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Disclaimers

Este material foi preparado para a Oferta Pública de Distribuição das Cotas da 2ª Emissão do Rio Bravo IFIX Fundo de Fundos de Investimento Imobiliário,

constituído nos termos da Instrução da Comissão deValores Mobiliários (“CVM”) nº 472, de 31 de outubro de 2008, conforme alterada (“Instrução CVM 472”).

A Oferta está em análise perante a CVM para obtenção do registro da Oferta, nos termos da Instrução CVM 400. Portanto, os termos e condições da Oferta e as

informações contidas neste Material Publicitário e no Prospecto Preliminar estão sujeitos à complementação, correção ou modificação em virtude de exigências

da CVM.

As informações apresentadas neste material publicitário resumem termos e condições da Oferta, considerando as características do Fundo, detalhadamente

descritos no prospecto da Oferta ("Prospecto") e no regulamento do Fundo ("Regulamento").

A CVM, não obstante ter autorizado a utilização do presente material publicitário, poderá, a qualquer momento, por decisão motivada, requerer retificações,

alterações ou mesmo a cessação da publicidade.

O investimento em Cotas de Fundos de Investimento Imobiliários representa um investimento de risco, uma vez que é um investimento em renda variável,

estando os investidores sujeitos a perdas patrimoniais e a riscos, dentre outros, àqueles relacionados com a liquidez das Cotas, à volatilidade do mercado de

capitais e à oscilação das cotações das Cotas em bolsa. Assim, os investidores poderão perder uma parcela ou a totalidade de seu investimento. Recomenda-se,

portanto, que os investidores leiam cuidadosamente a Seção “Fatores de Risco”, no Prospecto Preliminar, antes da tomada de decisão de investimento no Fundo,

para a melhor verificação de alguns riscos que podem afetar de maneira adversa o investimento em Cotas.

Este material foi preparado com as informações necessárias ao atendimento das disposições do Código ANBIMA de Regulação e Melhores Práticas para os Fundo

de Investimento, bem como das normas emanadas da CVM. A autorização para funcionamento e/ou registro da distribuição das Cotas não implica, por parte da

CVM ou da ANBIMA, garantia de veracidade das informações prestadas, ou julgamento sobre a qualidade do Fundo, das Cotas a serem distribuídas, de sua

Administradora e das demais instituições prestadoras de serviços.

O investimento no Fundo apresenta riscos para o investidor. Ainda que o Administrador mantenha sistema de gerenciamento de riscos, não há garantia de

completa eliminação da possibilidade de perdas para o Fundo e para o investidor.
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Disclaimers

As informações constantes deste material estão em consonância com o Prospecto Preliminar e com o Regulamento do Fundo, mas não os substituem. É

recomendada a leitura cuidadosa do Prospecto Preliminar, do Prospecto Definitivo, quando disponível, e do Regulamento, com especial atenção para as cláusulas

relativas ao objetivo e à política de investimento do Fundo, bem como às disposições do Prospecto Preliminar, do Prospecto Definitivo, quando disponível, e do

Regulamento que tratam dos fatores de risco a que o Fundo está exposto, antes de qualquer decisão sobre o investimento nas Cotas do Fundo.

O FUNDO NÃO CONTA COM GARANTIA DO SEU ADMINISTRADOR, DO COORDENADOR LÍDER, DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PARTICIPANTES DA

OFERTA, E SUAS PARTES RELACIONADAS, DE QUALQUER MECANISMO DE SEGURO OU,AINDA, DO FUNDO GARANTIDOR DE CRÉDITOS - FGC.

A RENTABILIDADE OBTIDA NO PASSADO NÃO REPRESENTA GARANTIA DE RENTABILIDADE FUTURA.

Para informações adicionais sobre a tributação aplicável aos Cotistas e ao Fundo, vide seção “7.Tributação” do Prospecto Preliminar.

Considerações sobre estimativas e declarações futuras: quaisquer expectativas, previsões e estimativas aqui contidas são previsões e se baseiam em certas

premissas que o Administrador considera razoáveis. Expectativas são, por natureza, especulativas, e é possível que algumas ou todas as premissas em que se

baseiam as expectativas não se concretizem ou difiram substancialmente dos resultados efetivos. Nesse sentido, as expectativas são apenas estimativas. Resultados

efetivos podem diferir das expectativas, e tais diferenças podem acarretar prejuízo para o Fundo e para seus Cotistas.

A AUTORIZAÇÃO PARA FUNCIONAMENTO DO FUNDO E/OU O REGISTRO DA PRESENTE DISTRIBUIÇÃO DAS COTAS NÃO

IMPLICA, POR PARTE DA CVM OU DA ANBIMA, GARANTIA DE VERACIDADE DAS INFORMAÇÕES PRESTADAS OU JULGAMENTO

SOBRE A QUALIDADE DO FUNDO, DO ADMINISTRADOR E DEMAIS INSTITUIÇÕES PRESTADORAS DE SERVIÇOS AO FUNDO, BEM

COMO SOBRE AS COTAS AS SEREM DISTRIBUÍDAS.
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1 Rio Bravo Investimentos

2 Fundo de Fundos de Investimento Imobiliário

3 Mercado de Fundos Imobiliários

4 Rio Bravo IFIX Fundo de Fundos

5 Características da Oferta

6 Estudo de Viabilidade

7 Fatores de Risco

8 Contato da Equipe de Distribuição
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Rio Bravo Investimentos

R$ 13,8 Bi 
em AUM

R$ 11,0 Bi
em FIIs

Fundada em 

2000

28 FIIs

14 profissionais 

na área de FIIs

RIO BRAVO

FUNDOS IMOBILIÁRIOS RENDA FIXA RENDA VARIÁVEL MULTIMERCADO

ESTRATÉGIAS DA GESTORA

EQUIPE RIO BRAVO

4Maiores informações sobre a Rio Bravo Investimentos podem ser encontradas no item “5.Prestadores de Serviços”, especificamente em “5.5 Gestor” na página 85 do Prospecto Preliminar.  
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Rio Bravo Fundos Imobiliários
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Fundo de Fundos de Investimento Imobiliário

GESTÃO ATIVA

OFERTAS RESTRITAS

DIVERSIFICAÇÃO 

SETORIAL

ISENÇÃO FISCAL

LIQUIDEZ

INVESTIMENTO 

MÍNIMO BAIXO

Compra e venda de ativos, aproveitando as

oportunidades de mercado.

Fundo pode investir em ofertas restritas que

são destinadas apenas para investidores

profissionais. Viabilizando o acesso de pessoas

físicas de forma indireta.

Alocação em fundos de diferentes setores,

mitigando os riscos de um setor especifico.

Isenção de imposto de renda na distribuição de

rendimentos para pessoa física.

Negociação de cotas em bolsa e balcão.

Possibilidade de investir em diversos ativos

através de apenas um veículo.

VANTAGENS EM INVESTIR EM FUNDO DE FUNDOSFUNDO DE FUNDOS DE FII

Fonte: Rio BravoFonte: Rio Bravo

7Para mais informações, buscar item “4.16 Visão geral do Gestor sobre o mercado de fundos de fundos de investimento imobiliário” na página 65 do Prospecto Preliminar
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Mercado de Fundos Imobiliários

NÚMERO DE OFERTAS E MÉDIA DA SELIC

QUANTIDADE DE INVESTIDORES DE FIIS

Fonte: Rio Bravo e Boletim mensal da B3 de FII de outubro de 2019

O crescimento da quantidade de fundos e do número

de investidores se acentuaram nos últimos anos com a

redução da taxa básica de juros.

Em outubro de 2019 o número de investidores de FIIs

atingiu o valor de 517.994. Tal valor mais que dobrou

desde o início do ano.

Fonte: Rio Bravo, B3 e CVM

*Data base: novembro de 2019
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Para mais informações, buscar item “4.16 Visão geral do Gestor sobre o mercado de fundos de fundos de investimento imobiliário” na página 65 do Prospecto Preliminar
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Aumento de 6,8 vezes

Mercado de Fundos Imobiliários

NÚMERO DE FUNDOS NA B3

Fonte: Rio Bravo e Boletim mensal da B3 de FII de outubro de 2019

* Valor aproximado

Fonte: Rio Bravo e Boletim mensal da B3 de FII de outubro de 2019

VOLUME MÉDIO DIÁRIO DE NEGÓCIOS (R$ MILHÕES)

Fonte: Rio Bravo e CVM

NOVAS EMISSÕES ICVM 400 EM ANÁLISE 

30% 70%

TIPOLOGIA DO VOLUME NEGOCIADO

INVESTIDOR 

INSTITUCIONAL

INVESTIDOR 

VAREJO

LIQUIDEZ

Aumento de 108%
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Para mais informações, buscar item “4.16 Visão geral do Gestor sobre o mercado de fundos de fundos de 

investimento imobiliário” na página 65 do Prospecto Preliminar
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Índice de FII (IFIX)

DIVISÃO DOS SEGMENTOS DO IFIX

O IFIX é composto por 100 FIIs e tem um total de aproximadamente R$ 50 bi

em valor de mercado.

