizado 
de 17,59% a.a., considerando o fechamento de maio). Ao longo do mês, foram realizados investimentos em 4 
ativos a uma taxa média ponderada de IPCA + 9,00% a.a. Ressaltamos que maio foi o 2º mês cheio após a 
conclusão da 2ª emissão de cotas do fundo, e nele já foram alocados todos os recursos provenientes da 
oferta. Adicionalmente, o fundo anunciou a sua 3ª emissão de cotas feita exclusivamente para cotistas, 
sendo o montante inicial de R$ 100mm e até R$ 20mm de montante adicional. Ainda em maio, o time de 
gestão iniciou a divulgação do um relatório de monitoramento, onde explicita o acompanhamento realizado 
mensalmente pelo time. Ao final do mês, constavam no portfólio 24 ativos, divididos da seguinte forma: 80% 
investido em IPCA+8,10%, 13% em CDI+4,54% e 7% em IGPM+8,00%. Ao final do mês, o fundo apresentou-se 
no 1º quartil em relação à sua performance, quando comparado aos seus peers. Ressaltamos o 
comprometimento com os cotistas e enfatizamos a boa relação risco x retorno apresentada pelo SNCI11. 
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Perspectivas 

SNFF11 - Suno Fundo de Fundos 
 
Seguimos confiantes com a qualidade dos FIIs alocados no portfólio do SNFF11 que, por sua vez, apresenta 
desempenho superior ao do IFIX desde o início. Vale ressaltar que composição do IFIX está com alocação 
acima de  40% em FIIs de papel, enquanto o SNFF11 mantém aproximadamente 30% nessa classe de ativos. 
Apesar de os fundos de tijolo em geral terem sofrido mais do que os fundos de CRI ao longo dos últimos 
meses, o SNFF11 tem conseguido desempenhar acima do índice, sendo este mais um ponto que enfatiza a 
resiliência e qualidade do portfólio independente da classe dos ativos. Acreditamos que o Fundo está bem-
posicionado para o longo prazo, e para os desafios de curto prazo que devem causar mais volatilidade para a 
classe de Renda Variável como um todo ao longo dos próximos meses. 
 

Perspectivas 

SNCI11 - Suno Recebíveis 
 
Para os meses subsequentes, a equipe irá focar os esforços em alocar os recursos da 3ª emissão, 
direcionando-os à: (i) aquisição de novas operações mandatadas; e (ii) fazer frente com tranches futuras de 
operações do pipeline. Adicionalmente, a gestão tem buscado de forma constante reduzir a parcela da 
carteira atrelada ao IPCA em prol de ativos atrelados ao CDI, por entender que essa alteração será benéfica 
aos cotistas em resposta às alterações na conjuntura macroeconômica. 

TG CORE 
 

 

Retornos PL     

Mês Ano 12m R$ 
Milhões 

Valor 
Cota 

VPA* P/VPA Renda 
Mensal 

         

XPFI 0.11% 0.04% -0.08% - - - - - 

IFIX 0.26% 0.56% 0.14% - - - - - 

XPFP 0.93% 1.91% 3.05% - - - - - 

Fonte: XP e Economatica. Data base: 31/05/2022 

  
 

Resultados 

TGRE11 - TG Core Real Estate 
 
No mês de maio/22 o TGRE auferiu uma rentabilidade total de 0,66% (63,52% do CDI). No acumulado desde o 
início do Fundo o resultado foi de 0,66% (1,36% do CDI). Em relação à distribuição de dividendos, no quinto 
mês do ano foi distribuído R$ 0,1115 por cota, resultando em um dividend yield de 1,12% (108,45% do CDI). 
 

Perspectivas 

TGRE11 - TG Core Real Estate 
 
Em relação as perspectivas para o mês,  ressalta-se que o pipeline proposto no Estudo de Viabilidade anexo 
ao Prospecto segue vigente, com atualizações positivas, sendo o prazo esperado de alocação dos recursos 
da emissão inferior ao esperado. Para o mês de junho a Gestão pretende manter o ritmo prospecção de 
ativos para alocações ainda mais benéficas para o retorno ao cotista, em concordância com o regulamento 
do Fundo. 
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VBI 
 

 

Retornos PL     

Mês Ano 12m 
R$ 

Milhões 
Valor 
Cota 

VPA* P/VPA 
Renda 
Mensal 

CVBI11 2.35% 4.72% 10.04% 1.05 99.44 99.83 1.01 1.5% 

RVBI11 -3.47% -5.39% -11.69% 0.13 75.12 87.5 0.87 0.95% 

XPFI 0.11% 0.04% -0.08% - - - - - 

IFIX 0.26% 0.56% 0.14% - - - - - 

XPFP 0.93% 1.91% 3.05% - - - - - 

Fonte: XP e Economatica. Data base: 31/05/2022 

  
 

Resultados 

CVBI11 - VBI CRI 
 
No início de junho foi anunciado a distribuição de dividendo no valor de R$ 1,50/cota, o que representa um 
dividend yield anualizado de 17,8% sobre a cota de fechamento de maio (R$ 100,93), acima do mercado 
considerando os fundos de CRI do IFIX. No dia 03/06, o Fundo divulgou Comunicado de Encerramento da 7ª 
Emissão de Cotas captando um montante de R$ 49,4 milhões. A partir de 13 de junho 2022, os recibos 
CVBI13 e CVBI14 passaram a ser negociados na B3 sob o código CVBI11. 
 

Resultados 

RVBI11 - VBI REITS FOF 
 
Com base no resultado de maio, anunciamos em 08/06 dividendo de R$ 0,75/cota, o que representa um 
dividend yield de 11,9% sobre o preço de fechamento das cotas no mercado secundário (R$ 75,86) em 31/05. 
Entre o início do fundo em fevereiro de 2020 e março de 2022, nosso portfólio acumula retorno total de +5,1%, 
enquanto o IFIX apresentou queda de -7,8% no mesmo período. Esta performance significativamente acima 
do mercado tem nos permitido manter os dividendos elevados e estáveis para os investidores. 
 

Perspectivas 

CVBI11 - VBI CRI 
 
O Fundo está pagando um dividendo extraordinário devido a um período de inflação mais elevado e tem boas 
perspectivas para rentabilidade da carteira com as novas alocações de CRI. 
 

Perspectivas 

RVBI11 - VBI REITS FOF 
 
Apesar de um ano com IFIX de lado até o momento, há grande diferença de performance entre FIIs de Tijolo e 
Papel, com o primeiro ainda sob pressão e os segundo com rendimentos elevados por conta da alta inflação 
e o aumento da Selic. Com isso, mantemos nossa alocação em fundos de Papel próxima a 50% da carteira 
enquanto aguardamos o momento de inflexão da taxa de juros para obtermos ganho de capital com FIIs de 
Tijolo. Até lá, nossa perspectiva é de estabilidade para os rendimentos do RVBI (R$ 0,75/cota), patamar no 
qual há pouco peso do ganho de capital  
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VALORA INVESTIMENTOS 
 

 

Retornos PL     

Mês Ano 12m 
R$ 

Milhões 
Valor 
Cota 

VPA* P/VPA 
Renda 
Mensal 

VGIR11 -2.0% 6.04% 19.62% 0.73 97.08 96.61 1.02 1.18% 

VGIP11 2.53% 5.99% 12.31% 0.87 98.22 93.56 1.07 1.52% 

VGHF11 -1.66% 8.04% 26.5% 0.61 9.67 9.4 1.04 1.3% 

XPFI 0.11% 0.04% -0.08% - - - - - 

IFIX 0.26% 0.56% 0.14% - - - - - 

XPFP 0.93% 1.91% 3.05% - - - - - 

Fonte: XP e Economatica. Data base: 31/05/2022 

  
 

