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   No segmento de renda variável, muitos investidores enxergam nos Fundos
de Investimentos Imobiliários (FIIs) uma opção de ingresso na bolsa de
valores, isso ocorre devido a menor volatilidade presente nesse tipo de ativo
se comparado a negociações de empresas listadas, que incorrem em
grandes oscilações e estão sujeitas a mais fatores de risco que os FIIs.
 Inicialmente, é necessário relembrar como funciona esses tipos de fundos.
Os FIIs são condomínios de investidores com a finalidade de reunir um
maior montante de capital para adquirir ativos imobiliários, realizando
aplicações coletivas no mercado de imóveis, demandando, assim, um
investimento individual menor. Essa operação é regulamentada e fiscalizada
pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM).
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Fonte: Elaborado pelos autores com base no
Boletim da B3 (junho,2021)

De dezembro de 2018 a junho de
2021, o número de investidores
ativos em FIIs cresceu em cerca
de 7 vezes, chegando a quase 1,5
milhão.

 De 2018 a 2021, o volume
negociado nesses ativos também
aumentou, embora tenha ocorrido
uma queda em razão da pandemia .
Além disso, ressalte-se que os
dados referentes a 2021, abrangem
até junho desse ano.



   Em razão da crise imposta pela pandemia de Covid-19, o segmento de FIIs
sofreu um grande impacto quanto aos seus resultados, devido às
consequências das medidas sanitárias impostas que acarretaram em
fechamento de shoppings e escritórios, por exemplo, o que acabou
impactando os retornos dos ativos imobiliários, ao passo que os fundos de
logística, por exemplo, registraram bom momento, com as oportunidades
que o comércio eletrônico proporcionou no período.
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Shopping e Lajes
Corporativas

Lógistica

   Outro fato que pode ser destacado é que, enquanto o movimento de
queda dos FIIs acarretaria em uma menor procura por esse produto, em
razão de uma imagem negativa desse tipo de produto, para muitos
investidores pode significar uma grande oportunidade para aquisições de
ativos que seguem com bons fundamentos e que estão com preços
descontados em razão da marcação de mercado, visualizando um horizonte
de retomada ao normal e do impacto de novos investidores, além da
ampliação do próprio setor.

Fonte: Desempenho IFIX, Google Finanças (2021).
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 Antes de procurar entender a fundo cada sub-segmento do mercado de
FIIs, é preciso entender que, assim como a economia de modo geral, o
mercado imobiliário também está sujeito a ciclos econômicos, como
podemos ver no gráfico abaixo.

2. Cenário macroeconômico

 Com a pandemia da Covid-19, muitos aspectos da vida cotidiana foram
alterados, com os lockdowns e as medidas restritivas de distanciamento
social, diversos polos comerciais foram forçados a fechar suas portas ou
reduzir consideravelmente o fluxo de pessoas, o que, por sua vez, impactou
diretamente os setores de escritórios e, principalmente, o de shoppings,
uma vez que as receitas dos ativos foram extremamente afetadas com a
falta do público. Contudo, a demanda por bens não parou, foi então que o
e-commerce começou a ganhar força, impulsionando o setor de galpões
logísticos, visto que os produtos demandados precisam ficar armazenados
antes de serem enviados para o consumidor final.

Fonte: Colliers Brasil/ Adaptação Ceará Finance (2021).
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Fonte: Gráfico retirado do Relatório Gerencial de Out/2020 do Fundo BTLG11 / Adaptação Ceará Finance
(2021).

 

 No ano de 2020, os fundos imobiliários captaram o montante de R$ 35
bilhões de reais, perto do volume recorde de R$35,5 bilhões em 2019. Assim,
para um ano conturbado, como foi ano passado, podemos considerar que o
desempenho das captações no mercado de fundos imobiliários foi positivo.
Ademais, é importante observar a forte captação, nos últimos meses, com
relação aos setores de lajes corporativas e galpões logísticos. 

Crescimento do E-commerce em vendas R$ Bi
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 Fonte: Gráfico retirado do Relatório Gerencial de Dez/2020 do Fundo HFOF11 Adaptação Ceará Finance (2021)



 Essa captação se deve muito à baixa taxa de juros, o que impulsiona o
mercado imobiliário, que conforme podemos ver pelo gráfico abaixo,
possuem correlação negativa, com a linha azul representando o IFIX, índice
que mede o desempenho do mercado imobiliário no Brasil, e a linha
vermelha a taxa Selic.