Fonte: Rio Bravo e B3

Fonte: Rio Bravo e B3

VOLUME DIÁRIO NEGOCIADO DOS FUNDOS DO 

IFIX

VALOR DE MERCADO DOS FUNDOS DO IFIX

Fonte: Rio Bravo e B3
11

Para mais informações, buscar item “4.16 Visão geral do Gestor sobre o mercado de fundos de fundos de investimento imobiliário” na página 65 do Prospecto Preliminar
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Índice de FII (IFIX)

RETORNO DO IFIX DESDE O ÍNICIO

Fonte: Rio Bravo e Quantum Axis

Data base: outubro de 2019

Desde o início do índice, o IFIX tem retorno

superior ao CDI e ao IBOVESPA.

Fonte: Rio Bravo e Quantum Axis

Data base: outubro de 2019

RELAÇÃO RISCO VS. RETORNO

Nos últimos doze meses o sharpe do IFIX supera

os principais benchmarks. Conclui-se que a classe

de FIIs vem trazendo uma melhor relação de risco

retorno para os investidores.
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Para mais informações, buscar item “4.16 Visão geral do Gestor sobre o mercado de fundos de fundos de 

investimento imobiliário” na página 65 do Prospecto Preliminar
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Índice de FII (IFIX)

IFIX VS. SELIC IFIX VS. NTN-B 2024

Fonte: Rio Bravo e Banco Central

Data base: outubro 2019

Fonte: Rio Bravo e Banco Central

Data base: outubro 2019

13Para mais informações, buscar item “4.16 Visão geral do Gestor sobre o mercado de fundos de fundos de investimento imobiliário” na página 65 do Prospecto Preliminar
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Mercado Imobiliário

MERCADO DE LAJES CORPORATIVAS – AV. PAULISTAMERCADO DE LAJES CORPORATIVAS – JK / VILA OLÍMPIA

Fonte: BuildingsFonte: Buildings

A queda da vacância em regiões primarias para valores de um digito alteram a dinâmica do mercado, tornando-o favorável aos

locadores.

O baixo índice de novas entregas, somado à vacância baixa em regiões nobres e à dificuldade de se encontrar espaços que comportem

novos desenvolvimentos, tem feito o aluguel médio dessas localidades subir.

14Para mais informações, buscar item “4.16 Visão geral do Gestor sobre o mercado de fundos de fundos de investimento imobiliário” na página 65 do Prospecto Preliminar
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Mercado Imobiliário

CRESCIMENTO REAL DO FATURAMENTO 

DOS SHOPPINGS VS. CRESCIMENTO DO PIB
VENDAS NO VAREJO

Fonte: IBGE e Rio Bravo

EVOLUÇÃO HISTÓRICA DA TAXA DE 

VACÂNCIA E ESTOQUE TOTAL DE ATIVOS 

LOGÍSTICOS

Fonte: BUILDINGS e Rio BravoFonte: IBGE, ABRASCE e Rio Bravo

Os shoppings são responsáveis por apenas 21% das vendas no varejo do Brasil,

portanto 79% estão concentrados no varejo de rua. Ainda existe espaço para

aumento na representação dos shoppings nas vendas no varejo.

E-COMMERCE VS. VAREJO TRADICIONAL

Espaço necessário para o 

e-commerce

Espaço necessário para o 

varejo tradicional

15Para mais informações, buscar item “4.16 Visão geral do Gestor sobre o mercado de fundos de fundos de investimento imobiliário” na página 65 do Prospecto Preliminar
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Rio Bravo IFIX Fundo de Fundos

Carteira recebida na metade de Agosto de 2019 Carteira após mudanças no final de Outubro 

2019 (mais mudanças a acontecer)

Racional para a transformação da carteira com o objetivo de melhorar 

os fundamentos e rentabilidade para o cotista

KNCR11 – 8,84%

HGRE11 – 8,28%

KNRI11 – 5,99%

BCFF11 – 5,92%

BBPO11 – 5,87%

JSRE11 – 5,64%

OUJP11 – 5,28%

VISC11 – 5,17%

KNIP11 – 5,10%

HGLG11 – 4,56%

RECT11 – 4,21%

BRCR11 – 3,90%

FIGS11 – 3,71%

GGRC11 – 3,70%

HGBS11 – 3,39%

SPTW11 – 2,92%

PATC11 – 2,86%

SAAG11 – 2,73%

VLOL11 – 2,25%

RBGS11 – 1,10%

RBED11 – 0,83%

SDIL11 – 0,78%

RNGO11 – 0,77%

BCRI11 – 0,72%

MXRF11 – 0,64%

VRTA11 – 0,68%

HTMX11 – 0,64%

XPML11 – 0,47%

ABCO11 – 0,25%

XTED11 – 0,15%

RBVA11 – 12,3% 

VISC11 – 12,35%

KNCR11 – 8,53%

JSRE11 – 6,94%

XPLG11 – 6,57%

KNRI11 – 6,28%

HGRE11 – 6,17%

CPTS11B – 5,93%

KNIP11 – 5,03%

RBED11 – 5,03%

HGBS11 – 3,76%

BRCR11 – 3,61%

HGLG11 – 3,46%

RCRB11 – 2,80%

BBPO11 – 2,54%

XPIN11 – 1,99%

LVBI11 – 0,62%

XPML11 – 0,62%

OUJP11 – 0,25%

TESE MACRO 

QUEDA DE JUROS

Arbitragem de ativos;

Valor do ativo descontado em relação ao seu valor 

intrínseco.

TESE MICRO 

CRESCIMENTO DOS ALUGUÉIS E DO CONSUMO

Impacto direito no preço dos ativos e na distribuição de

dividendos;

ALOCAÇÃO IDEAL POR SEGMENTO PARA RENDA

OBJETIVO DA GESTÃO

PREVISIBILIDADE DE DIVIDENDOS ACIMA DA RENDA FIXA E COM UM MENOR RISCO DE 

CALDA, POIS HÁ PULVERIZAÇÃO DOS ATIVOS E SEGMENTOS DE FIIs

VALORIZAÇÃO DE 6,9% DA COTA PATRIMONIAL 

AJUSTADA AOS DIVIDENDOS 

Maiores apostas da gestão no segmento de shopping,

varejo e lajes corporativas;

Ativos mais líquidos em crescimento e estratégicos para

os gestores.
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Processo de Investimento

MAPEAMENTO DA INDÚSTRIA

PROCESSO DE INVESTIMENTO

ATIVOS IMOBILIÁRIOS

ASSETS UNDER MANAGEMENT

11 BILHÕES (BRL)

SENDO

ANÁLISE 

QUANTITATIVA

ANÁLISE 

QUALITATIVA

CONSTRUÇÃO DO 

PORTFÓLIO

A equipe de Investimentos 

Imobiliários acompanha 

diariamente a performance dos 

ativos e fundos da indústria 

imobiliária nos mercados primário e 

secundário.

Fundos com resultados positivos e 

consistentes são analisados 

individualmente. Nesta etapa, são 

avaliados o histórico e a performance

em diferentes janelas, bem como 

aspectos como liquidez, patrimônio 

líquido, pares 

de mercado e pulverização dos 

investimentos e receitas através dos 

ativos detidos pelo fundo. 

Em seguida, realiza-se uma análise 

minuciosa dos fundamentos dos 

ativos presentes no fundo, que é 

seguida por visita à gestora para 

conhecer a equipe e o gestor 

responsáveis pela operação diária dos 

ativos, com o objetivo de entender e 

avaliar o processo de investimento, a 

gestão de riscos, o perfil da equipe 

de gestão e outros rigorosos fatores.

À partir das análises confeccionadas e 

da identificação das necessidades 

do clientes por parte do gestor, as 

melhores oportunidades de 

montagem de posição são 

prospectadas e executadas pela 

gestão, procurando sempre a maior 

geração de ganho excedente (alpha) 

na classe de ativos.

TOTAL DA ESTRATÉGIA:

275 MILHÕES (BRL)

18Para mais informações, buscar item  “5. Prestadores de Serviços”, especificamente “5.5. Gestor” na página 85 do Prospecto Preliminar
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Processo de Investimento

FIIS 

INVESTIVEIS

MARKET CAP

LIQUIDEZ

ANÁLISE QUALITATIVA DO ATIVO 

IMOBILIÁRIO

FUNDOS DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO 

LISTADOS

FII CRI
FII 

LAJES CORP.
FII LOGÍSTICA

FII VAREJO E 

SHOPPING

FII 

EDUCACIONAL OUTROS FIIS

São filtrados todos os FIIs listados na B3,

independente do tipo de gestão ou do

segmento que estão inseridos.

Fundos com um valor de mercado maior

que R$ 200 milhões são elegíveis para

serem acompanhados.

É necessários que a posição a ser

investida no FII consiga ser zerada no

período de um mês.

Análise da qualidade dos ativos

imobiliários através de notas que são

estabelecidas no Scorecard.

Fundos com a nota global acima de 8 não

precisam passar pelo processo, pois isso

já os torna elegíveis.