Resultados 

VGIR11 - Valora CRI CDI 
 
O Fundo encerrou o mês de maio de 2022 com a totalidade de seu patrimônio líquido alocado em CRI, 
distribuídos em 43 diferentes operações, num total investido de R$735,7 milhões. Ao longo do mês de maio, o 
Fundo adquiriu um total de R$148,3 milhões em CRI, todos indexados a CDI (em linha com o benchmark de 
rentabilidade do Fundo), em oito diferentes operações, sendo seis já existentes na carteira. Em novos CRIs, 
foram investidos (i) R$85 milhões no CRI Helbor 7E 1S com cupom de CDI + 3,0% ao ano e (ii) R$21,3 milhões 
no CRI Westrock com cupom de CDI + 4,5% ao ano (ver mais detalhes em Detalhamento dos Ativos).  Além 
disso, dentro dos CRIs existentes, destacamos o investimento adicional de (i) R$13,5 milhões no CRI HM 
Engenharia 365S e (ii) R$13,5 milhões no HM Engenharia 366S. A distribuição de rendimentos do Fundo 
referente ao mês de maio de 2022 foi de R$1,30 por cota, equivalente a uma rentabilidade líquida de CDI + 
3,58% ao ano, com base no valor da cota patrimonial de abril de R$96,61.  Nos últimos 12 meses, o Fundo 
acumulou uma distribuição de dividendos de R$11,00, equivalente a uma rentabilidade líquida de CDI + 3,65% 
ao ano sobre a cota patrimonial do Fundo. 
 

Resultados 

VGIP11 - Valora CRI Índice de Preços 
 
O Fundo encerrou o mês de maio de 2022 com 79,80% de seu patrimônio líquido alocado em CRI, distribuídos 
em 42 diferentes operações, num total investido de R$874,3 milhões. Os demais recursos estavam investidos 
em instrumentos de caixa.  
No dia 30 de maio de 2022, o Fundo anunciou o encerramento da sua 7ª Emissão de Cotas, tendo captado 
um total de R$240,4 milhões, levando o PL do Fundo para um patamar próximo de R$1,1 bilhão. Já que a 
totalidade dos recursos da Oferta entraram no fim do mês, o Fundo adquiriu algumas posições táticas no 
mês de maio com dois CRIs indexados ao CDI. Foram adquiridos (i) R$33,1 milhões do CRI BRF-BTLG com 
cupom de CDI + 3,06% e (ii) R$2,1 milhões do CRI RV Ipiranga com cupom de CDI + 6,0%.A distribuição de 
rendimentos do Fundo referente ao mês de maio de 2022 foi de R$1,75 por cota, equivalente a uma 
rentabilidade líquida de IPCA + 2,9% ao ano com base no valor patrimonial da cota de abril de 2022 de 
R$93,56 e IPCA de março de 2022 de 1,62%. Nos últimos 12 meses, a distribuição de rendimentos acumulada 
do Fundo foi de R$15,94 por cota (equivalente a 18,0% ao ano ou IPCA + 6,0% ao ano com base no valor da 
cota patrimonial). 
 
 

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

VGHF11 - Valora Hedge Fund 
 
O Fundo encerrou o mês de maio de 2022 com a totalidade de seu patrimônio líquido alocado em Ativos-Alvo, 
distribuídos em 78 diferentes ativos, num total investido de R$617,8 milhões. Os demais recursos estavam 
investidos em instrumentos de caixa. 
A distribuição de rendimentos do Fundo referente ao mês de maio de 2022 foi de R$0,14 por cota, o 
equivalente a uma rentabilidade líquida de 18,5% ao ano sobre o valor da cota patrimonial no final de abril. O 
retorno total apresentado pelo Fundo (lucro contábil) no mês de maio foi de R$0,09 por cota, equivalente a 
12,1% ao ano. Ao longo do mês de maio, dentro da carteira RENDA, o Fundo adquiriu um total de R$60,9 
milhões, sendo R$1,2 milhão em um CRI já existente e o restante distribuído em 10 diferentes FII.  Ao mesmo 
tempo, o Fundo vendeu posições parciais em cinco CRIs no valor total de R$46 milhões.  Com esses 
movimentos, a participação de cotas de FII na carteira RENDA passou a representar 20,7% do PL, ante 12,4% 
no mês anterior.   
Na carteira VALOR, o Fundo fez diversas aquisições de ações (com grande foco em empresas de shopping) e 
cotas adicionais de um FII de desenvolvimento já investido, num valor total de R$16 milhões. 
 

Perspectivas 

VGIR11 - Valora CRI CDI 
 
A Gestão fez a alocação final dos recursos provenientes da Quinta Emissão de Cotas dentro do mês seguinte 
à captação dos recursos.  Esse fato corrobora o compromisso da Gestão em calibrar o volume de novas 
ofertas à existência de oportunidades de investimento a serem liquidadas rapidamente, trazendo valor 
agregado ao Fundo e, consequentemente, a seus cotistas. Todos os CRI do Fundo encontram-se adimplentes 
e com base nos trabalhos de monitoramento e acompanhamento intensos e próximos de todos os ativos, na 
opinião da Gestão a carteira do Fundo continua saudável. O Fundo encerrou o mês de maio com 35.916 
cotistas, em linha com o fechamento do mês anterior.  O volume médio de negociação diária no mês de maio 
foi de R$2,0 milhões, um crescimento em relação ao mês de abril. 
 

Perspectivas 

VGIP11 - Valora CRI Índice de Preços 
 
O foco da Gestão é fazer a alocação dos recursos provenientes da Oferta ainda ao longo do mês de julho, 
com foco na manutenção do histórico de gestão em sempre buscar alocar os recursos de forma célere e 
com ativos que possuem relação risco-retorno favorável em relação ao perfil do Fundo. Em relação a 
qualidade creditícia da carteira do Fundo, todos os CRI encontram-se adimplentes e com base nos trabalhos 
de monitoramento e acompanhamento intensos e próximos de todos os ativos. Na opinião da Gestão a 
carteira continua saudável. O número de cotistas do Fundo aumentou para 83.676, um crescimento de 31,3% 
em relação ao mês anterior, com liquidez média diária de R$3,6 milhões. 
 

Perspectivas 

VGHF11 - Valora Hedge Fund 
 
Em resumo, o foco desse mês foi na realocação da carteira RENDA entre classes de ativos, buscando 
aproveitar a continuidade da pressão inflacionária com aquisição de FIIs de CRI indexados a inflação e venda 
de CRI indexados a CDI, além do aumento da participação da carteira VALOR no portfólio total, com destaque 
à carteira de ações que passou a representar 7,4% do PL do Fundo (vs. 5,5% do PL em abril). Por último, 
importante destacarmos o contínuo aumento do número de cotistas do Fundo, que chegou a 82.899 cotistas 
no final de maio (aumento de 10,1% em relação a abril), com liquidez média diária de R$4,2 milhões. 
 

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

 

Retornos PL     

Mês Ano 12m 
R$ 

Milhões 
Valor 
Cota 

VPA* P/VPA 
Renda 
Mensal 

VIFI11 -0.84% -3.52% -12.43% 0.07 7.01 9.02 0.78 0.84% 

XPFI 0.11% 0.04% -0.08% - - - - - 

IFIX 0.26% 0.56% 0.14% - - - - - 

XPFP 0.93% 1.91% 3.05% - - - - - 

Fonte: XP e Economatica. Data base: 31/05/2022 

  
 

Resultados 

VIFI11 - Vinci Instrumentos Financeiros 
 
No mês de maio, a rentabilidade total do VIFI foi de -0,1%, o que representa 0,3 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$ 10,00, a rentabilidade total do Fundo é de 4,1 pontos percentuais acima do retorno do seu benchmark. 
No final do último mês, a cota de mercado do fundo apresentava um desconto de 21,1% em relação a sua 
cota patrimonial, que reflete a marcação a mercado da carteira do fundo. O rendimento para o mês foi de R$ 
0,06/cota, o equivalente a um dividend yield de 10,2% sobre a cota de mercado de fechamento do mês. O 
fundo apresentava diversificação entre segmentos, com escritórios representando 29% dos ativos, seguido 
por logística com 23%, recebíveis imobiliários com 20% e shoppings com 15%. Com relação às estratégias de 
investimento, o fundo apresentava 64% da carteira na estratégia de renda e 36% em valor. 
 

