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Este documento (“Material Publicitário”) contém a descrição de uma oportunidade de investimento, a oferta primária da 3ª (Terceira) Emissão de cotas do 
BRADESCO CARTEIRA IMOBILIÁRIA ATIVA – FUNDO DE FUNDOS DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII (“Oferta”, “Emissão”, “Cotas” e “Fundo”, respectivamente). 
Antes de decidir adquirir as Cotas do Fundo, objeto da presente Oferta (abaixo definida), os potenciais investidores devem analisar cuidadosamente todas as 
informações contidas no “Prospecto Preliminar de Oferta Pública de Distribuição Primária de Cotas da 3ª Emissão do Bradesco Carteira Imobiliária Ativa –
Fundo de Fundos de Investimento Imobiliário - FII” (“Prospecto”), incluindo seus anexos, com especial atenção à Seção “Fatores de Riscos” disciplinada nas 
páginas 113 a 124 do Prospecto e na página 44 do regulamento do Fundo (“Regulamento”). 

Os termos grafados em letras maiúsculas, que não tenham sido de outra forma definidos neste Material Publicitário, terão os significados que lhes são 
atribuídos no Prospecto. 

A distribuição pública das Cotas do Fundo será realizada pelo Banco Bradesco BBI S.A. (“Coordenador Líder”), pelo BANCO BTG PACTUAL S.A. (“BTG Pactual”) 
e pela XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CÂMBIO, TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. (“XP” e, em conjunto com o Coordenador Líder e o BTG Pactual, 
“Coordenadores”), nos termos da Instrução da Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”) nº 400, de 29 de dezembro de 2003, conforme alterada (“Instrução 
CVM nº 400/03”) e da Instrução da CVM nº 472, de 31 de outubro de 2008, conforme alterada (“Instrução CVM nº 472/08”) e demais dispositivos legais e 
regulamentares aplicáveis (“Oferta”).

Este Material Publicitário foi preparado pelo Coordenadores e pela BRAM – Bradesco Asset Management S.A. DTVM (“Gestor”), na qualidade de gestor do 
Fundo, tendo sido elaborado com base em informações prestadas pelo Gestor e pelo Fundo constantes no Regulamento e no Prospecto (conforme abaixo 
definidos) e não implica, por parte dos Coordenadores, em nenhuma declaração ou garantia com relação às informações contidas neste Material 
Publicitário ou julgamento sobre a qualidade do Fundo ou da Oferta ou Cotas objeto deste Material Publicitário e não deve ser interpretado como uma 
solicitação ou oferta para compra ou venda de quaisquer valores mobiliários e não deve ser tratado como uma recomendação de investimento nas Cotas.

Qualquer decisão de investimento pelos investidores deverá basear-se única e exclusivamente nas informações contidas no Prospecto, que conterá 
informações detalhadas a respeito da Emissão, da Oferta, das Cotas, do Fundo, suas atividades, situação econômico-financeira e demonstrações financeiras 
e dos riscos relacionados a fatores macroeconômicos, aos setores de atuação do Fundo e às atividades do Fundo. 
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As informações contidas neste Material Publicitário não foram conferidas de forma independente pelo Coordenador Líder e pelo Gestor. O Prospecto poderá 
ser obtido junto aos Coordenadores, a Banco Bradesco S.A., na qualidade de administradora do Fundo (“Administradora”), ao Gestor, à Comissão de Valores 
Mobiliários (“CVM”) e à B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão (“B3”). Informações detalhadas sobre o Fundo podem ser encontradas no Regulamento e no Prospecto 
Preliminar que se encontram disponíveis para consulta nos sites indicados no slide 37.

O presente Material Publicitário não constitui oferta e/ou recomendação e/ou solicitação para subscrição ou compra de quaisquer valores mobiliários. As 
informações nele contidas não devem ser utilizadas como base para a decisão de investimento em valores mobiliários. A decisão de investimento dos 
potenciais investidores nas Cotas é de sua exclusiva responsabilidade, de modo que se recomenda aos potenciais investidores que consultem, para 
considerar a tomada de decisão relativa à aquisição dos valores mobiliários relativos à Oferta, as informações contidas no Prospecto Preliminar, seus próprios 
objetivos de investimento e seus próprios consultores e assessores, em matérias legais, regulatórias, tributárias, negociais, de investimentos, financeiras, até a 
extensão que julgarem necessária para formarem seu julgamento para o investimento nas Cotas, antes da tomada de decisão de investimento.