19
Para mais informações, buscar item  “5. Prestadores de Serviços”, especificamente “5.5. Gestor” na página 85 do 

Prospecto Preliminar
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Processo de Investimento

20Para mais informações, buscar item  “5. Prestadores de Serviços”, especificamente “5.5. Gestor” na página 85 do Prospecto Preliminar
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Processo de Investimento
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Para mais informações, buscar item  “5. Prestadores de Serviços”, especificamente “5.5. Gestor” na página 85 do Prospecto Preliminar
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Histórico de retorno

RETORNO RIO BRAVO IFIX RETORNO RIO BRAVO IFIX – GESTÃO RIO BRAVO

Fonte: Rio Bravo

Data base: Outubro de 2019

Fonte: Rio Bravo

Data base: Outubro de 2019
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Características da oferta

Fundo Rio Bravo IFIX Fundo de Fundos de Investimento Imobiliário

Oferta Instrução CVM n° 400

Emissão 2ª Emissão de Cotas

Gestor Rio Bravo Investimento Ltda.

Coordenador Líder Genial Investimentos Corretora de Valores Mobiliários S.A. 

Número de Séries Série Única

Administrador BRL Trust D.T.V.M Ltda.

Montante Inicial da Oferta R$ 150.000.031,50 

Quantidade Total de Cotas da Oferta 1.976.285

Montante Mínimo de Oferta R$ 19.999.953,60

Preço por Cota R$ 75,90 (acréscimo de R$ 3,19 de custos, totalizando R$ 79,09)

24Para mais informações, buscar item  “2. Características da Oferta” na página 25 do Prospecto Preliminar
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Características da oferta

Regime de Distribuição Melhores Esforços de Colocação

Distribuição Parcial

Será admitida, nos termos dos artigos 30 e 31 da Instrução CVM 400, a

distribuição parcial das Cotas objeto da Oferta, desde que observado o Volume

Mínimo da Oferta.

Tipo e Prazo do Fundo
Condomínio fechado, com prazo indeterminado, não sendo admitidos resgates

de Cotas.

Ambiente da Oferta
As Cotas da Oferta serão (i) distribuídas no mercado primário no DDA e (ii)

negociadas no mercado de bolsa administrado pela B3.

Público Alvo da Oferta

A Oferta terá como público alvo investidores em geral, sejam eles pessoas

físicas, pessoas jurídicas, fundos de investimento, entidades abertas ou fechadas

de previdência complementar ou quaisquer outros veículos de investimento,

domiciliados ou com sede, conforme o caso, no Brasil e/ou no exterior, bem

como o Cotistas que fizerem jus ao exercício do Direito de Preferência. A

Oferta não é destinada a clubes de investimento ou a entidades de regime

próprio de previdência social (RPPS).

Aplicação Mínima Inicial 40 cotas, representando R$ 3.036,00

25Para mais informações, buscar item  “2. Características da Oferta” na página 25 do Prospecto Preliminar
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Cronograma da Oferta

Divulgação deste Prospecto Preliminar e do Aviso ao Mercado 16/jan/20

Início do Período de Reserva 23/jan/20

Disponibilização do Prospecto Definitivo e do Anúncio de Início 03/fev/20

Início do Período de Exercício e Negociação do Direito de Preferência 04/fev/20*

Encerramento do Período de Negociação do Direito de Preferência no Escriturador 21/fev/20

Encerramento do Período de Direito de Preferência na B3 21/fev/20

Encerramento do Exercício do Direito de Preferência no Escriturador 26/fev/20

Liquidação do Direito de Preferência 26/fev/20

Comunicado sobre o Direito de Preferência 27/fev/20

Encerramento do Período de Subscrição 04/mar/20

Data de Alocação

Previsão de data de liquidação na B3

05/mar/20

10/mar/20

Data estimada para publicação do Anúncio de Encerramento 11/mar/20

* Este prazo é contado a partir do primeiro dia (04/02), inclusive, até o último dia (26/02), inclusive. 26
O Cronograma Estimativo da Oferta se encontra no item 2.27 da Secção “2. Características da Oferta” na página 40 do Prospecto Preliminar
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Estudo de viabilidade

Fonte: Rio Bravo

*O estudo de viabilidade tem seu inicio em março de 2020, ou seja, o retorno esperado para tal ano comtempla apenas os meses de março a dezembro. 

RESUMO ESTUDO DE VIABILIDADE

Ano
D.Y. (em relação à cota 

inicial 79,09)
CDI (estimado) % CDI

D.Y. Líquido de IR (com 

Gross Up)
% CDI (com Gross Up)

Inflação 

(estimada)

2020* 7,39% 4,58% 161,16% 9,39% 204,89% 3,75%

2021 10,88% 6,00% 181,42% 13,26% 140,11% 3,50%

2022 11,64% 8,00% 145,49% 13,76% 109,27% 3,25%

2023 12,42% 8,50% 146,11% 14,61% 109,39% 3,25%

2024 13,25% 9,00% 147,26% 15,59% 110,27% 3,25%

2025 14,13% 9,00% 157,03% 16,63% 117,60% 3,25%

2026 15,07% 9,00% 167,45% 17,73% 125,41% 3,25%

2027 16,07% 9,00% 178,57% 18,91% 133,73% 3,25%

2028 17,14% 9,00% 190,42% 20,16% 142,61% 3,25%

2029 18,28% 9,00% 203,07% 21,50% 152,07% 3,25%

28
A rentabilidade indicada no Estudo de Viabilidade não representa e nem deve ser considerada, sob qualquer hipótese, como promessa, garantia ou sugestão de 

rentabilidade. Para mais informações, buscar item “4.16 Visão geral do Gestor sobre o mercado de fundos de fundos de investimento imobiliário” na página 77 do Prospecto Preliminar



“ATENÇÃO: LEIA O PROSPECTO E O REGULAMENTO DO FUNDO ANTES DE ACEITAR A OFERTA, 

EM ESPECIAL A SEÇÃO FATORES DE RISCO”

MATERIAL PUBLICITÁRIO

AGENDA

1 Rio Bravo Investimentos

2 Fundo de Fundos de Investimento Imobiliário

3 Mercado de Fundos Imobiliários

4 Rio Bravo IFIX Fundo de Fundos

5 Características da Oferta

6 Estudo de Viabilidade

7 Fatores de Risco

8 Contato da Equipe de Distribuição

29



“ATENÇÃO: LEIA O PROSPECTO E O REGULAMENTO DO FUNDO ANTES DE ACEITAR A OFERTA, 

EM ESPECIAL A SEÇÃO FATORES DE RISCO”

MATERIAL PUBLICITÁRIO

Fatores de Risco

Antes de tomar uma decisão de investimento de recursos no Fundo, os potenciais investidores devem, considerando sua própria situação financeira, seus objetivos

de investimento e o seu perfil de risco, avaliar, cuidadosamente, todas as informações disponíveis neste Prospecto e no Regulamento do Fundo e, em particular,

aquelas relativas à Política de Investimento e composição da carteira do Fundo, e, aos fatores de risco descritos a seguir, relativos ao Fundo.

Tendo em vista a natureza dos investimentos a serem realizados pelo Fundo, os Investidores devem estar cientes dos riscos a que estão sujeitos os investimentos

e aplicações do Fundo, não havendo, garantias, portanto, de que o capital efetivamente integralizado será remunerado conforme expectativa dos Investidores.

Risco de Bloqueio à Negociação de Cotas

As Cotas objeto da Oferta somente serão liberadas para negociação no secundário após o encerramento da Oferta. Desta forma, caso o Cotista e/ou Investidor

opte pelo desinvestimento no Fundo antes do encerramento da Oferta, não poderá negociar suas Cotas na B3, o que poderá afetar negativamente o Cotista e/ou

Investidor.

Riscos de Liquidez das Cotas

A aplicação em cotas de um FII apresenta algumas características particulares quanto à realização do investimento. O Investidor deve observar o fato de que os

FIIs são constituídos na forma de condomínios fechados, não admitindo o resgate convencional de suas cotas, fator que pode influenciar na liquidez das Cotas no

momento de sua eventual negociação no mercado secundário.

Os FIIs são uma modalidade de investimento que ainda não movimenta volumes significativos de recursos e que encontram pouca liquidez no mercado brasileiro.

Assim, os titulares de cotas de fundos de investimento imobiliário, incluindo o Fundo na condição de investidor de cotas de FII, podem ter dificuldade em realizar a

negociação de suas cotas no mercado secundário, inclusive correndo o risco de permanecer indefinidamente com as cotas adquiridas, mesmo sendo estas objeto

de negociação no mercado de bolsa. Desse modo, o Investidor que adquirir as Cotas deverá estar consciente de que o investimento no Fundo consiste em

investimento de longo prazo.

30Os Fatores de Risco estão dispostos na Seção “3. Fatores de Risco” páginas 42 a 55 do Prospecto Preliminar
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Fatores de Risco

Adicionalmente, a Oferta não conta com limitação à participação de Investidores e/ou Cotistas, o que pode ter implicações na liquidez das Cotas negociadas no

mercado secundário.