Perspectivas 

VIFI11 - Vinci Instrumentos Financeiros 
 
Ao longo do último mês, o mercado global oscilou de um excesso de otimismo com o crescimento para o 
flerte com a possibilidade de recessão. Depois de uma expansão do déficit fiscal de mais de 25% do PIB em 2 
anos e um mega estímulo monetário, a economia americana cresceu 5% em 2021, o desemprego caiu para 
níveis próximos de recordes de baixa e a economia americana tem dois postos de trabalho para cada 
desempregado. Como consequência desse superaquecimento, a inflação subiu para níveis sem precedentes 
em 40 anos. É por isso que o Fed está subindo as taxas de juros. Obviamente que à medida que os juros 
subam, a economia vai desaquecer e a inflação vai moderar, mas falar de recessão em tão pouco tempo 
parece exagerado. 
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XP ASSET MANAGEMENT 
 

 

Retornos PL     

Mês Ano 12m 
R$ 

Milhões 
Valor 
Cota 

VPA* P/VPA 
Renda 
Mensal 

MXRF11 0.71% 4.13% 4.03% 2.27 9.8 10.06 0.99 1.12% 

XPCI11 -0.76% 3.68% 7.8% 0.67 93.58 97.34 0.97 1.24% 

XPSF11 -1.47% -9.1% -18.91% 0.38 7.1 8.67 0.83 0.93% 

XPFI 0.11% 0.04% -0.08% - - - - - 

IFIX 0.26% 0.56% 0.14% - - - - - 

XPFP 0.93% 1.91% 3.05% - - - - - 

Fonte: XP e Economatica. Data base: 31/05/2022 

  
 

Resultados 

MXRF11 - Maxi Renda 
 
Em abril o IFIX teve alta de 0,8%. No cenário interno foi divulgado o PIB do 1Q22, com alta de 1,0% (QoQ). Para 
o próximo trimestre é esperada alta de 0,6% (QoQ), com o ritmo forte de serviços e varejo em abril e maio. No 
cenário externo tivemos novas altas nos preços das commodities, fortemente impactadas pelo conflito na 
Ucrânia, e aumentos nas taxas de juros nos EUA e na Europa (a primeira alta desde 2011). A inflação nos EUA 
atingiu 8,6% nos últimos 12 meses, enquanto que na Zona do Euro o índice atingiu 8,1% em maio. 
No book de CRIs a gestão seguiu com a reciclagem do portfólio, com alienações que geraram importante 
ganho de capital ao fundo. No book de FIIs o fundo investiu R$ 32,7MM, enquanto que no de permutas 
financeiras tivemos reduções de capital totais em quatro projetos, sendo o MOIC consolidado de 1,34x. 
Os rendimentos auferidos segundo o regime de caixa foram de R$ 0,116/cota, totalizando R$ 26,2MM. Os 
books de permutas financeiras, CRI e FII distribuíram R$ 7,0MM, R$ 18,1MM e R$ 2,3MM, respectivamente. 
Destaque para o elevado crescimento de cotistas na base do Fundo, com quase 540 mil cotistas, o maior da 
indústria de FIIs no Brasil, segundo dados da B3. 
 

Resultados 

XPCI11 - XP Crédito Imobiliário 
 
Em abril o IFIX teve alta de 0,8%. No cenário interno foi divulgado o PIB do 1Q22, com alta de 1,0% (QoQ). Para 
o próximo trimestre é esperada alta de 0,6% (QoQ), com o ritmo forte de serviços e varejo em abril e maio. No 
cenário externo tivemos novas altas nos preços das commodities, fortemente impactadas pelo conflito na 
Ucrânia, e aumentos nas taxas de juros nos EUA e na Europa (a primeira alta desde 2011). A inflação nos EUA 
atingiu 8,6% nos últimos 12 meses, enquanto que na Zona do Euro o índice atingiu 8,1% em maio. 
No book de CRIs a gestão seguiu com a estratégia de reciclagem de portfólio, com alienações que geraram 
ganho forte de capital ao Fundo e novo investimento no valor de R$ 25MM. No book de FIIs a gestão realizou 
operações de mercado primário e secundário, com investimento de R$ 18,4MM. 
 
Os rendimentos auferidos segundo o regime de caixa foram de R$ 1,24/cota, totalizando R$ 10,8MM. Os 
books de CRI e FII distribuíram R$ 10,03MM e R$ 0,89MM, respectivamente. 
 
 
 
 

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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Resultados 

XPSF11 - XP Selection FOF 
 
 
O Time de Gestão ao longo de maio optou por realizar um menor número de movimentações no portfólio. O 
destaque no período ficou por conta da alienação da maior parcela de exposição ao ativo PVBI11, em 
montante expressivo de R$ 11,8 milhões a um preço médio de R$ 98,37, o que gerou um ganho de capital 
marginal de R$ 12,7 mil, mas uma liquidez relevante que nos dará a opção de uma alocação mais eficiente no 
portfólio do XP Selection. Com esta liquidez gerada e recursos adicionais do caixa, iremos adquirir nova 
operação de CRI, cuja liquidação se dará nos primeiros dias de junho. O XPSF irá alocar um montante 
aproximado de R$ 14,5 milhões a uma taxa de CDI + 2,10%. O CRI é lastrado em recebíveis de contratos de 
locações atípicos na modalidade built-to-suit (BTS). A operação conta com LTV de 70% e apresenta robusta 
estrutura e mitigantes de risco. O XPSF11 encerrou o mês com uma cotação de 7,10 reais por cota “ex-
proventos”, com um dividend yield de 11,7% anualizado, e a cota patrimonial atingiu 8,67 reais “ex-proventos”, 
com um dividend yield de 9,6% 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 
 
Com incertezas girando em torno da velocidade do ajuste monetário por parte dos Bancos Centrais ao redor 
do globo e seus possíveis impactos na atividade econômica, continuamos com a visão de que 2022 
continuará sendo um ano de elevada volatilidade nos preços dos ativos de risco. Portanto, entendemos que a 
estratégia adotada de concentrar as alocações em ativos lastreados em operações de crédito high grade, 
deve mitigar a volatilidade do fundo nos próximos meses, dado as estruturas de garantias envolvidas em tais 
instrumentos financeiros. 
 
 

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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FUNDO DE INVESTIMENTO NO AGRONEGÓCIO 
ECOAGRO 
 

Ecoagro 

Retornos PL     

Mês Ano 12m 
R$ 

Milhões 
Valor 
Cota 

VPA* P/VPA 
Renda 
Mensal 

EGAF11 -1.3% - - 0.03 98.5 - - 0.0% 

XPFI 0.11% 0.04% -0.08% - - - - - 

IFIX 0.26% 0.56% 0.14% - - - - - 

Fonte: XP e Economatica. Data base: 31/05/2022 

  
 

Resultados 

EGAF11 - Ecoagro FIAgro 
 
Em maio, atingimos o marco de 11 papéis na carteira do fundo. Vendemos a parcela excedente a 
concentração de 10% dos últimos 2 CRAs nesta condição, e compramos três novos papéis, do segmento de 
“Insumos” (a tese do fundo), ampliando o número de papéis, agora, todos com participação abaixo de 10% do 
PL. O fundo também está diversificado em mais de 10 regiões e mais de 6 culturas. 
A liquidez do fundo vem aumento e superou R$ 150 mil no fim de maio. Contratamos um market maker no 
início de junho, que deve começar a operar em breve, dando mais liquidez ainda para o fundo. A rentabilidade 
do fundo foi de 1,40% ou de R$ 1,38/cota. Desde 22-dez-21, 8,43% ou 7,90/cota, deixando um resultado retido 
de R$ 3,92 para futuras distribuições de rendimentos. 
 

