
Este é o primeiro Relatório Semanal de 2018 e, logo de início, optamos por abordar 
sobre as aquisições dos ativos que foram anunciadas em referência aos Fundos 
Imobiliários GGRC11 e XPML11.

É fato que o último dia de pregão do ano passado foi mesmo o retrato do que 
aconteceu em 2017: vários fundos vieram a mercado buscar recursos a fim de 
adquirir novos ativos.

Entendemos que este movimento possa continuar durante o 1º semestre de 2018 
face à janela que permanece aberta em função da Taxa de Juros em patamares 
favoráveis e com chances de continuarem por mais algum tempo.

O 2º semestre pode ainda trazer alguma pressão nos juros em função da inflação, 
que também deve voltar a fazer parte do cotidiano do radar do mercado. 

Temos de aguardar a conclusão do processo eleitoral que irá eleger o próximo 
presidente por mais 4 anos e sempre ficam dúvidas quanto à condução futura da 
Política Monetária.

Nesta semana, optamos por não detalhar a aquisição realizada pelo Gestor do 
MALL11, pelo fato de já termos dedicado um Relatório recente com informações 
necessárias sobre a operação que foi adquirida em Maceió/AL. 
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Em tempo, vale lembrar que também já foi feito um “overview”, no Radar de FIIs, em 
referência ao Shopping Granja Vianna, presente no portfólio do VISC11, com base 
nos dados disponibilizados pelo Gestor, lembrando ainda que este ativo terá uma 
nova Administração (Saphyr), com a saída da BRMalls.

Todos estes materiais citados acima podem ser consultados em nossa base no 
website na seção de Fundos Imobiliários. 

Reiteramos a importância da leitura dos Relatórios e Radares que são publicados 
semanalmente como forma de melhor monitoramento do mercado.

GGRC11 – GGR Renda Covepi

Esta Gestora (GGR) vem se mostrando hábil e diligente em montar seu portfólio 
durante a 1ª emissão de cotas do Fundo, que, desde então, apresentou excelente 
retorno acumulado para os cotistas.
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O ativo foi comprado por R$ 30 milhões. Segundo o laudo, o valor justo deste imóvel 
é R$ 36,4 milhões. 

O contrato atípico firmado tem duração de 15 anos (correção pelo IPCA) e valor 
mensal de R$ 310 mil, portanto, com “caprate” bruto anual de 12,4%.

A locatária contratou um Seguro com cobertura de 12 meses de aluguel e deverá ser 
renovado anualmente, o qual deverá ser mantido durante toda a vigência contratual.

O imóvel tem idade aparente de 10 anos e está em bom estado de conservação. O 
pé direito das áreas de armazenagem e produção tem 8 metros e a capacidade do 
piso é de 5 ton/m².
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O imóvel possui acesso rápido à região central da cidade e principais rodovias, além 
de estar a 87km do Aeroporto de Viracopos (região de Campinas).

O ponto negativo é que a localização não é bem servida no que se refere a 
transporte público (malha circular deficitária). 

Em tempo: o preço acertado no início da operação ficou em R$ 25,79 por m² 
equivalente, e, apesar de não ter operações com as mesmas características na 
região, quando observamos ativos próximos, em Piracicaba, por exemplo, o preço 
está acima da média (~35%).

2. Todimo Materiais para Construção | Cuiabá-MT

Localizado em uma zona urbana de uso múltiplo em Cuiabá-MT, o imóvel é um 
Galpão de Armazenamento, além de contar com um pequeno espaço para a 
Administração. Possui área total de 52,1 mil m² e 25,1 mil m² de área construída.

O ativo foi comprado por R$ 27 milhões. Segundo o laudo, o valor justo deste imóvel 
é de R$ 29,3 milhões. 

O contrato atípico firmado tem duração de 10 anos (correção pelo IPCA), renováveis 
por mais 10 anos. O valor mensal do aluguel é de R$ 270 mil, portanto, com 
“caprate” bruto anual de 12%.

A locatária contratou um Seguro com cobertura de 12 meses de aluguel (+ IPTU) e 
deverá ser renovado anualmente, o qual deverá ser mantido durante toda a vigência 
contratual.
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O imóvel tem idade aparente de 7 anos e está em estado de conservação apenas 
regular. O pé direito da área de armazenagem tem 10 metros. 