Os Coordenadores tomaram todas as cautelas e agiram com elevados padrões de diligência para assegurar que: (i) as informações prestadas pelo Gestor 
sejam verdadeiras, consistentes, corretas e suficientes, permitindo aos investidores uma tomada de decisão fundamentada a respeito da Oferta; e (ii) as 
informações a serem fornecidas ao mercado durante todo o prazo de distribuição que integram o Prospecto Preliminar e este Material Publicitário são 
suficientes, permitindo aos investidores a tomada de decisão fundamentada a respeito da Oferta. O Coordenador Líder, o Gestor e seus representantes (i) 
não terão quaisquer responsabilidades relativas a quaisquer perdas ou danos que possam advir como resultado de decisão de investimento, tomada com 
base nas informações contidas no Prospecto Preliminar e neste Material Publicitário, (ii) não fazem nenhuma declaração nem dão nenhuma garantia quanto 
à correção, adequação ou abrangência das informações aqui apresentadas. O Coordenador Líder não atualizará quaisquer das informações contidas neste 
Material Publicitário.

A decisão de investimento em Cotas do Fundo é de exclusiva responsabilidade do investidor e demanda complexa e minuciosa avaliação de sua estrutura, 
bem como dos riscos inerentes ao investimento. Recomenda-se que os potenciais investidores avaliem, juntamente com sua consultoria financeira e jurídica, 
até a extensão que julgarem necessário, os riscos de liquidez e outros associados a esse tipo de ativo. Ainda, é recomendada a leitura cuidadosa do 
Prospecto Preliminar e do Regulamento do Fundo pelo potencial investidor ao formar seu julgamento para o investimento nas Cotas do Fundo.

Gestor
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BRAM

Fundos Imobiliários

BCIA

Características Da Oferta

Informações Adicionais

Fatores De Risco
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UM DOS MAIORES 
GRUPOS FINANCEIROS 
DA AMÉRICA LATINA

Agências

Bradesco Express

R$ 158,9 
Bilhões

Valor de 
mercado*

+ 45.000
Agências + 

PA + Expresso

Intenso uso de 

Inteligência 

Artificial - BIA

R$ 130,3 
Bilhões
Patrimônio 

Líquido

Ι Primeiro entre os 200 maiores grupos

Ι 50 maiores bancos por patrimônio

Ι Campeã privado em número de correntistas

Ι Melhores práticas de sustentabilidade corporativa

Ι Pelo terceiro ano consecutivo o banco mais inovador

Ι Entre as 10 empresas mais inovadoras do Brasil

Ι Maior grupo empresarial de capital privado e grupo 

financeiro do país 

Ι Next – Segundo ano consecutivo eleito o melhor 
banco digital do Brasil. 

Ι Destaque no prêmio Sustainability Year Book 2019, 
Investimentos Internacionais. 

FONTE: * Relatório de Análise Econômico e Financeira Bradesco (Março/2020)
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controle de risco

processos de 

investimentos

nas decisões

de análise

BRADESCO ASSET

MANAGEMENT 
une a experiência de 76 anos do 

Banco Bradesco aos seus especialistas 

na gestão de fundos e carteiras de 

investimento para diversos 

segmentos de clientes.

sob gestão

É uma das maiores 
gestoras de recursos 
de terceiros do Brasil 
em volume sob 
gestão

FONTE: Ranking de gestão de fundos ANBIMA (Abril/2020)
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Incorporação de 
critérios ambientais, 
sociais e de 
governança no 
processo de tomada 
de 
decisão

Rating Excelente –
maior classificação 
internacional em 
qualidade de gestão 

Rating MQ1 –
Maior classificação 
internacional em 
qualidade de 
gestão

Rating AMP-1 –
maior classificação 
internacional em 
qualidade de gestão
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Ricardo Almeida
Diretor Superintendente

Marcelo Nantes
Multimercado

Renda Variável
Indexados e Asset Allocation

Análise de Renda Variável
Análise de Crédito

Ricardo Cristiano 
Marcio Altério

Trading

Gestão

Marcelo Toledo
Renda Fixa

Crédito
Macroeconomia

Adilson Ferrarezi
Soluções de Investimento

Comercial, produtos e suporte ao negócio

Sérgio Magalhães
Comercial

Ricardo Mizukawa
Risco

Compliance

Ricardo Eleutério
Produtos

Suporte ao Negócio

Christiane Botan
Proposição a Clientes

Planejamento Estratégico
Treinamento

200
profissionais

DATA BASE: Junho/2020
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MARCELO NANTES
CO-CIO Bradesco Asset Management
Marcelo é formado em Engenharia Mecânica Aeronáutica pelo Instituto Tecnológico de Aeronáutica e possui MBA pela Universidade da