Perspectivas 

EGAF11 - Ecoagro FIAgro 
 
O fundo é integralmente composto por papéis indexados a CDI, com tendência de alta e melhoria de 
performance em termos absolutos para os próximos meses, a medida que o Copom continua com sua 
trajetória de alta de juros para combater a inflação. 
Seguindo o programa de rendimentos trimestrais, nossa expectativa é que o fundo pague em julho 
rendimentos do 2o trimestre entre 3,91  e 4,03 e em outubro, entre 4,30 e 4,45 por cota, referente ao 3o 
trimestre. 
Em breve, deveremos fazer uma captação adicional, possivelmente uma ICVM 476. O cotista que não é 
investidor profissional poderá participar e alocar o montante que desejar via subscrição do direito de 
preferência e, posteriormente, das sobras e montante adicional. Para quem deseja participar é importante 
comprar ao menos 1 cota do EGAF11 já. 
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FGA 
 

 

Retornos PL     

Mês Ano 12m R$ 
Milhões 

Valor 
Cota 

VPA* P/VPA Renda 
Mensal 

FGAA11 -3.45% - - 0.09 10.05 - - 1.34% 

XPFI 0.11% 0.04% -0.08% - - - - - 

IFIX 0.26% 0.56% 0.14% - - - - - 

Fonte: XP e Economatica. Data base: 31/05/2022 

  
 

Resultados 

FGAA11 - FG/Agro FIAgro 
 
O principal destaque do mês foi a distribuição de R$ 0,18 por cota. O que equivale a uma distribuição de 
1,88% no mês, ou 25,08% anualizado, utilizando o valor da cota patrimonial do fechamento de maio. Esta foi a  
maior distribuição de dividendos entre os FIAGROS até o momento. Conseguimos entregar um resultado tão 
robusto através da venda de uma pequena parte do nosso portfólio com ganho de capital, e então revertendo 
esse ganho para o cotista. 
 

Perspectivas 

FGAA11 - FG/Agro FIAgro 
 
Com a venda de alguns ativos no secundário, com ganho de capital. Vamos realocar o fundo e papeis com 
maior rentabilidade. Subindo assim o carrego médio da carteira. Com a captação de novos recursos, vamos 
originar e estruturar novas operações de forma a repetir a fórmula de sucesso do IPO. 
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ITAU 
 

 

Retornos PL     

Mês Ano 12m R$ 
Milhões 

Valor 
Cota 

VPA* P/VPA Renda 
Mensal 

RURA11 -2.14% - - 0.6 9.99 - - 0.58% 

XPFI 0.11% 0.04% -0.08% - - - - - 

IFIX 0.26% 0.56% 0.14% - - - - - 

Fonte: XP e Economatica. Data base: 31/05/2022 

  
 

Resultados 

RURA11 - Itau Asset Rural 
 
Durante a construção da carteira prezamos pela qualidade de crédito e diversificação entre regiões, culturas e 
entre os diferentes elos da cadeia do agronegócio, para ter um portfólio bem equilibrado e com boas 
garantias. Nesse sentido, mantivemos nossa filosofia de analisar profundamente cada um dos ativos que 
estão sendo originados, envolvendo conversas e visitas in loco com cada um dos devedores e inputs da 
Consultoria Agro da Itaú BBA Trading, além de negociar estruturas de garantias, escrituras e taxas que fazem 
sentido para o fundo antes de fazer uma alocação. Atualmente o fundo está com 42,2% do PL alocado em 
ativos de crédito ligados ao agronegócio, gerando um yield de CDI+5,49% nessa parcela da carteira. São 11 
devedores, presentes em 8 estados diferentes, que atuam nos setores Sucroenergético, Distribuidores de 
Insumos Agrícolas, Cooperativas (soja, milho, suínos e aves) e Produtores Rurais (Grãos e Pecuária). Todas 
as operações contam com garantias reais (AF de Terras ou Cessão Fiduciária de Recebíveis) ou uma boa 
Subordinação (acima de 20%) para suportar eventuais perdas. 
 

Perspectivas 

RURA11 - Itau Asset Rural 
 
Durante o mês de junho temos mais 2 operações que somam cerca de R$70 Milhões para liquidação. Até o 
final de junho esperamos alocar os R$97,2 milhões em ativos que estão em warehouse na carteira do banco 
aguardando a aprovação da assembleia (que esta bem próximo de finalizar) . Outra estratégia que seguimos 
fazendo com uma parcela do fundo é buscar oportunidades de trades em papeis que possuem potencial de 
fechamento de taxa no curto prazo para ganho de capital ou papéis com bons níveis de pagamento de juros 
para capturarmos ao longo do mês. No último mês tivemos um bom avanço nesse sentido e já temos mais 
de R$ 235 Milhões em operações aprovadas que já estão em fase de estruturação para compor a carteira do 
fundo no próximo mês, trazendo ainda mais diversificação para o portfólio. 
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JGP 
 

 

Retornos PL     

Mês Ano 12m R$ 
Milhões 

Valor 
Cota 

VPA* P/VPA Renda 
Mensal 

JGPX11 0.36% 6.74% - 0.09 97.5 - - 1.27% 

XPFI 0.11% 0.04% -0.08% - - - - - 

IFIX 0.26% 0.56% 0.14% - - - - - 

Fonte: XP e Economatica. Data base: 31/05/2022 

  
 

Resultados 

JGPX11 - JGP Crédito 
 
Desempenho maio/22: 
R$ 1,25 de distribuição por cota 
1,27% yield equivalente 
 
Destaques maio/22: 
96,7% do fundo investido em títulos de crédito do agronegócio; 
24% da carteira reciclada em maio/22; 
100% dos emissores corporativos investidos com balanços auditados; 
0% de exposição direta em ativos de risco corporativo emitidos por produtores pessoa física; 
99% da carteira de FIDC alocada em cotas seniores; 
51% da carteira alocada com rating superior a BBB+ (escala nacional); 
3.100 cotistas (aumento de 4,7% comparado com o mês anterior); 
2,04 anos é a duration da carteira de crédito (redução de 0,04 ano comparado com o mês anterior); 
DI+3,8% é o spread da carteira investida; 
144% do CDI em rendimento equivalente tributável; 
R$ 0,01 de resultado retido por cota 
 
Alterações na carteira: 
- Venda de Eldorado 
- Venda de Irani 
- Venda de Cosan 
+ Compra de Marfrig 
+ Compra de FS Bioenergia 
+ Compra de Usina Moreno 
+ Compra de ACP 
 

Perspectivas 

JGPX11 - JGP Crédito 
 
A gestão ativa da carteira do FIAGRO tem sido nossa principal estratégia desde que iniciamos o fundo e no 
mês de maio, giramos 25% da nossa carteira. Atuando constantemente nos mercados primário e secundário, 
vendemos três posições com alta liquidez no mês de maio e utilizamos os recursos para comprar quatro 
ativos no secundário e um ativo no mercado primário.  
 