  Fonte: https://www.suno.com.br/artigos/fiikipedia-juro-sobe-ifix-cai/ (2021)
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  No âmbito dos fundos imobiliários, a proposta da reforma tributária
encaminhada para aprovação pelo Ministério da Economia no dia 25/06,
incluía, entre suas diversas medidas, o fim da isenção tributária sobre a
distribuição de lucros e dividendos, instituindo uma alíquota de 15% para os
ganhos de capital e os rendimentos distribuídos aos cotistas. Diante disso,
os termos apresentados na proposta trouxeram maior volatilidade para os
FIIs, foi possível notar que a proposta pressionou o preço das cotas dos
fundos imobiliários, de forma a, parcialmente, compensar a alíquota
proposta de 15%. No entanto, a possível tributação pode afetar a captação
dessa classe de ativos, uma vez que a isenção de imposto sobre dividendo é
um grande atrativo para os investidores.

https://www.suno.com.br/artigos/fiikipedia-juro-sobe-ifix-cai/


 Com a pressão dos mercados e o questionamento da medida, houve um
entendimento de que a isenção dos dividendos será mantida e os gestores
continuarão pagando a alíquota atual antes do repasse do valor aos
cotistas. De fato, não trata-se apenas de um pressão do mercado nos 
 lucros dos investidores, com os FIIs há investimento no setor da
construção civil, gerando emprego e renda, além do impacto que as
instalações após construídas proporciona, sendo a aplicação de mais
tributação uma ameaça para a economia do país, em setores vitais para a
efetiva retomada econômica.
 Ademais, após um período de inflação controlada ao longo dos últimos 12
meses, temos a inflação novamente em ritmo de aceleração. A pandemia e
os riscos políticos no radar estão levando o Banco Central a elevar a taxa
Selic. Com esse avanço, há uma consequente busca pela renda fixa, com
taxas que podem se tornar mais vantajosas e com menor quantidade de
risco para o investidor. Diante desse cenário, pode acontecer uma
diminuição da procura por ativos de renda variável, como é o caso dos FIIs, 
 devido a retornos mais atrativos na renda fixa.
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Fundos de Papel

3. Análise dos segmentos

  Diferentemente dos fundos de renda (tijolos), que investem o seu
patrimônio em imóveis reais, os fundos de papel alocam seu patrimônio em
recebíveis imobiliários, principalmente em Certificados de Recebíveis
Imobiliários (CRI). Dessa forma, não possuem estruturas, mas sim,
diferentes certificados de recebimentos com lastro em renda fixa, buscando
a geração de renda através do rendimento indexado desses CRIs.
 Além disso, os Fundos de Crédito Privado, como também são chamados os
FIIs de papel, podem ser classificados de duas formas diferentes, os High
Yield (Alto Rendimento) e os High Grade (Alta Classe). Essa nomenclatura é
bastante simples e tem a ver com os graus de risco e de retorno dos títulos
de dívida emitidos pelas empresas, quanto maior seu retorno, comumente
terá um maior risco, já um com menos risco, terá um retorno menor devido a
sua qualidade e histórico.
 Em meio a crise, foi observada a mudança de estratégia de alguns fundos,
incluindo os de papel. A exemplo do movimento de Flight to Quality, onde
investidores transferem seus recursos para investimentos menos arriscados,
foi o que fez o MXRF11, Maxi Renda FII, optando por transferir alguns de
seus investimentos de High Yield para investimentos High Grade, na
tentativa de se resguardar a riscos impostos pelo momento em que o
mercado passa. O fundo, que possui 80% de seus ativos em CRIs, adotou a
estratégia de retirar seus recursos de CRI’s que poderiam sofrer
consequências diretas na queda de faturamento, como o setor de linhas
aéreas, para alocar principalmente no setor residencial. Outra estratégia do
Maxi Renda foi investir em outros FII’s que estivessem com um desconto
significativo. 
 Já o KNIP11, Kinea Índice de Preços, durante a pandemia, utilizou da
oportunidade de utilizar seu caixa de quase 15% do patrimônio para
aumentar seus investimentos em CRI’s, focando também esses
investimentos em CRI’s de galpões logísticos, passando de,
aproximadamente, 13% para 24,5% da sua alocação nesse setor.
Conseguindo também, aumentar o seu Yield médio nos CRI’s. 



Fundos de Papel
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  Dessa forma, é possível verificar que as estratégias utilizadas por alguns
fundos de papel evitaram perdas, o que foi mais dificilmente visto nos
outros setores, pela diferença de dividendos que há entre os FII’s de papel
em relação aos demais.



Fundos de Fundos (FOFs)

   Os fundos de fundos, chamados FOFs, são formados pela união dos
recursos de um conjunto de investidores para obter lucro com a compra e
venda de títulos de outros fundos imobiliários. Assim, possuem em seu
portfólio diversos tipos de FII, para constituir a própria carteira e receber os
dividendos dessa operação, além da própria ação de compra e venda dos
ativos, gerando receitas.
   Com este, temos um segmento com riscos diluídos se comparado a outros
segmentos, tendo em vista que a diversificação - feita por um profissional
qualificado - garantida com a multiplicidade de FIIs que constitui o seu
portfólio, com estratégias e exposição diferentes a cada setor que o origina.
Portanto, desenha-se como vantagem desse segmento, proporcionando
uma oportunidade real para quem ingressa agora na renda variável.