Virgínia – Darden School. Ingressou na BRAM em 2018 e atualmente é responsável pela gestão dos Fundos de Renda Variável e Imobiliário, 

Fundos Multimercado e Fundos de Estratégias Quantitativas, bem como pela Análise de Renda Variável e de Crédito. Marcelo atua no mercado 

de capitais há 12 anos. Antes da BRAM, trabalhou no Black River Asset Management, Ashmore Emerging Markets Management e Ventor

Investimentos como gestor de Renda Variável. 

BRUNO BORGES LIMA
Gestor
Bruno é graduado em Matemática pela Universidade Federal de Goiás e possui MBA em Finanças pela Insper. Ingressou no mercado financeiro 

em 2006 no Banco Máxima nas áreas de Risco e Controladoria. Teve passagem ainda pela Asset Management do Banco Espírito Santo (BES) no 

time de Renda Variável como analista e gestor. De 2013 a 2015, foi responsável pela Gestão da Asset do Banco Espírito Santo. Em janeiro de 

2015, ingressou na BRAM como responsável pela estratégia de renda variável e imobiliário para fundos exclusivos do private. Atualmente faz 

gestão dos produtos Temáticos de Renda Variável.

SARA CALEMI TONELLO
Gestor
Sara é graduada em Economia pela Universidade de São Paulo (FEA-USP). Sara iniciou sua carreira em 2009 no grupo Risk Office/PR&A na área 

de análise de operações estruturadas, especialmente FIDCs. Teve passagem ainda pela Moody’s Investors Servicers, também na equipe de 

análise de operações estruturadas (FIDCs e CRIs). Em 2013, passou a integrar a equipe de Análise de Crédito do HSBC Asset Management. Em 

2016, com a aquisição das operações do HSBC no Brasil pelo Banco Bradesco, passou a integrar a equipe da BRAM, originalmente na equipe de 

Análise de Crédito, e posteriormente migrando para a Gestão de Fundos Imobiliários.

DATA BASE: Junho/2020
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Fundo de Investimento Imobiliário (FII) 

Comunhão de recursos destinados à aplicação em ativos relacionados ao mercado imobiliário

Permite o investimento em imóveis e ativos do mercado imobiliário sem, de fato, adquirir um imóvel, com o 
recebimento da renda de aluguel e outras receitas vinculadas a esses ativos, além de potencial ganho de 
capital com a valorização da cota. 

Tijolo / Renda

Edifícios comerciais, galpões, shoppings, agências

bancárias, varejo, etc

Incorporação / Desenvolvimento

Incorporação residencial e comercial

Papel/Recebíveis

Certificados de Recebíveis Imobiliários (CRIs)

Fundo de Fundos/FOFs

Cotas de FIIs listados, CRIs e, mais raramente, imóveis

Segmentos de FIIs
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I

TICKET MÍNIMO, 

LIQUIDEZ,

DIVERSIFICAÇÃO

GESTÃO

TRIBUTAÇÃO

» Possibilidade de isenção de IR sobre o rendimento 

distribuído pelo FII para pessoa física 

(desde que fundo e investidor atendam algumas condições*)

FUNDO IMOBILIÁRIO 

» Valor mínimo de investimento acessível 

» Cotas negociadas em Bolsa 

» Diversificação (setor, geografia e locatário)

» Alto valor mínimo de investimento 

» Menor liquidez 

» Limitação do número de imóveis

» Gestão profissional da carteira de imóveis: 

» Gestão das locações atuais

» Prospecção de novos inquilinos e de 

imóveis para compra e venda

» Manutenção dos imóveis, etc

» O próprio proprietário é responsável pela:

» Gestão da locação e cobrança

» Manutenção e reforma dos imóveis

» Questões burocráticas como escritura, 

certidões e ITBI

IMÓVEL

* Desde que atendidas determinadas condições, a exemplo do mínimo de 50 investidores, cotas negociadas em Bolsa e que o investidor não seja titular de mais de 10% 

das cotas do fundo (condições completas listadas no item 5.2 do Prospecto)