Não há qualquer garantia da Administradora, em relação à possibilidade de venda das Cotas no mercado secundário, do aumento do valor patrimonial de suas

Cotas, ou mesmo garantia de saída ao Investidor. Esta última hipótese pode trazer ao Investidor perda de patrimônio. Adicionalmente, não há garantia por parte da

Administradora ou do Gestor de possibilidade de venda pelo Fundo das cotas de FII adquiridas no mercado secundário, do aumento do valor patrimonial obtido

pelas cotas de FII, ou mesmo garantia de saída do Fundo dos FII cujas cotas sejam adquiridas. A impossibilidade pelo Fundo de vender as cotas de FII ou mesmo de

resgatar os Ativos de Liquidez integrantes da carteira do Fundo poderá provocar prejuízos ao Fundo e aos seus Cotistas.

Riscos de Liquidez da Carteira do Fundo

O investimento neste Fundo é uma aplicação nos Ativos Alvo, incluindo cotas de FIIs, e em Ativos de Liquidez. A rentabilidade das cotas de FIIs dependerá do

resultado da administração dos investimentos realizados pelos FII emissores das cotas. No caso em questão, os valores a serem distribuídos aos cotistas do Fundo

dependerão diretamente do resultado dos FII emissores das cotas de FII, que por sua vez, dependerá preponderantemente das receitas provenientes da

exploração comercial dos respectivos empreendimentos.

Os cotistas do Fundo poderão fazer jus ao recebimento de resultados que lhes serão pagos a partir da percepção, pelo Fundo, dos valores pagos pelos FIIs cujas

cotas sejam adquiridas pelo Fundo, assim como pelos resultados eventualmente obtidos pela venda das cotas de FII e/ou da venda e/ou rentabilidade dos Ativos de

Liquidez.

Adicionalmente, poderá haver um lapso de tempo entre a data de captação de recursos pelo Fundo e a data de aquisição das cotas de FII e início da obtenção das

receitas distribuídas pelos FII cujas cotas sejam adquiridas pelo Fundo. Desta forma, durante esse período, os recursos captados pelo Fundo poderão ser aplicados

somente nos Ativos de Liquidez, o que poderá impactar negativamente a rentabilidade do Fundo nesse período.

Risco Relativo à Concentração das Cotas

Poderá ocorrer situação em que um único Cotista e/ou Investidor venha a integralizar parcela substancial das Cotas objeto da Oferta ou mesmo a totalidade das

Cotas, passando tal Cotista e/ou Investidor a deter uma posição expressivamente concentrada, fragilizando, assim, a posição dos eventuais cotistas minoritários.
31
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Nesta hipótese, há possibilidade de: (i) que deliberações na Assembleia Geral sejam tomadas pelo cotista majoritário em função de seus interesses exclusivos em

detrimento do Fundo e/ou dos cotistas minoritários; e (ii) alteração do tratamento tributário do Fundo e/ou dos cotistas.

Risco de Aporte de Recursos Adicionais

Em caso de perdas e prejuízos na carteira do Fundo que acarretem patrimônio negativo do Fundo, os Cotistas e/ou Investidores poderão ser chamados a aportar

recursos adicionais no Fundo, além do valor de subscrição e integralização de suas Cotas. As perdas e prejuízos na carteira do Fundo poderão ser provocadas,

dentre outros fatores, pela ocorrência de perda e prejuízos nos fundos de investimento imobiliários cujas cotas tenham sido adquiridas pelo Fundo decorrentes

de quaisquer contingências que tenham que ser arcadas pelos referidos FII, pelo pagamento de indenização a terceiros, incluindo os prestadores de serviço do

Fundo, e de quaisquer condenações judiciais que tenham que ser suportadas pelo Fundo.

Não Existência de Garantia de Eliminação de Riscos

A realização de investimentos no Fundo sujeita o Investidor aos riscos pelos quais o Fundo e a sua carteira estão sujeitos, que poderão acarretar perdas do capital

investido pelos cotistas no Fundo. O Fundo não conta com garantias da Administradora, do Gestor, das Instituições Participantes da Oferta, ou de qualquer

instituição pertencente ao mesmo conglomerado da Administradora, do Gestor ou com qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do Fundo Garantidor de

Créditos - FGC, para redução ou eliminação dos riscos aos quais está sujeito, e consequentemente, aos quais os cotistas também poderão estar sujeitos. As

eventuais perdas patrimoniais do Fundo não estão limitadas ao valor do capital subscrito, de forma que os cotistas podem ser futuramente chamados a aportar

recursos adicionais no Fundo além de seus compromissos.

Risco de Concentração da Carteira do Fundo

A carteira do Fundo será composta por cotas de FII, a serem adquiridas no âmbito de uma oferta pública registrada na CVM ou dispensada de registro, ou em

ambiente de bolsa de valores. Contudo, outros ativos podem fazer parte da carteira do Fundo, conforme descrito no Regulamento.

A possibilidade de concentração da carteira em Ativos Alvo na forma permitida no Regulamento representa risco de liquidez das cotas de FII e dos Ativos de

Liquidez. Alterações da capacidade competitiva do setor investido podem, isolada ou cumulativamente, afetar adversamente o preço e/ou rendimento dos ativos da

carteira do Fundo. Nestes casos, a Administradora pode ser obrigada a liquidar os ativos do Fundo a preços depreciados, podendo, com isso, afetar negativamente

no valor das Cotas. 32
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RiscosTributários

Criação de novos tributos ou interpretação diversa da legislação vigente.

O risco tributário engloba o risco de perdas decorrentes da criação de novos tributos ou de interpretação diversa da legislação vigente sobre a incidência de

quaisquer tributos ou a revogação de isenções vigentes, sujeitando o Fundo ou seus cotistas a novos recolhimentos não previstos inicialmente.

Embora as regras tributárias dos fundos estejam vigentes desde a edição da Lei 9.779/99, existe o risco de tal regra ser modificada no contexto de uma eventual

reforma tributária, inclusive por ocasião da instalação de um novo mandato presidencial.

Condições para isenção de imposto de renda para pessoas físicas.

De acordo com a mesma lei, os dividendos distribuídos aos cotistas, quando distribuídos, e os ganhos de capital auferidos são tributados na fonte pela alíquota de

20%. Não obstante, de acordo com o artigo 3º, parágrafo único, inciso II, da Lei nº 11.033/04, conforme alterada, ficam isentos do imposto de renda retido na fonte

e na declaração de ajuste anual das pessoas físicas, os rendimentos distribuídos pelo fundo cujas cotas sejam admitidas à negociação exclusivamente em bolsas de

valores ou no mercado de balcão organizado. O mencionado dispositivo legal estabelece ainda que o benefício fiscal de que trata (i) será concedido somente nos

casos em que o Fundo possua, no mínimo, 50 cotistas e que (ii) não será concedido ao cotista pessoa física titular de cotas que representem 10% (dez por cento)

ou mais da totalidade das cotas emitidas pelo fundo ou cujas cotas lhe derem direito ao recebimento de rendimento superior a 10% do total de rendimentos

auferidos pelo Fundo. Embora estas sejam as regras tributárias vigentes para os fundos imobiliários, existe o risco de que possam ser modificadas no contexto de

uma eventual reforma tributária. Como não há limitação à aquisição de Cotas do Fundo por qualquer pessoa física ou jurídica, a pessoa física poderá não ter esse

benefício fiscal.

Não há como garantir que o Fundo mantenha, no mínimo, 50 cotistas. Caso o Fundo deixe de ter esse número mínimo de cotistas, os Investidores e/ou Cotistas

do Fundo que sejam pessoas físicas e que sejam titulares de Cotas que representem menos de 10% das Cotas emitidas e cujas Cotas lhe deem direito ao

recebimento de rendimento inferior a 10% do total de rendimentos auferidos pelo Fundo não poderão se beneficiar da isenção fiscal acima descrita.

33Os Fatores de Risco estão dispostos na Seção “3. Fatores de Risco” páginas 42 a 55 do Prospecto Preliminar
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Condições para isenção de receita auferida por Fundos de Investimento Imobiliário

A Lei nº 9.779/99, estabelece que os fundos de investimento imobiliário são isentos de tributação sobre a sua receita operacional, desde que (i) distribuam, pelo

menos, 95% dos lucros auferidos, apurados segundo o regime de caixa, com base em balanço ou balancete semestral encerrado em 30 de junho e 31 de dezembro

de cada ano; e (ii) apliquem recursos em empreendimentos imobiliários que não tenham como construtor, incorporador ou sócio, cotista que detenha,

isoladamente ou em conjunto com pessoas a ele ligadas, percentual superior a 25% das cotas emitidas pelo Fundo.

Caso haja cotista, titular de percentual superior a 25% das cotas emitidas pelo Fundo, efetivamente subscritas ou adquiridas em mercado secundário, que seja

incorporador, construtor ou sócio, isoladamente ou em conjunto com pessoa a ele ligada, de empreendimento imobiliário em que o Fundo indiretamente invista

por meio da aquisição de cotas de FII, este se sujeitará à tributação aplicável às pessoas jurídicas, nos termos da legislação em vigor.