A gestão ativa da carteira do FIAGRO tem sido nossa principal estratégia desde que iniciamos o fundo. 
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Atuando constantemente nos mercados primário e secundário, vendemos três posições com alta liquidez no 
mês de maio e utilizamos os recursos para comprar quatro ativos no secundário e um ativo no mercado 
primário. Leia mais em: https://fiagro.jgp.com.br/informacoes-aos-investidores/relatorio-de-gestao/?anchor 
[fiagro.jgp.com.br] 
 

KIJANI 
 

Kijani 

Retornos PL     

Mês Ano 12m 
R$ 

Milhões 
Valor 
Cota 

VPA* P/VPA 
Renda 
Mensal 

         

XPFI 0.11% 0.04% -0.08% - - - - - 

IFIX 0.26% 0.56% 0.14% - - - - - 

Fonte: XP e Economatica. Data base: 31/05/2022 

  
 

Resultados 

KJNT11 - Kijani Asatala 
 
Buscando sempre o uso mais eficiente dos recursos de nossos investidores, terminamos o mês de maio 99% 
alocados em ativos-alvo, cumprindo mais uma vez os compromissos assumidos com nossos cotistas. 
O fundo vem de 3 meses de esforços dedicados a alocação (96% em abril), com o time de gestão 
trabalhando intensamente na busca de oportunidades. Reflexo disso foi o marco de alocação de 99% em 
ativos-alvo, através do giro de dois ativos e trazendo outros dois ativos com melhor relação risco x retorno, 
além da geração de alfa adicional. 
Serão distribuídos R$ 0,13 referente os rendimentos do mês de maio. Importante relembrar que em abril 
foram R$0,11 e em março R$0,10. Assim fica evidente a distribuição crescente dos dividendos que o Kijani 
Asatala proporciona a seus cotistas. 
A pulverização geográfica e de setores do agronegócio continuam sendo a grande nau da estratégia do 
Fundo, de modo que os riscos para o investidor são reduzidos significativamente, tanto pela exposição 
climática quanto na cadeia do agronegócio. Com o sucesso da execução da estratégia proposta para o 
fundo, fica claro que a capacidade de originação e relacionamento da Kijani geram benefícios para seu 
investidor. 
 

Perspectivas 

KJNT11 - Kijani Asatala 
 
O time de gestão segue trabalhando no aumento do spread sobre CDI do Fundo, se utilizando da vasta e 
consolidada rede de relacionamento no agronegócio e convertendo-a em bons negócios aos seus cotistas. 
O cenário interno tem se movimentado em grande parte pela inflação e taxas de juros. Já o externo por 
guerra, COVID-19, assim como inflação nos EUA e Europa. Estes fatores exigem cautela adicional e nosso 
perfil de risco é constantemente revisado avaliando possíveis impactos. Vale ressaltar que a forte estrutura 
de garantias dos ativos e a metodologia de análise de crédito proprietária, geram um reforço de proteção ao 
investidor. 
O trabalho do time de gestão é não parar de buscar oportunidades, avaliando os riscos, garantias e focados 
na distribuição consistente e crescente dos rendimentos. 
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KINEA INVESTIMENTOS 
 

 

Retornos PL     

Mês Ano 12m 
R$ 

Milhões 
Valor 
Cota 

VPA* P/VPA 
Renda 
Mensal 

KNCA11 -1.19% - - 0.51 107.06 - - 1.05% 

XPFI 0.11% 0.04% -0.08% - - - - - 

IFIX 0.26% 0.56% 0.14% - - - - - 

Fonte: XP e Economatica. Data base: 31/05/2022 

  
 

Resultados 

KNCA11 - Kinea Crédito FIAgro 
 
Ao final de maio, o Fundo apresentava alocação em ativos-alvo equivalente a 97,2% do seu patrimônio. A 
parcela remanescente, de 2,8%, está alocada em instrumentos de caixa. Os dividendos referentes a maio, cuja 
distribuição ocorreu no dia 13/06/2022, são de R$ 1,44 por cota e representam uma rentabilidade equivalente 
a 139% da taxa DI, isenta do imposto de renda para pessoas físicas, considerando uma cota de R$ 100,45. 
Aproveitando o início da safra de cana-de-açúcar e em linha com a política de monitoramento do fundo, a 
equipe de gestão da Kinea visitou no mês de maio a Usina Itamarati. Foi possível percorrer as áreas agrícolas 
e industrial, além de atualizar as projeções da safra atual com os executivos da UISA. Apesar de um início de 
safra em ritmo mais lento que o projetado, em linha com o observado em toda região centro-sul, nossa 
equipe permanece positiva em relação aos resultados esperados para safra 22/23. A gestão seguirá 
acompanhando a performance da Companhia, sempre atenta a eventuais alterações e eventos conjunturais 
que possam impactar nossas projeções. Destacamos que a carteira de ativos do Fundo permanece 
adimplente em todas as suas obrigações. 
 

Perspectivas 

KNCA11 - Kinea Crédito FIAgro 
 
Conforme mencionamos, o mês de maio foi marcado pelo primeiro mês da safra sucroalcooleira 22/23 na 
região centro-sul, que iniciou com um ritmo de moagem mais lento do que o esperado. De acordo com o 
relatório da UNICA, 63,6 milhões de toneladas de cana-de-açúcar foram processados até o momento, 26,6% a 
menos do que no mesmo período da safra anterior. No mercado internacional e doméstico, os preços tanto 
do açúcar como do etanol mantêm-se em patamares favoráveis, dando suporte às expectativas de margens 
positivas. Adicionalmente, a gestão permanece atenta as discussões no âmbito político e fiscal referente aos 
preços dos combustíveis. 
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RIZA 
 

 

Retornos PL     

Mês Ano 12m 
R$ 

Milhões 
Valor 
Cota 

VPA* P/VPA 
Renda 
Mensal 

RZAG11 -1.48% 7.42% - 0.29 9.85 - - 1.18% 

XPFI 0.11% 0.04% -0.08% - - - - - 

IFIX 0.26% 0.56% 0.14% - - - - - 

Fonte: XP e Economatica. Data base: 31/05/2022 

  
 

Resultados 

RZAG11 - Riza FIAgro 
 
O Fiagro distribuiu R$0,126 reais por cota equivalente a um dividend yield de 1,26%. A cota no mercado 
secundário variou de R$10,25 para R$9,98 reais, uma variação mensal de -1,48%. Encerramos mais um mês 
com 98,2% do PL alocado. 
 

Perspectivas 

RZAG11 - Riza FIAgro 
 
Com as últimas altas de juros elevando a SELIC a 12,75% a.a. o cenário de crédito fica mais caro para o 
produtor rural realizar grandes investimentos. Com a redução de novos investimentos os produtores estão 
aproveitando para diminuir a alavancagem e melhorar a estrutura financeira e consequentemente o score de 
crédito. Para nossa carteira, essa alta de juros favorece a performance do Fiagro uma vez que 100% do 
portfólio do fundo está atrelado ao CDI. Um dos assuntos mais comentados no agronegócio durante o 
primeiro semestre foram os fertilizantes e possíveis impactos no fornecimento. Por mais que o confronto na 
Ucrânia ainda não terminou, os fertilizantes russos continuam chegando aos portos brasileiros. Dessa forma, 
os temores em relação a escassez dos insumos por parte dos produtores vêm se reduzindo, mas o risco 
ainda existe dado que o plantio da safra de soja se inicia apenas em setembro e existe volume ainda para ser 
entregue nas fazendas. Os preços dos insumos para formação da nova safra ainda seguem pressionando as 
margens, mas conforme mencionado acima em relação as commodities, ainda vemos preços bastante 
elevados. A safra 2021/22 está finalizando com boas margens e oportunamente os produtores já começam a 
fixar preços para a safra 2022/23. 
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VALORA INVESTIMENTOS 
 

 

Retornos PL     

Mês Ano 12m 
R$ 

Milhões 
Valor 
Cota 

VPA* P/VPA 
Renda 
Mensal 

VGIA11 8.01% 31.15% - 0.19 10.99 - - 1.43% 

XPFI 0.11% 0.04% -0.08% - - - - - 

IFIX 0.26% 0.56% 0.14% - - - - - 

Fonte: XP e Economatica. Data base: 31/05/2022 

  
 

Resultados 

VGIA11 - Valora CRA FIAgro 
 
O Fundo encerrou o mês de maio de 2022 com 96,6% de seu patrimônio líquido alocado em CRAs, distribuído 
em 14 ativos com valor total de R$ 324,4 milhões. Os demais recursos estavam investidos em instrumentos 
de caixa.  
A Segunda Emissão de Cotas do Fundo foi encerrada no dia 19 de maio de 2022¹. Foi distribuído o volume 
máximo da oferta, incluindo o Lote Adicional, perfazendo o montante total de R$ 240.068.281,23. 
Demonstrando o comprometimento com a alocação rápida dos recursos, o Fundo encerrou o mês de maio 
com 96,6% do patrimônio líquido total alocado em CRAs. Neste sentido, foram adquiridos, em maio, R$ 130,5 
milhões do CRA Cotribá 1S (cupom de CDI + 4,70%); e ampliadas as posições em alguns ativos que já 
estavam em carteira: R$ 19,8 milhões do CRA Cotrisel; R$ 4,5 milhões do CRA Belagrícola; e R$ 2,0 milhões 
do CRA Coagrisol 1S. 
A distribuição de rendimentos do Fundo referente ao mês de maio de 2022 foi de R$ 0,15 por cota para as 
cotas da primeira emissão (VGIA11), equivalente a uma rentabilidade líquida de CDI + 5,41% ao ano com base 
no valor de emissão de R$ 10,00 e de CDI + 6,32% ao ano com base na cota patrimonial de R$ 9,51.  
 