» Incidência de I.R. sobre a rendo do aluguel
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Acesso a uma carteira diversificada entre ativos, segmentos e geografias com investimento mínimo reduzido

Gestão especializada, ativa e dinâmica, com alocação da carteira conforme o ciclo dos mercados e 

oportunidades em cada segmento, e análise detalhada e monitoramento constante dos ativos investidos

Acesso a ofertas com esforços restritos de colocação, acessadas por um número limitado de investidores

Participação em assembleias gerais dos fundos investidos para defesa do interesse do cotista

Além de todas as vantagens de um FII, como a isenção fiscal para os rendimentos distribuídos (desde que fundo e 

investidor atendam algumas condições*)

* Desde que atendidas determinadas condições, a exemplo do mínimo de 50 investidores, cotas negociadas em Bolsa e que o investidor não seja titular de mais de 10% 

das cotas do fundo (condições completas listadas no item 5.2 do Prospecto)
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Mercado de FIIs é sensível à taxa de juros, com 
correlação negativa

IFIX vs Taxa DI IFIX - Risco vs Retorno

O IFIX possui uma boa relação risco vs retorno frente a 
outras classes de ativos (mai/2011 a mai/2020)

*Até 20/Mai/20

PRINCIPAIS SEGMENTOS IFIX: 
CRI (24%), Lajes Corporativas (18%), Galpões Logísticos (14%), Shoppings (14%), FOFs (10%), 

Agências (6%), Misto (5%), Varejo (2%), Outros (7%).

IFIX

IBOVESPA
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FONTE: Bloomberg e BRAM | DATA BASE: 21/05/2020
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FONTE: Boletim do Mercado Imobiliário - B3 (Maio/2020)
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FONTE: Boletim do Mercado Imobiliário - B3 (Maio/2020)



18
LEIA O PROSPECTO E O REGULAMENTO DO FUNDO ANTES DE ACEITAR A OFERTA, EM ESPECIAL A 

SEÇÃO FATORES DE RISCO

MATERIAL PUBLICITÁRIO



19

MATERIAL PUBLICITÁRIO

LEIA O PROSPECTO E O REGULAMENTO DO FUNDO ANTES DE ACEITAR A OFERTA, EM ESPECIAL A SEÇÃO FATORES DE RISCO

Data de Início 19/Maio/2015

Taxa de Administração e Gestão 0,50% aa

Taxa de Performance 20% que exceder IFIX

Quantidade de Cotas 1.689.613

Quantidade de Cotistas (jun/20) 6.242

Patrimônio Líquido (jun/20) R$ 202.003.945 

Ativos Elegíveis: Cotas de FIIs, CRI, LCI

» Não é permitida a aquisição do imóvel diretamente

FONTE: BRAM e Relatório Gerencial BCIA (Junho/2020)
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•Equipe de gestão realiza a alocação 
da carteira conforme o ciclo dos 
mercados e as oportunidades de 
cada segmento

Gestão Ativa e 
Dinâmica

•Portfólio diversificado por ativo, 
segmento imobiliário e geografia e 
balanceado entre as estratégias de 
renda e ganho de capital

Portfolio 
Diversificado

•Seleção de ativos de qualidade, 
com boa localização, 
especificações técnicas e inquilinos

Ativos de 
Qualidade

Proventos 

Mensais

Valorização 

da Cota
(com a valorização 
das cotas investidas)
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Análise e Construção 
do Portfolio

Fontes Externas 
(Channel Check)

Estrutura de Comitês 
e Reuniões

Disciplina de 
Investimento

Top Down

Cenário  macroeconômico;

Análise do ciclo imobiliário;

Cenário para as diferentes 
classes de ativo;

Tese de investimento por 
geografia e segmento da 
indústria imobiliária

Bottom Up

Análise fundamentalista dos 

ativos (localização, 

especificações técnicas, 

locatários, etc);

Interação com os gestores;

Expectativa de retorno (TIR, 

Dividend Yield, etc);

Comparação com peers da 

indústria e segmento

Extensa rede de 
relacionamento  
com stakeholders

Proprietários, inquilinos, 
prestadores de serviço, 
gestores, empresas 
especializadas no setor, 
provedores de dados, etc

Aprovação de gestores 

Processo de due dilligence e 

avaliação das normas de 

compliance dos gestores;