Adicionalmente, os rendimentos das aplicações de renda fixa e variável realizadas pelo Fundo estarão sujeitos à incidência do Imposto de Renda Retido na Fonte a

alíquota de 20%, nos termos da Lei nº 9.779/99, circunstância que poderá afetar a Rentabilidade Esperada para as Cotas. Não estão sujeitos a esta tributação a

remuneração produzida por LH, CRI e LCI, nos termos da Lei nº 12.024/09.

Alteração da legislação tributária para modificar ou excluir benefícios tributários.

A legislação tributária está sujeira a alterações e poderá ser modificada a qualquer momento para alterar ou excluir os benefícios tributários que são ou que

venham a ser concedidos ao Fundo e aos seus cotistas, o que poderá impactar negativamente as amortizações a serem feitas pelo Fundo aos cotistas.

Riscos de Mercado

O Fundo está sujeito, direta ou indiretamente, às variações e condições dos mercados de capitais, especialmente dos mercados de câmbio, juros, bolsa e

derivativos, que são afetados principalmente pelas condições políticas e econômicas nacionais e internacionais.

34Os Fatores de Risco estão dispostos na Seção “3. Fatores de Risco” páginas 42 a 55 do Prospecto Preliminar
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A economia brasileira apresentou diversas alterações desde a implementação do Plano Real. Tais ajustes têm implicado na realização de reformas constitucionais,

administrativas, previdenciárias, sociais, fiscais, políticas, trabalhistas, e outras, as quais, em princípio têm dotado o País de uma estrutura mais moderna, de forma a

alcançar os objetivos sociais e econômicos capazes de torná-lo mais desenvolvido e competitivo no âmbito da economia mundial, atraindo dessa forma os capitais

de que necessita para o seu crescimento.

Nesse processo, acredita-se no fortalecimento dos instrumentos existentes no mercado de capitais, dentre os quais, destacam-se os fundos de investimento

imobiliário. Não obstante, a integração das economias acaba gerando riscos inerentes a este processo. Evidentemente, nessas circunstâncias, a economia brasileira

se vê obrigada a promover os ajustes necessários, tais como alteração na taxa básica de juros praticada no País, aumento na carga tributária sobre rendimentos e

ganhos de capital dos instrumentos utilizados pelos agentes econômicos, e outras medidas que podem provocar mudanças nas regras utilizadas no nosso mercado.

O Governo Federal exerceu e continua a exercer influência significativa sobre a economia brasileira. Essa influência, bem como a conjuntura econômica e política

brasileira, poderá vir a causar um efeito adverso relevante que resulte em perdas para os cotistas.

O Governo Federal frequentemente intervém na economia do País e ocasionalmente realiza modificações significativas em suas políticas e normas. As medidas

tomadas pelo Governo Federal para controlar a inflação, além de outras políticas e normas, frequentemente implicaram aumento das taxas de juros, mudança das

políticas fiscais, controle de preços, desvalorização cambial, controle de capital e limitação às importações, entre outras medidas, que poderão resultar em perdas

para os cotistas. As atividades do Fundo, situação financeira, resultados operacionais e o preço de mercado das Cotas podem vir a ser prejudicados de maneira

relevante por modificações nas políticas ou normas que envolvam ou afetem certos fatores, tais como:

• política monetária, cambial e taxas de juros;

• políticas governamentais aplicáveis às atividades e ao setor imobiliário;

• inflação;

• instabilidade social;

• liquidez dos mercados financeiros e de capitais domésticos;

• política fiscal e regime fiscal estadual e municipal;

• racionamento de energia elétrica; e

• outros fatores políticos, sociais e econômicos que venham a ocorrer no Brasil ou que o afetem.

35Os Fatores de Risco estão dispostos na Seção “3. Fatores de Risco” páginas 42 a 55 do Prospecto Preliminar
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As políticas futuras do Governo Federal podem contribuir para uma maior volatilidade no mercado de títulos e valores mobiliários brasileiro e dos títulos e

valores mobiliários emitidos no exterior por empresas brasileiras. Adicionalmente, eventuais crises políticas podem afetar a confiança dos investidores e do

público consumidor em geral, resultando na desaceleração da economia e prejudicando o preço de mercado das Cotas.

O Fundo desenvolverá suas atividades no mercado brasileiro, estando sujeito, portanto, aos efeitos da política econômica praticada pelos Governos Federal,

Estaduais e Municipais.

Considerando que é um investimento de longo prazo e voltado à obtenção de renda, pode haver oscilação negativa do valor de mercado das Cotas para

negociação no mercado secundário no curto prazo podendo, de forma a gerar perdas superiores ao capital aplicado para o Cotista e/ou Investidor que pretenda

negociar sua Cota no mercado secundário no curto prazo.

Riscos de Crédito dos Ativos da Carteira do Fundo

Os Ativos Alvo e outros títulos de liquidez que poderão compor a carteira do Fundo estão sujeitos à capacidade dos seus emissores em honrar os compromissos

de pagamento de juros e principal de suas dívidas. Eventos que afetam as condições financeiras dos emissores dos Ativos Alvo, bem como alterações nas condições

econômicas, legais e políticas que possam comprometer a sua capacidade de pagamento também podem trazer impactos significativos em termos de preços e

liquidez dos ativos desses emissores. Mudanças na percepção da qualidade dos créditos dos emissores, mesmo que não fundamentadas, são igualmente capazes de

trazer impactos nos preços dos respectivos Ativos Alvo, comprometendo a liquidez e a rentabilidade das Cotas.

Riscos do Setor Imobiliário (Riscos Relativos aos Imóveis e ao Mercado Imobiliário)

O Fundo investirá preponderantemente nos Ativos Alvo que estão atrelados ao mercado imobiliário, os quais estão sujeitos a diversos riscos como os a seguir

indicados que, se concretizados, poderão afetar o valor e os rendimentos das Cotas.
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Risco de Desvalorização de Imóveis

Na aplicação de recursos do Fundo em cotas de FII que invistam em imóveis, um fator que deve ser preponderantemente levado em consideração é o potencial

econômico, inclusive a médio e longo prazo, das regiões onde estão localizados os imóveis adquiridos pelos referidos FII. A análise do potencial econômico da

região deve circunscrever-se não somente ao potencial econômico corrente, como também deve levar em conta a evolução desse potencial econômico da região

no futuro, tendo em vista a possibilidade de eventual decadência econômica da região, com impacto direto sobre o valor do imóvel investido pelo Fundo, direta ou

indiretamente.

Adicionalmente, a desvalorização de um imóvel pode ser ocasionada por diversos fatores, incluindo: (i) fatores macroeconômicos que afetem toda a economia, (ii)

mudança de zoneamento ou regulatórios que impactem diretamente o local do imóvel, seja possibilitando a maior oferta de imóveis e, consequentemente,

deprimindo os preços dos alugueis no futuro) ou que eventualmente restrinjam os possíveis usos do imóvel limitando sua valorização ou potencial de revenda, (iii)

mudanças socioeconômicas que impactem exclusivamente a microrregião como, por exemplo, o aparecimento de favelas ou locais potencialmente inconvenientes

como boates, bares, entre outros, que resultem em mudanças na vizinhança piorando a área de influência para uso comercial, (iv) alterações desfavoráveis do

trânsito que limitem, dificultem ou impeçam o acesso ao imóvel, e (v) restrições de infraestrutura/serviços públicos no futuro como capacidade elétrica,

telecomunicações, transporte público entre outros.

Risco de Atrasos e/ou não Conclusão das Obras de Empreendimentos Imobiliários

Os FII cujas cotas sejam adquiridas pelo Fundo poderão ter na sua política de investimento a possibilidade de adquirir empreendimentos imobiliários que ainda

estejam em fase de construção. Neste caso, em ocorrendo o atraso na conclusão ou a não conclusão das obras dos referidos empreendimentos imobiliários, seja

por fatores climáticos ou quaisquer outros que possam afetar direta ou indiretamente os prazos estabelecidos, poderá ser afetado o prazo estimado para início do

recebimento dos valores de locação e consequente rentabilidade dos FII cujas cotas sejam adquiridas pelo Fundo, bem como os FII cujas cotas sejam adquiridas

pelo Fundo poderão ainda ter que aportar recursos adicionais nos referidos empreendimentos imobiliários para que os mesmos sejam concluídos. O construtor

dos referidos empreendimentos imobiliários pode enfrentar problemas financeiros, administrativos ou operacionais que causem a interrupção e/ou atraso das

obras e dos projetos relativos à construção dos referidos empreendimentos imobiliários. Tais hipóteses poderão provocar prejuízos aos FII cujas cotas sejam

adquiridas pelo Fundo e, consequentemente ao Fundo e aos seus Cotistas.
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Risco de Aumento dos Custos de Construção

Os FII cujas cotas sejam adquiridas pelo Fundo poderão ter na sua política de investimento a possibilidade de adquirir empreendimentos imobiliários que ainda

estejam em fase de construção. A depender da forma como seja adquirida a participação nos referidos empreendimentos imobiliários, os FII cujas cotas sejam

adquiridas pelo Fundo poderão contratualmente assumir a responsabilidade de assumir com o eventual aumento dos custos de construção dos referidos

empreendimentos imobiliários. Neste caso, os FII cujas cotas sejam adquiridas pelo Fundo terão que aportar recursos adicionais nos referidos empreendimentos

imobiliários para que os mesmos sejam concluídos e, consequentemente, o Fundo na qualidade de cotista dos referidos FII e os Cotistas do Fundo terão que

suportar o aumento no custo de construção dos empreendimentos imobiliários.