 

Perspectivas 

VGIA11 - Valora CRA FIAgro 
 
Na opinião da Gestão a carteira continua saudável. A Gestora continua monitorando os possíveis impactos 
do conflito na Ucrânia sobre o mercado global de commodities e sobre o agronegócio no Brasil. Continuamos 
acreditando que os ativos em carteira do Fundo não serão afetados negativamente e que a demanda por 
emissão de CRAs continuará alta nos próximos meses. 
O trabalho de acompanhamento intenso e próximo de todos os ativos será mantido pela Gestora nos 
próximos meses. A equipe irá trabalhar para aumentar a pulverização e diversificação na carteira após o 
encerramento da 2a emissão, seja geográfica ou ao longo dos elos da cadeia produtiva agroindustrial, 
sempre mantendo a disciplina de seleção de ativos e a prioridade na alocação em ativos de estruturação 
proprietária. 
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XP ASSET MANAGEMENT 
 

 

Retornos PL     

Mês Ano 12m 
R$ 

Milhões 
Valor 
Cota 

VPA* P/VPA 
Renda 
Mensal 

XPCA11 -1.44% 10.7% - 0.13 9.92 - - 1.37% 

XPFI 0.11% 0.04% -0.08% - - - - - 

IFIX 0.26% 0.56% 0.14% - - - - - 

Fonte: XP e Economatica. Data base: 31/05/2022 

  
 

Resultados 

XPCA11 - XP Crédito Agrícola 
 
No decorrer do mês de maio, a equipe de gestão se manteve atenta aos fatos que marcaram o ambiente do 
agronegócio no âmbito local e global, em especial o desenvolvimento das safras de inverno e de cana-de-
açúcar no Brasil e nos desdobramentos da safra do hemisfério. No cenário macroeconômico mundial, os 
níveis crescentes de inflação e juros continuam a trazer volatilidade e incerteza aos preços das commodities 
agrícolas e às compras de insumo para a próxima safra. Importante salientar – conforme abordado no 
decorrer do relatório – que apesar da alta oscilação dos preços, o mês de maio se apresentou com boas 
oportunidades de negócio para os players do agro brasileiro, tanto para compras de insumos, como para 
fixações e vendas de produtos. Destaque do mês é para a aquisição de mais um CRA do Grupo ACP, que é 
um dos maiores produtores de cana de açúcar independente do país, possuindo contratos de Longo Prazo 
com importantes usinas espalhadas em GO, SP e MS. Tal aquisição foi possível graças a negociação de 
algumas operações no mercado secundário (detalhadas abaixo na respectiva seção) que proveram caixa 
com expressivo ganho de capital para os cotistas de aproximadamente R$ 500 mil. 
 

Perspectivas 

XPCA11 - XP Crédito Agrícola 
 
O fundo tem por objetivo a alocação em ativos de boa relação risco-retorno do agronegócio brasileiro, 
diversificando-o nos seus diferentes elos da cadeia (insumos, produção e transformação) e em suas diversas 
regiões produtivas, a fim de mitigar os principais fatores de risco, dando sempre prioridade às regiões mais 
resilientes aos riscos climáticos e de melhores produtividades. Além do mais, o fundo deve se beneficiar da 
ampla experiência da equipe na gestão ativa — capturando no mercado secundário ganhos de capital aos 
cotistas — auferindo ganhos acima das taxas de aquisição dos ativos e revisitando as operações na busca 
constante sempre otimizar o seu portfólio, com destaque para as originações próprias. 
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FUNDOS EM PARTICIPAÇÃO DE INFRAESTRUTURA 
BRZ 
 

 

Retornos PL     

Mês Ano 12m 
R$ 

Milhões 
Valor 
Cota 

VPA* P/VPA 
Renda 
Mensal 

BRZP11 -4.35% -9.09% -14.94% - 64.71 - - 0.0% 

Ibovespa 3.22% 6.23% -11.78% - - - - - 

Fonte: XP e Economatica. Data base: 31/05/2022 

  
 

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 maio de 2022 com volume 5,93% maior que o volume movimentado em maio 
de 2021 e 46,13% maior que o volume movimentado em maio de 2020. No acumulado do ano, apresentou 
volume 8,09% maior que em 2021 e 18,5% maior que em 2020.  
 
O BRZP11 continua distribuindo rendimentos mensais acima do volume originalmente projetado pela Leggio 
Consultoria, conforme relatório anexo ao Prospecto Definitivo, resultando em um dividend yield projetado de 
6,6% com base na cotação do dia 17/06/2022, considerando o valor de R$ 1.7 milhões a ser pago 
mensalmente nos próximos 12 meses, entre junho de 2022 e maio de 2023, totalizando um valor de 20.4 
milhões a ser distribuído no respectivo período. 
 
Fontes: Porto Itapoá e Análise BRZ 
 

Perspectivas 

BRZP11 - BRZ Infra Portos 
 
Os indicadores parciais de 2022 reforçam o potencial favorável do Porto Itapoá, conforme concretizado em 
2021: 
 
(i) Crescimento do volume movimentado pelo Porto Itapoá acumulado no ano de 2022 vs. 2021 (infos ao 
lado); 
 
(ii) Fluxo de importações no estado de Santa Catarina maior em 13,50% nos 4M22 vs. 4M21 e de exportações 
maior em 27,14% nos 4M22 vs. 4M21; 
 
(iii) Câmbio médio observado no 5M22 de R$ 5,07 / USD vs. R$ 5,46 / USD no 5M21; e 
 
(iv) Produção industrial em Santa Catarina menor em 8,1%, no Paraná menor em 3,6% e no Brasil menor em 
3,4% no 4M22 vs. 4M21. 
 

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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Considerando os fatores acima, mesmo com a posição de produção industrial acumulada e câmbio, 
apresentamos uma visão positiva para o ano de 2022 quanto ao resultado operacional e financeiro do Porto 
Itapoá. 
 

BOCAINA 
 

 

Retornos PL     

Mês Ano 12m R$ 
Milhões 

Valor 
Cota 

VPA* P/VPA Renda 
Mensal 

BODB11 - - - - - - - - 

Ibovespa 3.22% 6.23% -11.78% - - - - - 

Fonte: XP e Economatica. Data base: 31/05/2022 

  
 

Resultados 

BODB11 - Bocaina Infra 
 
Os investidores do Bocaina Infra receberam distribuição de R$ 0,15 por cota, líquido de IR, referente ao mês 
de maio. Desde o início do ano foram distribuídos R$ 0,66 por cota. 
 
A negociação de cotas na B3 se iniciou no dia 03 de maio, conforme previsto nos materiais da oferta. No dia 
31/05/2022, o preço de fechamento da cota foi de R$ 10,30, configurando um ágio de 2,8% frente à Cota 
Patrimonial. 
 