Aprovação de novos gestores 

em comitê, com revalidação 

periódica

IPOs, CRIs, LCIs

Aprovação em comitê para 

participação em IPOs e 

alocação em CRIs e LCIs

Revisão da performance

Revisão constante da 

performance da carteira com 

discussões semanais internas

Reduz a influência de ruídos 
de curto prazo

Pensamento probabilístico: 
análise de cenários  e seus 
impactos no portfólio;

Margem de Segurança;

Acompanhamento 
do performance attribution
para controle de perdas e 
manutenção de posições 
vencedoras;

Aderência 
aos mandatos, mensuração 
e controle  de riscos e 
liquidez por fundo
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Maiores Posições em FII 

(% PL)

Exposição Setorial (% FIIs)

Alocação por Classe de Ativo (% PL)

PL R$ 202.003.945 (jun/20) 

FONTE: BRAM e Relatório Gerencial BCIA (Junho/2020)

3,63%

3,82%

4,43%

4,93%

5,06%

5,90%

5,94%

6,28%

6,94%

7,57%

FCFL11
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BCIA apresentou rentabilidade superior ao IFIX e CDI mesmo em meio à pandemia.

FONTE: B3, Bloomberg e BACEN | DATA BASE: 02/07/2020

Rentabilidade passada não garante 
rentabilidade futura
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Histórico de Proventos e Dividend Yield (DY) 

(% aa)

FONTE: BRAM | DATA BASE: Junho/2020

Rentabilidade passada não garante 
rentabilidade futura
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14,3%
13,8%

7,0% 6,5%
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2,0%
3,0%

5,0%

10,7%

6,3%

3,0%
3,8%

4,3%

1,6%

3,0%
3,5%

-3,6% -3,6%

1,0%1,3%1,1%

-6,5%

3,5%
2,5%

PIB
(crescimento real no período)

IPCA
(acumulado no período)

Projeção FOCUS 

TAXA BÁSICA DE JUROS (SELIC)
(final do período)

» Expectativa de retomada do 

crescimento econômico a partir 

de 2021

» Projeção de baixa taxa de juros 

ainda por um longo período

» Expectativa de elevação da 

inflação, mas em níveis ainda 

muito controlados 

Projeção FOCUS Projeção FOCUS 

FONTE: Bradesco (histórico) e Relatório Focus Banco Central do Brasil (projeção)(1) |   DATA-BASE: 26/06/2020

Nota: (1) As projeções realizadas no Relatório Focus são realizadas com base nos fatores de mercado aplicáveis à data-base de sua elaboração. As informações são baseadas em 

simulações e os resultados reais poderão ser significativamente diferentes.
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O Fundo

» O BCIA é um veículo por meio do qual o investidor acessa um portfolio diversificado de ativos imobiliários de 

qualidade, em diferentes segmentos imobiliários e regiões e balanceado entre as estratégias de renda e 

ganho de capital, com uma gestão ativa e dinâmica, que realiza a alocação da carteira conforme o ciclo dos 

mercados e as oportunidades de cada segmento

Indústria de FIIs

» Mercado com potencial de crescimento e amadurecimento, o que favorece a gestão da carteira em termos 

de novas ofertas e liquidez para negociação no secundário, além de possibilitar o acesso a novos ativos 

imobiliários de qualidade. O crescimento do mercado reforça a importância de uma equipe dedicada para 

seleção das melhores oportunidades

Momento

Econômico 

» Os FIIs são uma classe de ativos muito atrativa em um cenário de baixa taxa de juros, em que há incertezas 

na economia, pois:

» são proprietários de ativos reais e/ou de dívidas lastreadas em ativos reais, 

» contam com pagamento periódico de proventos, isentos de imposto de renda, e com bom dividend

yield,

» oferecem a possibilidade de ganho de capital, considerando a forte queda recente das cotas

» Contratos de aluguel são indexados à inflação, gerando proteção contra uma possível elevação do índice.

Mercado 
Imobiliário

» Mercado de lajes corporativas em São Paulo e galpões logísticos em recuperação

» Crise traz oportunidade para aquisição de cotas de FIIs a preços atrativos para investimento no médio/longo 

prazo

» Há FIIs negociando próximos ao custo de reposição do imóvel 
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O mercado de lajes corporativas na cidade de São Paulo encontra-se na fase de recuperação, com 

baixa vacância nos principais centros de negócios da cidade.

Em nossa visão, a baixa vacância atual e a limitada entrega de novo estoque projetada para os 

próximos anos fortalecem o poder de negociação dos proprietários, criando possibilidade de elevação 

do preço dos aluguéis. 