Risco de Revisão ou Rescisão de Contratos de Locação ou Arrendamento

Os FII cujas cotas sejam adquiridas pelo Fundo poderão ter na sua carteira de investimentos imóveis que sejam alugados ou arrendados cujos rendimentos

decorrentes dos referidos aluguéis ou arrendamentos seja a fonte de remuneração dos cotistas dos referidos FII. Referidos contratos de locação poderão ser

rescindidos ou revisados, o que poderá comprometer total ou parcialmente os rendimentos que são distribuídos aos cotistas dos referidos FII e,

consequentemente, ao Fundo e aos seus Cotistas.

Risco deVacância

Os imóveis que comporão a carteira de investimentos dos FII cujas cotas sejam adquiridas pelo Fundo poderão ficar vagos e sem gerar quaisquer rendas

decorrentes de sua locação, ainda que a empresa contratada para conduzir a gestão dos referidos imóveis seja ativa e proba no desenvolvimento de suas

atividades. Neste caso, os FII cujas cotas sejam adquiridas pelo Fundo poderão ter que arcar ainda com as despesas de manutenção dos referidos imóveis, a

exemplo de taxas de condomínio. Portanto, a rentabilidade do Fundo poderá sofrer oscilação em caso de vacância dos imóveis pertencentes aos FII cotas sejam

adquiridas pelo Fundo, pelo período que perdurar a vacância.
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Impacto daVariação de Índices de Inflação noValor do Aluguel de Imóveis

A variação de índices de inflação afeta a remuneração dos Investidores dos FII cujas cotas sejam adquiridas pelo Fundo e que tenham como fonte de remuneração

principal o aluguel de imóveis, que possuem cláusulas de reajuste de valores periodicamente, variando para cada imóvel. Uma vez que a atualização do valor do

aluguel ocorre periodicamente, o valor do aluguel não será atualizado tempestivamente, de forma a refletir adequadamente o índice de inflação.

Risco de Sinistro

No caso de sinistro envolvendo a integridade física dos imóveis que comporão a carteira de investimentos dos FII cujas cotas serão objeto de investimento pelo

Fundo, os recursos obtidos pela cobertura do seguro dependerão da capacidade de pagamento da companhia seguradora contratada, nos termos da apólice

exigida, bem como as indenizações a serem pagas pelas seguradoras poderão ser insuficientes para a reparação do dano sofrido, observadas as condições gerais

das apólices. Na hipótese de os valores pagos pela seguradora virem a não ser suficientes para reparar o dano sofrido, deverá ser convocada assembleia geral de

cotistas dos referidos FII para que os seus respectivos cotistas deliberem o procedimento a ser adotado.

Risco de Desapropriação

Por se tratar de investimento preponderante nas cotas de FII, há possibilidade de o governo federal desapropriar, parcial ou totalmente, os imóveis que comporão

a carteira de investimentos dos FII cujas cotas sejam adquiridas pelo Fundo. Tal desapropriação pode acarretar a perda total ou parcial da propriedade pelos FII

cujas cotas sejam adquiridas pelo Fundo, podendo impactar a rentabilidade do Fundo.

Não existe garantia de que a indenização paga aos FII cujas cotas sejam adquiridas pelo Fundo pelo poder expropriante pela desapropriação de um imóvel da

carteira de investimento dos FII seja suficiente para o pagamento da rentabilidade pretendida pelo Fundo.

Risco de Regularidade dos Imóveis

Os FII cujas cotas sejam adquiridas pelo Fundo poderão adquirir empreendimentos imobiliários que ainda não estejam concluídos e, portanto, estejam em fase de

regularização. Referidos empreendimentos imobiliários somente poderão ser utilizados e locados quando estiverem devidamente regularizados perante os órgãos

públicos competentes. Deste modo, a demora na obtenção da regularização dos referidos empreendimentos imobiliários poderá provocar a impossibilidade de

alugá-los e, portanto, provocar prejuízos aos FII e, consequentemente, ao Fundo e aos seus Cotistas. 39



“ATENÇÃO: LEIA O PROSPECTO E O REGULAMENTO DO FUNDO ANTES DE ACEITAR A OFERTA, 

EM ESPECIAL A SEÇÃO FATORES DE RISCO”

MATERIAL PUBLICITÁRIO

Fatores de Risco

Risco de Despesas Extraordinárias

O Fundo, na qualidade de proprietário das cotas de FII, estará eventualmente sujeito ao pagamento de despesas extraordinárias. O pagamento de tais despesas

pode ensejar uma redução na rentabilidade das Cotas. O Fundo estará sujeito a despesas e custos decorrentes de ações judiciais, bem como quaisquer outras

despesas inadimplidas pelos FII cujas cotas sejam adquiridas pelo Fundo, tais como tributos, despesas condominiais, bem como custos para reforma ou

recuperação do imóvel.

Riscos quanto às Despesas de Manutenção dos Imóveis

As estimativas de gastos com manutenção dos imóveis que sejam de titularidade dos FII cujas cotas sejam adquiridas pelo Fundo geralmente são realizadas dentro

de padrões usuais de mercado. Entretanto, variações podem ocorrer, sobretudo em função da diversidade das benfeitorias e acessões edificadas nos referidos

imóveis e dos seus variados períodos de vida útil remanescentes.

Riscos decorrentes de Eventuais Contingências Não Identificadas ou Não Identificáveis

Eventuais contingências não identificadas ou não identificáveis por meio do processo de auditoria legal dos imóveis que compõem a carteira dos FII cujas cotas

sejam adquiridas pelo Fundo poderão ter impacto negativo para o Fundo e para os Cotistas.

Usualmente os imóveis adquiridos pelos FII são objeto de processo de auditoria legal a ser realizada com base em documentos e informações relacionados aos

imóveis os quais serão apresentados pelos proprietários dos referidos imóveis.Eventuais ônus, gravames, vícios, contingências e/ou pendências de qualquer

natureza não identificados ou não identificáveis por meio do referido processo de auditoria legal, bem como a ocorrência de eventos ou apresentação de

documentos posteriores à data de aquisição dos referidos imóveis pelos FII que resultem ou possam resultar em ônus, gravames, vícios, contingências e/ou

pendências relevantes de qualquer natureza com relação aos referidos imóveis, poderão prejudicar a rentabilidade dos FII e, consequente, a rentabilidade do Fundo

e dos Cotistas.
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Riscos de Contingências e Alterações nas Leis e Regulamentos Ambientais

Os locatários e proprietários de imóveis estão sujeitos à legislação ambiental nas esferas federal, estadual e municipal. Essas leis e regulamentos ambientais podem

acarretar atrasos e custos significativos para cumpri-las, assim como proibir ou restringir severamente a atividade de incorporação, construção e/ou reforma em

regiões ou áreas ambientalmente sensíveis. Na hipótese de violação ou não cumprimento de tais leis, regulamentos, licenças e autorizações, os proprietários e

locatários dos imóveis e, eventualmente, os FII que sejam proprietários dos referidos imóveis, podem sofrer sanções administrativas, tais como multas e

indenizações por prejuízos causados ao meio ambiente, interdição de atividades, cancelamento de licenças e revogação de autorizações, ou estarem sujeitas a

sanções criminais (inclusive seus administradores). As agências governamentais ou outras autoridades podem também editar novas regras mais rigorosas ou buscar

interpretações mais restritivas das leis e regulamentos existentes, que podem agravar a necessidade de emprego de recursos na adequação ambiental e obtenção

de licenças ambientais que anteriormente não necessitavam.

Qualquer dos eventos acima poderá ter um impacto negativo na arrecadação de aluguéis dos imóveis, causar rescisão dos contratos de compra e venda dos

imóveis ou a interrupção do fluxo de pagamento de créditos a eles relativos, o que poderá afetar adversamente os resultados do Fundo.

Adicionalmente, existe a possibilidade de as leis de proteção ambiental serem alteradas após a aquisição de um imóvel pelos FII cujas cotas sejam adquiridas pelo

Fundo, antes do desenvolvimento do empreendimento imobiliário a ele atrelado, o que poderá trazer atrasos e/ou modificações do objetivo comercial inicialmente

projetado. Nessa hipótese, as atividades e os resultados do Fundo poderão ser impactados adversamente e, por conseguinte, a rentabilidade das Cotas.

Risco de Ocorrência de Casos Fortuitos e Eventos de Força Maior

A ocorrência de casos fortuitos e eventos de força maior relacionados aos Ativos ou aos Ativos de Liquidez podem impactar as atividades do Fundo.