Um ponto negativo do imóvel em si está ancorado à Área Administrativa, o que, 
dentro da nossa avaliação, tem pouco valor agregado ao imóvel. 

Some isso ao fato de que a região tem pouca vocação para o segmento industrial 
com galpões “isolados” pela cidade, portanto, uma recolocação futura tende a ser 
penalizada, até pela simples falta de comparação entre pares.

Em um raio relativamente pequeno (1 km), é possível encontrar ativos comerciais e 
residenciais com serviços diversificados (lazer, restaurantes, dentre outros). Esta 
região tem destaque pela presença de atacadões, saúde e pequenas indústrias. 

Ainda com relação à localização, temos acesso rápido ao centro da cidade e 
rodovias. O Aeroporto de Cuiabá, que, na verdade, fica em Várzea Grande, está a 
12km do empreendimento.

O preço acertado no início da operação ficou em R$ 10,75 por m² construído, o que 
consideramos ser bastante razoável para a realidade e necessidade do Locatário.
O caixa do fundo continua alto (~R$ 220 milhões) e novas aquisições deverão ser 
anunciadas ao longo dos primeiros meses de 2018, quando daremos a devida 
atenção necessária de forma oportuna.



É fundamental reforçar aos cotistas que, até finalizarem as aquisições, a renda 
distribuída será impactada de forma negativa, face ao “carrego” dos recursos 
líquidos presentes em aplicações de curto prazo.

Outro risco que pudemos observar nestas duas aquisições em GGRC11 é que os 
contratos não possuem a Opção de Venda no vencimento, o que, em tese, maximiza 
o risco ao final da operação, já que estes imóveis possuem utilização específica, além 
do fato de estarem presentes em regiões mais limitadas.

XPML11 – XP Malls

A aquisição foi anunciada, mas não tivemos detalhes específicos e aprofundados da 
operação em Duque de Caxias, no Rio de Janeiro, para uma avaliação ainda mais 
completa da nossa parte. 

Segundo o comunicado oficial do BTG Pactual (Administrador) e XP (Gestora), a 
compra representou 35% da participação do Caixas Shopping, localizado na Rodovia 
Washington Luiz - https://goo.gl/pKH9F8

Em tempo, a área de influência é de 1,5 milhões de habitantes, com mais de 700 mil 
visitantes por mês. 

A título de curiosidade, este shopping fica relativamente perto do FII Logístico que foi 
estruturado pela própria XP no passado recente: SDIL11.

O valor total da operação foi de R$ 72,5 milhões, que será pago em 3 parcelas, 
sobretudo pelo fato de que uma parcela será paga apenas em 2019 em função dos 
resultados em 2018. 

Vale lembrar que o fundo captou R$ 254 milhões. Portanto, o caixa a ser alocado 
ainda é bastante alto em termos relativos.
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A estimativa da XP Gestão é que a operação tenha ficado com “caprate” bruto 
próximo de 9,1%.

O Caxias Shopping tem quase 10 anos desde sua inauguração, ABL de 25 mil m² e 
com possibilidade de ampliação de mais 11 mil m2, o que foi, inclusive, ratificado em 
nossa pesquisa no último Release da Administradora. 

Como dito acima, as informações disponíveis no Comunicado Oficial foram bastante 
escassas e preliminares. 

Nesse sentido, optamos por buscar os últimos dados que foram veiculados no 
Release do 3º Trimestre da própria Aliansce, atual Administradora do Shopping.

Veja trecho abaixo:

“Os desafios da Companhia estão principalmente relacionados à sua alta exposição à 
região metropolitana do Rio de Janeiro, que permanece sofrendo pressão de elevadas 
taxas de desemprego e atraso nos salários de servidores públicos. 

Os ativos mais impactados por essa situação são o Shopping Grande Rio e o Caxias 
Shopping.”

Quando comparamos os dados dos 9 primeiros meses de 2017 “contra” 2016, o 
Caixas Shopping teve desempenho relativo (delta) negativo. 

É justo reforçar que, ao consultarmos “releases” anteriores, a operação se mostrava 
saudável, sobretudo pelo fato de que o RJ vivia momento esplendoroso e os 
resultados positivos eram, via de regra, recorrentes. É possível que, à medida que a 
região reencontre o crescimento, o resultado virá por consequência natural.