3. Análise dos segmentos
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Melhor desempenho do setor,
com aumento dos retornos dos
shopping, por exemplo, que
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Aumento
Selic e
Inflação

Fundos de Fundos (FOFs)

Avanço da
vacinação

    Assim, o setor encontra grande potencial em
uma estratégia de ganhos a longo prazo, com a
aquisição de FII que contenham uma
diversificação em carteira com alocações em
vários segmentos.
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Fundos de Shoppings

  Os Fundos Imobiliários de Shopping, ou FIIs de Shopping, representam a
categoria relacionada a aquisição de ativos imobiliários na forma de
shoppings, com rendimentos adquiridos por meio dos aluguéis dessas
propriedades.

  Neste segmento as diferentes propriedades são capazes de oferecer maior
diversidade à carteira devido às diversas opções de localização e de público-
alvo de cada shopping. Além disso, destaca-se a própria diversidade dos
inquilinos em cada estabelecimento, o que diminui as chances de altas
taxas de vacância. 

Pandemia

Impactos

Queda na capacidade de
funcionamento e na circulação de
consumidores
Redução dos lucros advindos de
publicidade e estacionamentos

 Aumento do risco de
inadimplência e vacância dos
lojistas
Queda na receita geral dos
shoppings.

Redução de custos condominiais
Suspensão da cobrança ou
concessão de descontos aos
lojistas

Medidas

Controle dos investimentos
externos
Suspensão de expansões a fim de
evitar mais gastos e preservar os
caixas
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Fundos de Shoppings
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Os períodos marcados pelas
restrições provocadas pela
pandemia levaram a um cenário
defensivo por parte dos fundos,
que pode ser expresso pela queda
considerável no repasse de
dividendos.

O Vinci Shopping Centers (VISC11),
por exemplo, reduziu seus
proventos de R$ 0,60 para R$ 0,30
em março de 2020 e apresentou
quedas constantes até setembro,
quando a retomada das atividades
foi iniciada.

A gestão do XP Malls (XPML11)
apresentou uma reação ainda mais
extrema e zerou sua distribuição
entre março e junho de 2020, a fim
de preservar seu patrimônio. 
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Destaca-se, que, em ambos os FIIs apresentados, os dividendos registraram
crescimento entre abril e julho de 2021, período de retomada após as novas
restrições entre fevereiro e abril de 2021.
Atualmente, os FIIs do segmento apresentam rendimentos menores do que
os apresentados antes da pandemia, mas contam, em sua maioria, com
valores de P/VP abaixo de 1 (um), indicando uma oportunidade de aquisição
abaixo de seus valores patrimoniais. Destaca-se ainda a possibilidade de
uma acelerada recuperação comercial, dependendo do avanço das vacinas
e do fim das restrições.
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Fundos de Lajes Corporativas

 

    O segmento de lajes corporativas no Brasil está inserido principalmente
na região de São Paulo, por ser o pólo financeiro do país, seguido pelo Rio
de Janeiro. Um exemplo dessa realidade é o BC Fund, negociado com o
ticker BCRC11, pois possui quatro ativos no Rio de Janeiro e dez ativos em
São Paulo.

    O setor imobiliário é conhecido no país
por movimentar uma grande quantidade de
dinheiro, ainda mais quando se trata de
escritórios modernos, amplos e nos
principais centros econômicos do país, que
são as principais características de uma laje
corporativa. Além disso, muitas empresas
não veem na aquisição em definitivo desses
empreendimentos como uma estratégia
adequada para o seu crescimento, visto isso,
os aluguéis se tornam uma opção viável.
    Nesse contexto, visando essa demanda
das companhias, surgem os fundos
imobiliários com escopo em lajes
corporativas, propondo-se, por meio de uma
gestão especializada, obter dinheiro de seus
investidores e adquirir escritórios que
poderão ser alugados para outras
companhias ou reformados e vendidos
(retrofit), entre outras estratégias para obter
rendimento para seus acionistas.

Localizado em
grandes centro

financeiros

Escritórios
modernos e
sustentáveis

Características dos
edifícios:

Contratos com
grandes

empresas

Design moderno
e certificações
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Fundos de Lajes Corporativas
    Desse modo, por se tratar de imóveis que terão como inquilinos grandes
corporações, diferente do que acontece em imóveis residenciais ou
comerciais do dia a dia de muitos brasileiros, permite com que haja uma
melhor avaliação de risco de seus inquilinos, trazendo uma maior
tranquilidade para os investidores, pois tal avaliação é mais escassa quando
se trata de pessoas físicas e pequenos negócios. Voltando ao BRCR11, vê-se
tal realidade com base nos seus principais locatários.