Os rendimentos do Fundo decorrentes da exploração dos Ativos integrantes de sua carteira do Fundo estão sujeitos ao risco de eventuais prejuízos decorrentes

de casos fortuitos e eventos de força maior, os quais consistem em acontecimentos inevitáveis e involuntários relacionados aos Ativos. Portanto, os resultados do

Fundo estão sujeitos a situações atípicas, que poderão gerar perdas ao Fundo e aos cotistas.
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Risco de Custos Relativos a eventuais reclamações de terceiros

Na qualidade de proprietário de cotas de FII, o Fundo poderá incorrer em custos relativos a eventuais reclamações de terceiros.

Na qualidade de proprietário de cotas de FII, o Fundo poderá ser réu em processos administrativos e/ou judiciais, nas mais diversas esferas. Não há garantia de

que o Fundo venha a obter resultados favoráveis ou que eventuais processos administrativos e/ou judiciais propostos contra o Fundo venham a ser julgados

improcedentes, ou, ainda, que o Fundo tenha reservas suficientes para defesa de seus interesses no âmbito administrativo e/ou judicial. Caso o Fundo venha a ser a

parte sucumbente nos processos administrativos e/ou judiciais mencionados acima, bem como se as suas reservas não forem suficientes para a defesa dos

interesses do Fundo, é possível que os Cotistas e/ou Investidores venham a ser chamados a um aporte adicional de recursos, mediante a subscrição e

integralização de novas cotas de emissão do Fundo, para arcar com eventuais perdas.

Risco de Flutuações noValor dos Ativos do Fundo

O valor dos Ativos e dos Ativos de Liquidez pode diminuir de acordo com as flutuações de preços, cotações de mercado e eventuais avaliações realizadas de

acordo com a regulamentação aplicável e/ou com o Regulamento. Em caso de queda do valor dos Ativos integrantes da carteira do Fundo, o patrimônio do Fundo

pode ser afetado negativamente. A queda nos preços dos Ativos integrantes da carteira do Fundo pode ser temporária, não existindo garantia de que não se

estenda por períodos longos e/ou indeterminados.

Risco da Rentabilidade estarVinculada à Política de Investimento

A rentabilidade do Fundo encontra-se vinculada ao sucesso da Política de Investimento.

O investimento em cotas de fundos de fundos de investimento imobiliário é uma aplicação em valores mobiliários de rentabilidade variável, o que significa que a

rentabilidade a ser paga ao cotista dependerá, preponderantemente, do resultado das cotas de FII.

Não há garantia de sucesso de implementação da Política de Investimento almejada pelo Fundo, não sendo possível garantir qualquer rendimento vinculado aos

investimentos e operações do Fundo.
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Risco de Crédito das Cotas de FII

Os rendimentos das cotas de FII adquiridas pelo Fundo podem vir a não ser honrados pelos FII em razão de qualquer prejuízo sofrido pelos FII cujas cotas sejam

adquiridas pelo Fundo ou, ainda, em razão dos respectivos devedores dos ativos integrantes da carteira dos FII cujas cotas sejam adquiridas pelo Fundo não

honrarem com os seus compromissos assumidos com os referidos FII. A falta de rendimentos das cotas de FII adquiridas pelo Fundo poderá afetar negativamente

ao Fundo e aos seus Cotistas.

Risco de Crédito dos Emissores dos Ativos de Liquidez

A parcela do patrimônio líquido do Fundo não aplicada nos Ativos Alvo deve ser aplicada em Ativos de Liquidez. Tais títulos e ativos podem vir a não ser honrados

pelos respectivos emissores, de modo que o Fundo teria que suportar tais prejuízos, o que afetaria negativamente a rentabilidade das Cotas.

Desempenho Passado

Ao analisar quaisquer informações fornecidas no Prospecto e/ou em qualquer material de divulgação do Fundo que venha a ser disponibilizado acerca de

resultados passados de quaisquer mercados, de fundos de investimento similares, ou de quaisquer investimentos em que a Administradora e as Instituições

Participantes da Oferta tenham de qualquer forma participado, os potenciais Cotistas devem considerar que qualquer resultado obtido no passado não é

indicativo de possíveis resultados futuros, e não há qualquer garantia de que resultados similares serão alcançados pelo Fundo no futuro. Os investimentos estão

sujeitos a diversos riscos, incluindo, sem limitação, variação nas taxas de juros e índices de inflação.

Risco de alteração do Regulamento

O Regulamento pode ser alterado em consequência de normas legais ou regulamentares, por determinação da CVM ou por deliberação da Assembleia Geral. Tais

alterações poderão afetar o modo de operação do Fundo e acarretar perdas patrimoniais aos cotistas.
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Risco Jurídico

O modelo financeiro, econômico e jurídico deste Fundo considera um conjunto de rigores e obrigações de parte a parte estipuladas por meio de contratos

públicos ou privados tendo por diretrizes a legislação em vigor. Em razão da pouca maturidade e da falta de tradição e jurisprudência no mercado de capitais

brasileiro, no que tange a este tipo de operação financeira, em situações de estresse, poderá haver perdas por parte dos Investidores em razão do dispêndio de

tempo e recursos para manutenção do arcabouço contratual estabelecido.

Risco Regulatório

Eventual alteração na legislação aplicável ao Fundo, aos cotistas e aos investimentos do Fundo, incluindo, mas não se limitando, à legislação tributária, pode impactar

adversamente no valor dos investimentos, bem como nas condições para a distribuição de rendimentos e de resgate das Cotas.

Riscos de Alterações nas Práticas Contábeis

Atualmente, as práticas contábeis adotadas para a contabilização das operações e para a elaboração das demonstrações financeiras dos fundos de investimento

imobiliário advêm das disposições previstas na Instrução CVM 516.

Com a edição da Lei nº 11.638, de 28 de dezembro de 2007, que alterou a Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, e a constituição do Comitê de

Pronunciamentos Contábeis - CPC, diversos pronunciamentos, orientações e interpretações técnicas foram emitidas pelo CPC e já referendadas pela CVM.

Caso a CVM venha a determinar que os pronunciamentos e interpretações emitidas pelo CPC, em vigor na data deste Prospecto, passem a ser adotados para a

contabilização das operações e para a elaboração das demonstrações financeiras dos fundos de investimento imobiliário, a adoção de tais regras poderão ter um

impacto nos resultados atualmente apresentados pelas demonstrações financeiras do Fundo.
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Em 29 de dezembro de 2011, foi promulgada a Instrução CVM 516 que dispõe sobre a elaboração e divulgação das Demonstrações Financeiras dos Fundos de

Investimento Imobiliário – FII, regidos pela Instrução CVM 472. Referida instrução dispõe, entre outros, que os imóveis constantes do patrimônio dos fundos de

investimento imobiliário devem ser continuamente mensurados pelo valor justo, o qual deve refletir as condições de mercado no momento da sua aferição. Esta

aferição poderá impactar significativamente o valor patrimonial das cotas de FII adquiridas pelo Fundo, bem como as Cotas de emissão do Fundo e,

consequentemente o valor de mercado em que as cotas de FII e as Cotas de emissão do Fundo elas são negociadas, podendo causar perdas aos Cotistas e/ou

Investidores, caso haja redução no valor patrimonial do Fundo.

Risco de Inexistência de Rendimento Predeterminado

As Cotas terão seu valor atualizado todo Dia Útil, conforme os critérios de avaliação dos ativos integrantes da carteira do Fundo. A valorização de tais ativos não

representa nem deverá ser considerada promessa ou garantia de rentabilidade aos Cotistas. Portanto, os Cotistas somente receberão rendimentos se os

resultados da carteira do Fundo assim permitirem.

Risco de Diluição

Na eventualidade de novas emissões de cotas pelo Fundo, os Cotistas poderão ter sua participação no capital do Fundo diluída.

Risco de Colocação Parcial da Oferta

Desde que observado o Volume Mínimo da Oferta, a Oferta poderá ser concluída de forma parcial, o que pode impactar os planos de investimento e a

rentabilidade do Fundo.

Existe a possibilidade de que, ao final do Prazo de Distribuição, não sejam subscritas todas as Cotas ofertadas pelo Fundo, o que, consequentemente, fará com que

o Fundo detenha um patrimônio menor que o estimado.Tal fato pode ensejar uma redução nos planos de investimento do Fundo.
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Tendo em vista a possibilidade de Distribuição Parcial das Cotas objeto da Oferta, desde que respeitado o Volume Mínimo da Oferta, a Administradora poderá

adquirir cotas de FII, observados os recursos disponíveis ao Fundo. Não obstante, a rentabilidade do Fundo estará diretamente relacionada com os ativos que o

Fundo consiga adquirir com os recursos obtidos no âmbito da Oferta, não havendo qualquer garantia de que as perspectivas de rendimento das cotas de FII

adquiridas pelo Fundo venham efetivamente a se concretizar.