Em 25 de maio foi anunciado a 2a Emissão de Cotas do Fundo, em Esforços Restritos, quando os 
investidores do fundo com posição em 30/maio receberam Direito de Preferência, de Subscrição de Sobras e 
Montante Adicional para subscrição de novas cotas. 
 
 
CENÁRIO MACRO 
 
Inflação IPCA de maio veio abaixo do esperado, 0,47% ante 0,59%, e a taxa SELIC neste mês aumentou em 
0,5%, para 13,25% ao ano. As taxas da NTNB-B também aumentaram levemente: a de vencimento em 2030 
por exemplo, tomada como referência para o portfólio, abriu em 5 pontos, impactando marginalmente a 
marcação dos ativos. Esse efeito foi que mais que compensado pelos ganhos de inflação e carrego dos 
ativos. Assim o valor patrimonial, ajustado pela distribuição do fundo, teve variação positiva no período. 
 

Perspectivas 

BODB11 - Bocaina Infra 
 
Devido a conjuntura nacional e internacional desafiadoras (juros, inflação e tensões geopolíticas e eleitorais), 
as curvas dos títulos de dívida do governo atreladas a inflação (NTNBs) estão num dos momentos com 
maiores retornos da última década. A NTNB30, por exemplo, foi negociada com taxa acima de 5,51% durante 
todo o mês de maio. 
 
Com a abertura das curvas das NTNBs mencionada acima adicionada a capacidade da Bocaina de originar 
debêntures com prêmios de até 300bps acima das NTNBs, o momento atual tornou-se uma forte janela de 
oportunidade para alocação em novos ativos pelo BODB11.  
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Temos encontrado oportunidades para alocar capital com valor nominal de carrego acima de IPCA+8,3%. 
Com isso esperamos melhorar ainda mais o carrego do fundo e seguir com a diversificação. 
 

CAPITANIA INVESTIMENTOS 
 

 

Retornos PL     

Mês Ano 12m 
R$ 

Milhões 
Valor 
Cota 

VPA* P/VPA 
Renda 
Mensal 

CPTI11 3.06% 11.93% 18.82% - 103.68 - - 4.23% 

Ibovespa 3.22% 6.23% -11.78% - - - - - 

Fonte: XP e Economatica. Data base: 31/05/2022 

  
 

Resultados 

CPTI11 - Capitânia Infra FIC FIRF 
 
No mês o IMA-B, índice de retorno real das NTNBs, depois de sofrer com a contínua alta das taxas de 
desconto, tem andado junto com a inflação, com alta de 0,9% no mês e 4,8% no ano. Em relação aos juros, as 
taxas pré-fixadas (DI) para janeiro de 2025 fecharam a 12,26% (contra 12,05% em abril), juros reais das 
NTNBs de dez anos fecharam a 5,65% (contra 5,59% em abril).  
O mercado primário de debêntures teve captação forte no mês, com 50 emissões no período e volume total 
captado de R$ 3 bilhões. Filtrando para o universo de infraestrutura, iniciamos nossa exposição a dois 
diferentes ativos: 10º emissão de Debêntures da Aegea (AEGPA0) e a 1ª emissão de Debêntures RDVE 
(RDVE11) . No mercado secundário mantivemos a dinâmica de giro da carteira. As vendas, realizadas com 
ganhos contribuíram significativamente para a composição do resultado do mês (67%), enquanto a 
contribuição de juros e atualização monetária foi de 35% e 3%, respectivamente. A taxa média das compras 
foi de IPCA + 8,03% (ou 2,71% sobre a NTN-B de duration equivalente) enquanto a taxa média das vendas foi 
de IPCA + 7,52% (ou 2,18% sobre a NTN-B de duration equivalente). 
 

Perspectivas 

CPTI11 - Capitânia Infra FIC FIRF 
 
Encerramos o mês com uma carteira bem diversificada, composta por 35 ativos, exposição aos 10 principais 
segmentos de infraestrutura, marcada a uma taxa média ponderada de IPCA + 8,66% (ou 3,22% de spread-
over NTN-B), duration aproximada de 4,7 anos e rating AA. Cabe ressaltar que, pela dinâmica natural do 
fundo, a carteira apresenta relativa sazonalidade no recebimento dos fluxos de juros e atualização monetária 
de seus ativos, o que gera momentos de picos e vales de recebimento desses PMTs, sazonalidade comum na 
indústria de FI Infra. Depois de alguns meses com baixo recebimento de juros no fundo o mês de maio 
reverteu a tendência. São esperados bons fluxos de recebimento de PMTs ao longo dos meses de junho e 
julho, equilibrando a dinâmica de distribuição de rendimentos de longo prazo. 
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ITAU 
 

 

Retornos PL     

Mês Ano 12m R$ 
Milhões 

Valor 
Cota 

VPA* P/VPA Renda 
Mensal 

IFRA11 0.27% 6.35% 14.99% - 107.79 - - 1.09% 

Ibovespa 3.22% 6.23% -11.78% - - - - - 

Fonte: XP e Economatica. Data base: 31/05/2022 

  
 

Resultados 

IFRA11 - Itau FIC FI Infraestrutura 
 
O valor patrimonial do IFRA11 encerrou o mês com um retorno positivo de 0,99%, desempenho acima do seu 
benchmark IMA-B que encerrou o período em 0,96%. A compressão do prêmio do risco de crédito (spread) 
das emissões e o carrego positivo dos ativos do fundo contribuíram para o retorno adicional no mês. Em 
relação ao portfólio do IFRA11, no mês de maio fizemos duas novas alocações, uma no setor de transmissão 
e outra no setor de geração solar de energia. A primeira foi a debênture da Mez 3 Energia, cuja emissão, de R$ 
36,5 MM, adquirimos integralmente. A companhia é uma concessionária responsável pela construção e 
operação de uma subestação e uma linha de transmissão no município de Jataí, estado de Goiás. A 
remuneração do papel é de IPCA + 7,1629% e a duration é de 8,4 anos. Esta emissão foi estruturada em 
regime de private placement, de forma exclusiva para o IFRA11. A segunda alocação foi um investimento de 
R$ 10 MM na debênture da Hélio Valgas Participações, uma empresa que detém uma usina fotovoltaica 
(solar) de geração de energia. A remuneração do papel é de IPCA + 8,2561% e a duration é de 7,5 anos. 
 

Perspectivas 

IFRA11 - Itau FIC FI Infraestrutura 
 
Gostaríamos de comunicar que a distribuição do rendimento mensal referente ao mês de maio, aos 
investidores que constaram na base do dia 31 de maio de 2022, é de R$ 1,21/cota, depositados em conta 
corrente no dia 7 de junho de 2022. Esse valor representa um rendimento anualizado de 14,38% (líquido de IR) 
sobre o valor da cota patrimonial do fechamento do mês anterior (abril de 2022). No ano de 2022, as 
distribuições mensais totalizaram um rendimento médio anualizado de 14,33% (líquido de IR). Em relação a 
carteira, e em linha com o nosso perfil ativo de gestão, continuaremos a monitorar o mercado a fim de 
encontrar boas oportunidades de alocação e/ou reciclagem da carteira. 
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KINEA INVESTIMENTOS 
 

 

Retornos PL     

Mês Ano 12m 
R$ 

Milhões 
Valor 
Cota 

VPA* P/VPA 
Renda 
Mensal 

KDIF11 1.51% 5.28% 15.24% - 136.13 - - 1.4% 

Ibovespa 3.22% 6.23% -11.78% - - - - - 

Fonte: XP e Economatica. Data base: 31/05/2022 

  
 

Resultados 

KDIF11 - Kinea Infra 
 
Desde dezembro de 2021, o KDIF11 mudou e passou a pagar rendimentos mensalmente, que combinam a 
parcela relativa à correção monetária (IPCA) e aos juros reais dos investimentos da carteira. O valor 
distribuído em 07 de junho, de R$ 1,70/cota, é formado por R$ 0,66/cota, que são referentes aos juros reais, e 
R$ 1,04/cota, que é referente à correção monetária e outros fatores. No mês de maio, o Fundo também 
realizou um novo investimento, Debêntures da BRK Ambientação Participações S.A. Trata se de uma 
debênture (emissão nova) indexada ao CDI, portanto não incentivada, com vencimento em abril/2027 e 
remuneração de CDI + 2,4% a.a. Para deixar a operação em linha com os objetivos do KDIF11, transformamos 
o indexador de CDI para IPCA + juros, através de derivativos.  Desta vez, adquirimos uma participação 
minoritária de cerca de R$ 90 milhões numa emissão de volume total de R$ 1,6 bilhão. Para este investimento 
utilizamos os recursos recebidos pelo Fundo oriundos da recompra das debêntures que tínhamos em carteira 
realizada por outra empresa do grupo: a BRK Ambiental Centro Norte Participações S.A (2ª emissão). Em 
resumo, o Fundo trocou uma emissão por outra dentro do mesmo grupo econômico e recebeu uma 
remuneração atrativa pela troca. 
 