      Por um lado, o avanço tecnológico das últimas décadas, combinado com
o grande número de pessoas nos centros urbanos e suas dificuldades de
locomoção, fizeram com que o Home Office fosse visto por muitos como o
futuro modelo de trabalho para pessoas que prestam serviços em
escritórios.
    Entretanto, devido à pandemia do novo coronavírus o tempo hábil para
essa possível mudança foi encurtado, haja visto os fatores de transmissão
do vírus, trazendo consigo um novo hábito, que pode envolver um menor
número de funcionários no espaço físico.
    Por outro lado, o modelo híbrido na forma de trabalho é considerado o
modelo que deve predominar ao longos dos próximos anos. O resultado
dessa mudança afeta de forma moderada essa classe de fundos, pois a
tendência é que grandes empresas apenas diminuam sua parte alocada,
mas que seria suprida por outras empresas.

Inquilinos do fundo BRCR11
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  Os fundos imobiliários de logística, ou FIIs de logística, são fundos que
lidam com ativos do setor logístico, como galpões, centros de distribuição e
espaço de armazenamento. Esse tipo de fundo tem intuito de gerar renda a
partir da locação desses imóveis. Nesse caso, os gestores compram imóveis
e gerenciam o aluguel desses ativos para empresas que necessitam realizar
estoque de produtos, como no caso de empresas varejistas com um e-
commerce.
  Esse modalidade de FII possui uma correlação bastante atrelada com a
situação econômica do país. Quando a economia está aquecida, e a
demanda aumenta, esse tipo de fundo tende a ver um aumento de
demanda por parte das empresas que desejam usufruir desses espaços. Em
contrapartida, quando a economia está desacelerando, o setor de logística
também sofre dessa diminuição de ritmo, e os FIIs de logística sofrem um
aumento de vacância física devido a uma menor demanda.
  Apesar das inúmeras consequências negativas da pandemia, o e-
commerce brasileiro teve um crescimento bastante expressivo durante o
ano de 2020, principalmente no segundo semestre, como mostra os dados
do  Índice de vendas do online do MCC-ENET.

Fundos de Logística

Fonte: CF Investimentos com base Índices de vendas online do MCC-ENET.
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 Com o crescimento do e-commerce,
os fundos de logística também se
valorizavam devido ao aumento da
demanda de galpões de logística por
partes das empresas com vendas
online. O crescimento da demanda do
setor de logística chamou atenção de
mais players do mercado que
começaram a entrar nessa
modalidade gerando um aumento da
concorrência desse tipo de imóvel,
principalmente no eixo Rio-São Paulo.

Fundos de Logística

  Para essa modalidade de FIIs, temos o CSHG Logística (HGLG11),o qual viu
a sua demanda subir durante a pandemia atingindo um P/VPA de 1,14, tem
galpões logísticos na região Sul e Sudeste. Empresas como Volkswagen,
Lojas Americanas e Gerdau são exemplos de empresas que compõem o
portfólio de clientes desse FII . Outro fundo imobiliário é o XP LOG que é
negociado com o ticker XPLG111. Esse fundo possui seus ativos alocados
majoritariamente na região Sudeste, e seus galpões logísticos estão sendo
alugados por empresas como Renner, Via Varejo e Leroy Merlin.
 Por fim, essa modalidade de fundos imobiliários sofreu uma valorização no
ano passado, e grande parte dos fundos estão sendo negociados com
preços de mercado superiores ao valor patrimonial do fundo. 
 

Fonte: E-commerce Brasil.
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https://www.ecommercebrasil.com.br/noticias/primeiro-trimestre-de-2021-vendas-alta-de-57/


Fundos de Logística

  A métrica do P/VPA, que consiste em verificar se essa relação está abaixo
de 1, bastante utilizada por investidores para saber se vale a pena investir
em um fundo perdeu um pouco da sua força, visto que esse tipo de FII está
mais valorizado. Nesse cenário, os investidores devem olhar outras
características dos fundos, como o dividend yield ou custo de oportunidade
com outros ativos, para serem mais assertivos em um bom investimento. 
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 Desse modo, urge salientar que, além de uma análise aprofundada sobre os
fundos individualmente, com a utilização indicadores e informações
internas, o entendimento sobre o momento econômico em que o país passa
e no que isso reflete nos fundos é de enorme importância para que se
entenda com maior clareza o comportamento dos gestores e de seus
resultados. 

 
 “O risco vem de não saber o que você está fazendo” - WB
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