Risco de Não Concretização da Oferta

Caso não seja atingido o Volume Mínimo da Oferta, esta será cancelada e as Instituições Participantes da Oferta deverão devolver aos Investidores e aos Cotistas

os recursos eventualmente depositados, os quais deverão ser acrescidos dos rendimentos líquidos auferidos pelas aplicações do Fundo e dos rendimentos pagos

pelo Fundo, calculados pro rata temporis, a partir da respectiva data de liquidação, com dedução, se for o caso, dos valores relativos aos tributos incidentes, se a

alíquota for superior a zero. Nesta hipótese, a expectativa de rentabilidade de tais recursos pode ser prejudicada, já que os valores serão restituídos líquidos de

tributos e encargos incidentes sobre os rendimentos incorridos no período, se existentes, sendo devidos, nessas hipóteses, apenas os rendimentos líquidos

auferidos pelos Ativos de Liquidez no período.

Incorrerão também no risco acima aqueles que tenham condicionado seu Pedido de Reserva, na forma prevista nos artigos 30 e 31 da Instrução 400 e no item

“2.5. Distribuição Parcial” na página 31 deste Prospecto, e as PessoasVinculadas.

Risco dos Custos a Serem Suportados pelos Investidores Cujas Cotas serão liquidadas junto ao Escriturador

As Cotas liquidadas fora do ambiente da B3 não serão automaticamente negociáveis no ambiente da B3 após a sua liquidação. A transferência das referidas Cotas

para a central depositária B3, para permitir a sua negociação no ambiente da B3, será de responsabilidade do respectivo Cotista e deverá ser realizada por meio

de um agente de custódia da preferência do Cotista. Essa transferência poderá levar alguns dias e o Cotista poderá incorrer em custos, os quais serão

estabelecidos pelo agente de custódia de preferência do Cotista que desejar realizar a transferência em questão.

Riscos Atrelados aos Fundos Investidos

O Gestor pode não ser capaz de identificar falhas na administração ou na gestão dos FIIs em cujas cotas o Fundo venha a investir. Assim, caso as falhas na

administração do FII prejudiquem os resultados do FII, o Fundo e os cotistas, como consequência, serão negativamente afetados.
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Risco de Conflito de Interesse

O Estudo de Viabilidade foi elaborado pelo Gestor, que além de atuar na qualidade de gestor do Fundo, pertence ao mesmo grupo societário do Coordenador

Líder. Embora o Gestor deva atuar fiduciariamente no melhor interesse dos cotistas do Fundo, a realização do Estudo de Viabilidade pelo Gestor poderá

representar um conflito de interesses, na medida em que eventualmente poderá prejudicar a objetividade e imparcialidade esperada do Gestor, o que poderá

afetar adversamente a decisão de investimento dos Investidores.

Os atos que caracterizem conflito de interesses entre o Fundo e a Administradora e/ou o Gestor, bem como entre o Fundo e os Cotistas, poderão depender de

aprovação prévia, específica e informada da Assembleia Geral, tais negócios podem acarretar prejuízos ao Fundo e aos seus cotistas.

Risco de Governança

Não podem votar nas Assembleias Gerais de Cotistas: (a) a Administradora e/ou o Gestor; (b) os sócios, diretores e funcionários da Administradora e/ou Gestor;

(c) empresas ligadas à Administradora e/ou ao Gestor, seus sócios, diretores e funcionários; (d) os prestadores de serviços do Fundo, seus sócios, diretores e

funcionários; e (e) o Cotista cujo interesse seja conflitante com o do Fundo, exceto quando forem os únicos Cotistas ou quando houver aquiescência expressa da

maioria dos Cotistas manifestada na própria Assembleia Geral de Cotistas, ou em instrumento de procuração que se refira especificamente à Assembleia Geral em

que se dará a permissão de voto ou quando todos os subscritores de Cotas forem condôminos de bem com quem concorreram para a integralização de Cotas,

podendo aprovar o laudo, sem prejuízo da responsabilidade de que trata o parágrafo 6º do Artigo 8º da Lei º 6.404/76, conforme o parágrafo 2º do Artigo 12 da

Instrução CVM 472. Tal restrição de voto pode trazer prejuízos às pessoas listadas nas letras “a” a “e”, caso estas decidam adquirir Cotas. Adicionalmente,

determinadas matérias que são objeto de Assembleia Geral de Cotistas somente serão deliberadas quando aprovadas por maioria qualificada dos Cotistas. Tendo

em vista que fundos de investimento imobiliário tendem a possuir número elevado de cotistas, é possível que determinadas matérias fiquem impossibilitadas de

aprovação pela ausência de quórum de instalação (quando aplicável) e de votação de tais assembleias.

Risco Operacional

O não cumprimento das obrigações para com o Fundo por parte da Administradora, do Gestor e/ou dos demais prestadores de serviço do Fundo, conforme

estabelecido nos respectivos contratos celebrados com o Fundo, quando aplicável, poderá eventualmente implicar em falhas nos procedimentos de gestão da

carteira, administração do Fundo, controladoria de ativos do Fundo e escrituração das Cotas. Tais falhas poderão acarretar eventuais perdas patrimoniais ao Fundo

e aos Cotistas e/ou Investidores. 47
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Risco da Possibilidade de Amortização das Cotas

Nos termos do Regulamento do Fundo, as Cotas do Fundo poderão ser amortizadas, conforme as diretrizes e estratégias estabelecidas pelo Gestor,

proporcionalmente ao montante que o valor de cada Cota representa relativamente ao patrimônio líquido do Fundo, sempre que houver alienação de ativos pelo

Fundo.

Dessa forma, os cotistas estão expostos ao risco de sofrerem um desinvestimento nos Ativos em prazo inferior ao esperado, o que poderá implicar na dificuldade

por parte dos Cotistas do Fundo em selecionar ativos que tenham uma rentabilidade igual ou próxima a rentabilidade proporcionada pelo Fundo.

Risco Referente aos OutrosTítulos eValores Mobiliários

Nos termos do Regulamento, o Fundo poderá adquirir quaisquer títulos e valores mobiliários previstos na Instrução CVM 472, não podendo ser previsto, nesta

data, quais ativos serão adquiridos especificamente. Nesse sentido, a depender do investimento do Fundo em qualquer um desses outros títulos e valores

mobiliários, os riscos habituais corridos pelo Fundo poderão ser majorados. Além disso, poderá haver futura incompatibilidade com: (i) os limites de diversificação

por emissor e por modalidade de ativo determinado neste Regulamento e na legislação aplicável a determinado investidor; e (ii) parte do público alvo de acordo

com a Política de Investimento.

Risco de Execução das Garantias Eventualmente Atreladas aos CRI

O investimento em CRI inclui uma série de riscos, dentre estes, o risco de inadimplemento e consequente execução das garantias eventualmente outorgadas à

respectiva operação e os riscos inerentes à eventual existência de bens imóveis na composição da carteira, podendo, nesta hipótese, a rentabilidade do Fundo ser

afetada. Em um eventual processo de execução das eventuais garantias dos CRI, poderá haver a necessidade de contratação de consultores, dentre outros custos,

que deverão ser suportados pelo Fundo, na qualidade de investidor dos CRI. Adicionalmente, a garantia outorgada em favor dos CRI pode não ter valor suficiente

para suportar as obrigações financeiras atreladas a tal CRI. Desta forma, uma série de eventos relacionados à execução de garantias dos CRI poderá afetar

negativamente o valor das cotas e a rentabilidade do investimento no Fundo.
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Riscos Relativos às Operações de Securitização Imobiliária e às Companhias Securitizadoras

Os CRI poderão vir a ser negociados com base em registro provisório concedido pela CVM. Caso determinado registro definitivo não venha a ser concedido pela

CVM, a emissora de tais CRI deverá resgatá-los antecipadamente. Caso a emissora já tenha utilizado os valores decorrentes da integralização dos CRI, ela poderá

não ter disponibilidade imediata de recursos para resgatar antecipadamente os CRI. A Medida Provisória nº 2.158-35, de 24 de agosto de 2001, em seu artigo 76,

estabelece que “as normas que estabeleçam a afetação ou a separação, a qualquer título, de patrimônio de pessoa física ou jurídica não produzem efeitos em

relação aos débitos de natureza fiscal, previdenciária ou trabalhista, em especial quanto às garantias e aos privilégios que lhes são atribuídos”. Em seu parágrafo

único prevê, ainda, que “desta forma permanecem respondendo pelos débitos ali referidos a totalidade dos bens e das rendas do sujeito passivo, seu espólio ou sua

massa falida, inclusive os que tenham sido objeto de separação ou afetação”. Assim, o patrimônio separado instituído em emissões sujeitas a regime fiduciário, caso

prevaleça o entendimento previsto no dispositivo acima citado, poderá não ser oponível aos credores de débitos de natureza fiscal, previdenciária ou trabalhista da

companhia securitizadora, que poderão concorrer com os titulares dos CRI no recebimento dos créditos imobiliários que compõem o lastro dos CRI. Portanto,

caso a securitizadora não honre suas obrigações fiscais, previdenciárias ou trabalhistas, os créditos imobiliários que servem de lastro à emissão dos CRI e demais

ativos integrantes dos respectivos patrimônios separados poderão vir a ser acessados para a liquidação de tais passivos, afetando a capacidade do patrimônio

separado de honrar suas obrigações decorrentes dos CRI.
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