Porém, temos de nos concentrar nos dados atuais, que continuam ainda 
desafiadores, fazendo com que o Desempenho Total da operação seja um dos mais 
pressionados dentre as operações presentes no portfólio da Aliansce, conforme 
apresentado nas duas tabelas abaixo:
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Receita de Locação 9M17 x 9M16 (Fonte: Aliansce 3T17)

Receita Total por Empreendimento 9M17 x 9M16 (Fonte: Aliansce 3T17)
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Destacamos, ainda, que a taxa de ocupação, ao final de set/17 era 96,4%, 
ligeiramente acima da média do portfólio do Aliansce, o que consideramos ser uma 
taxa “saudável”, em termos comerciais, para shoppings centers.

Por fim, reforçamos que a aquisição foi neutra para o FII neste momento, já que o 
valor a ser pago, referente à última parcela do pagamento, está condicionado ao 
desempenho do shopping ao longo de 2018.

Vamos continuar acompanhando a evolução das aquisições em XPML11, que 
deverão ocorrer ao longo do 1º trimestre de 2018 a fim de mantermos nossos 
assinantes devidamente atualizados.

Ao que tudo indica e, em se confirmando as principais premissas colocadas no 
Prospecto, é possível uma renda média de 7% a.a. ao longo deste 1º ano do FII 
XPML11.
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Glossário

CDI: Certificado de deposito interbancário

IFIX: Índice de fundos imobiliários (Equivalente ao IBOV para FIIs)

Desdobramento: Quando as cotas de um ativo são divididas seguindo uma proporção 
especifica. Ex: em um desdobramento 1:10, cada cota originalmente cotada à R$100, se 
transforma em 10 cotas com preço de R$10,00 cada.

IGPM: Índice geral de preços do mercado

SPE: Sociedade de proposito especifico. É uma sociedade empresária cuja atividade é 
bastante restrita.

PL: Patrimônio líquido (não confundir com P/L que é a razão Preço/Lucro de um ativo)

Caprate: Razão entre o valor dos alugueis anuais de um imóvel e o seu valor de mercado. 
Ex: um imóvel com valor de mercado de 100 milhões, e alugueis anuais de 10 milhões, ele 
terá um caprate de 10%.

CRI: Certificado de recebíveis imobiliários 



DISCLOSURE

As informações constantes deste material podem auxiliar o investidor em suas decisões de 
investimento, porém o investidor será responsável, de forma exclusiva, pela verificação da 
conveniência e oportunidade da movimentação de sua carteira de investimentos e pela 
tomada de decisão quanto à efetivação de operações de compra e ou venda de títulos e ou 
valores mobiliários. 

Este material apresenta informações para diversos perfis de investimento e o investidor 
deverá verificar e atentar para as informações próprias ao seu perfil de investimento, uma 
vez que as informações constantes deste material não são adequadas para todos os 
investidores. Quaisquer projeções de risco ou retorno potenciais são meramente ilustrativas 
e não são e não devem ser interpretadas pelo investidor como previsão de eventos futuros 
e ou garantia de resultados. 

Além disso, não garantimos a exatidão das informações aqui contidas e recomendamos ao 
investidor que não utilize este relatório com única fonte para embasar suas decisões de 
investimento. Os investimentos realizados pelo investidor para sua carteira estão sujeitos a 
diversos riscos inerentes aos mercados e aos ativos integrantes da carteira, incluindo, sem 
limitação, risco de mercado, risco de crédito, risco de liquidez, risco cambial, risco de 
concentração, risco de perda do capital investido e de disponibilização de recursos 
adicionais, entre outros.

Os analistas responsáveis pela elaboração deste relatório declaram, nos termos do artigo 
17º da Instrução CVM nº 483/10, que as recomendações do relatório de análise refletem 
única e exclusivamente as suas opiniões pessoais e foram elaboradas de forma 
independente.

Esse material destina-se única e exclusivamente aos assinantes da Suno Research, sua copia ou 
distribuição integral ou parcial sem a expressa autorização acarretará multa de até 2000 mil 
vezes o valor desse relatório, apreensão das copias ilegais além de responsabilização em 
processo civil. 