Perspectivas 

KDIF11 - Kinea Infra 
 
O Banco Central tem enfrentado o grande desafio de combater a elevada inflação e, apesar de estar 
relativamente avançado no processo de elevação dos juros (Selic era 2% a.a. em março de 2021 e atualmente 
está em 13,25% a.a.), ainda não há sinais consistentes de arrefecimento. O IPCA-15 de maio saiu perto do 
teto das estimativas e com alta relativamente disseminada dos preços que compõe o índice. As NTN-Bs de 
prazo intermediário tiveram uma elevação tímida, mas o IMA-B teve desempenho positivo em maio com 
ajuda do componente do IPCA. O IMA-B subiu 0,96% em maio e a cota patrimonial do KDIF11 acompanhou 
este movimento subindo 1,36%. Vale lembrar que as NTN-Bs são uma referência de valor para as debêntures 
incentivadas de infraestrutura. 
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PATRIA 
 

 

Retornos PL     

Mês Ano 12m 
R$ 

Milhões 
Valor 
Cota 

VPA* P/VPA 
Renda 
Mensal 

PICE11 -4.13% -1.32% -6.94% - 77.91 - - 0.0% 

Ibovespa 3.22% 6.23% -11.78% - - - - - 

IEE -0.38% 8.6% -0.9% - - - - - 

Fonte: XP e Economatica. Data base: 31/05/2022 

  
 

Resultados 

PICE11 - Pátria Infraestrutura Energia Core 
 
O PICE é um fundo de renda, voltado para ativos maduros no setor de energia, alocado em 3 ativos no setor 
de geração eólica. Os investimentos foram feitos através debêntures, com prazo de 20 anos, proporcionando 
maior segurança que investimentos em ações. Além disso, contam com mecanismo de preferência sobre as 
distribuições, visando estabilidade de yield e retorno contratado. 
Conforme expectativa, durante o mês de maio, as demais turbinas de Afonso Bezarra receberam autorização 
da ANEEL (agência reguladora) para a entrada em operação comercial e agora o parque atingiu 100% de 
operação comercial (COD), com 38 turbinas no total. Os demais ativos da carteira estão 100% operacionais. 
Os mecanismos de proteção do PICE mantêm o retorno do cotista em linha com as expectativas, ainda que a 
geração de energia tenha sido abaixo do esperado no último mês. Com o aumento de chuvas no Nordeste e a 
consequente redução na velocidade dos ventos na região, o recurso eólico disponível para os ativos durante o 
mês de maio foi inferior a mediana dos últimos 4 anos (2018-21). O Pátria espera que a geração volte à 
normalidade, uma vez que os aspectos estruturais dos projetos se mantêm estáveis.  
 

Perspectivas 

PICE11 - Pátria Infraestrutura Energia Core 
 
O Fundo distribuiu R$9,00/cota em seu primeiro ano. Para o segundo ano do Fundo (mar/22-fev/23), o Pátria 
anunciou que espera manter as distribuições mensais, totalizando ~R$9,00/cota no ano, equivalente a um 
yield de 11,4% considerando o valor de fechamento de maio/22. Esse yield está acima do previsto no 
Prospecto Definitivo da Segunda Emissão de Cotas. Em maio/22, foram distribuídos R$ 0,75/cota. 
Em maio, foi realizado o Webcast de Resultados do 1T22 do PICE, no qual foram apresentadas atualizações 
macroeconômicas, os principais destaques do primeiro ano do PICE e atualizações sobre a expectativa de 
distribuição do próximo trimestre Fundo. O replay do webcast está disponível no seguinte link: 
https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=NmurcEGYtjE 
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PERFIN ASSET MANAGEMENT 
 

 

Retornos PL     

Mês Ano 12m 
R$ 

Milhões 
Valor 
Cota 

VPA* P/VPA 
Renda 
Mensal 

PFIN11 -5.58% -12.4% -8.24% - 71.57 - - 0.0% 

Ibovespa 3.22% 6.23% -11.78% - - - - - 

IEE -0.38% 8.6% -0.9% - - - - - 

Fonte: XP e Economatica. Data base: 31/05/2022 

  
 

Resultados 

PFIN11 - Perfin Apollo Energia 
 
Durante o mês de maio, tivemos a aprovação em Reunião da Diretoria da ANEEL, para o Excludente de 
Responsabilidade da  ETB, no qual foram revertidas as multas aplicadas de R$ 12 milhões e recomposto o 
prazo contratual na mesma medida dos atrasos verificados devido a pandemia do COVI-19.  
Ademais, os ativos do fundo seguem performando dentro do esperado operacionalmente e as evoluções 
financeiras dos ativos foram abordadas em mais detalhes no call de resultados do 1T22 
 

Perspectivas 

PFIN11 - Perfin Apollo Energia 
 
No mês de maio de 2022 não tivemos distribuições. No entanto, acabamos de anunciar nesse começo de 
junho a distribuição de R$ 3,86/cota. Desde o início do fundo até o encerramento do período base deste 
relatório (maio 2022), temos R$ 14,32/cota já distrubuído aos investidores. Considerando o anúncio de junho, 
vamos para R$ 18,18. 
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XP ASSET MANAGEMENT 
 

 

Retornos PL     

Mês Ano 12m 
R$ 

Milhões 
Valor 
Cota 

VPA* P/VPA 
Renda 
Mensal 

XPID11 0.49% 1.34% -0.67% - 85.0 - - 0.0% 

XPIE11 -0.77% 1.28% 3.01% - 75.85 - - 0.0% 

Ibovespa 3.22% 6.23% -11.78% - - - - - 

IEE -0.38% 8.6% -0.9% - - - - - 

Fonte: XP e Economatica. Data base: 31/05/2022 

  
 

Resultados 

XPID11 - XP Infra Debêntures 
 
No mês de maio, o Fundo anunciou mais um pagamento de R$ 0,90 / cota, pago no mês de junho de 2022. 
Somando-se as distribuições anunciadas nos últimos 12 meses, foram distribuídos R$ 10,80/cota. O 
guidance para o pagamento de rendimentos em 2022 foi atualizado e está entre R$0,90 e R$1,20  por cota ao 
mês. O portfólio segue performando dentro do esperado, com alocação de aproximadamente 100,0% do 
patrimônio líquido. 
 

Resultados 

XPIE11 - XP Infra II 
 
Os ativos do fundo mantêm desempenho operacional consistente. As obras de LC Energia seguem 
avançando com previsão de conclusão para as próximas semanas. A UFV Sol Maior teve o processo de 
reconstrução e comissionamento concluídos, retornando à sua operação integral.  
Em 2022 as distribuições já totalizam R$ 4,14 / cota e o Fundo projeta distribuição de R$ 12,0 / cota no ano 
completo. 
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Disclaimer 
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. 

 