FONTE: Colliers |   DATA-BASE: Relatório de Mercado de Escritórios São Paulo 1T20
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O mercado de galpões logísticos encontra-se também em recuperação, devido aos bons níveis de 

absorção líquida dos últimos anos, ocasionando a queda da vacância.

Acreditamos que novos hábitos de consumo aceleram a tendência do e-commerce, gerando o 

aquecimento da demanda por galpões, em um momento em que a vacância também está em queda, 

principalmente aqueles com melhores especificações técnicas e próximos aos grandes centros de 

consumo.
FONTE: Cushman e Ebit |   DATA-BASE: Mar/20 e Dez/19

Inventário e Vacância dos Galpões “AA+” no Brasil Faturamento Anual E-Commerce
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Ano 1 Ano 2 Ano 3 Ano 4 Ano 5
Receita (R$) 28.474.641 33.008.615 34.881.364 35.721.886 36.329.552 

Despesa (R$) - 3.498.220 - 3.244.136 - 3.279.218 - 3.286.591 - 3.283.850 
Resultado (R$) 24.976.422 29.764.479 31.602.146 32.435.295 33.045.703 

Distribuição (R$) 24.976.422 29.764.479 31.602.146 32.435.295 33.045.703 
Distribuição/Cota (R$) 7,4 8,8 9,3 9,6 9,8 

Dividend Yield (% aa)
Cota Emissão (sem custo) 6,2% 7,4% 7,9% 8,1% 8,3%
Cota Emissão (com custo) 6,0% 7,1% 7,6% 7,8% 7,9%

TIR (nominal)
Cota Emissão (sem custo) 10,4%
Cota Emissão (com custo) 9,4%

» 37 fundos para alocação, sendo que a maior parte deles já faz parte da carteira atual do fundo

» Alocação de 93% PL em 6 meses (10% do volume diário de negociação, excluindo-se alocação via block tarde ou ofertas)

» Projeção de resultado considera a receita advinda dos fundos em carteira e também a obtenção de ganho de capital, alcançada via giro da 

carteira de fundos

» Projeção de rendimento dos fundos de acordo com análise interna, com recuperação gradual dos rendimentos pagos ao longo dos anos

No estudo foram utilizados dados históricos e projeções baseadas em expectativas e premissas do Gestor do fundo no momento da realização do estudo, e o Gestor não se 

responsabiliza por eventuais circunstâncias que possam alterar a rentabilidade aqui projetada. Maiores detalhes sobre as premissas estão no Anexo VIII ao Prospecto.

A RENTABILIDADE ESPERADA NÃO REPRESENTA E NEM DEVE SER CONSIDERADA, A QUALQUER MOMENTO E SOB QUALQUER 
HIPÓTESE, COMO PROMESSA, GARANTIA OU SUGESTÃO DE RENTABILIDADE FUTURA.
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Fundo Bradesco Carteira Imobiliária Ativa – Fundo de Fundos de Investimento Imobiliário – FII

Administrador Banco Bradesco S.A.

Gestor BRAM – Bradesco Asset Management S.A. DTVM

Coordenador Líder Banco Bradesco BBI S.A.

Coordenadores O Coordenador Líder, o BTG Pactual e a XP.

Assessor Legal Cescon, Barrieu, Flesch & Barreto Advogados.

Tipo de Fundo Condomínio fechado, não sendo permitido o resgate de Cotas.

Prazo de Duração O Fundo tem o prazo de duração indeterminado.

Objeto do Fundo
O Fundo tem o objetivo de aplicar seus recursos preponderantemente através da aquisição de Cotas de FI I ,

podendo outro Ativos Imobiliários (CRI, LCI e LH), observada a Política de Investimento.

Valor da Cota da 3ª 

Emissão

R$ 118,26 (cento e dezoito reais e vinte e seis centavos), correspondente à média aritmética do preço de

fechamento da cota nos 90 (noventa) pregões anteriores ao 5º dia útil que antecedeu a data de convocação da

AGC de Aprovação da Oferta, e não inclui a Taxa de Distribuição Primária.

Volume Total da 

Oferta 

O valor total da Oferta será de até R$ 199.999.892,88 (cento e noventa e nove milhões, novecentos e noventa e nove

mil, oitocentos e noventa e dois reais e oitenta e oito centavos.

Lote Adicional

O Administrador, em comum acordo com o Coordenador Líder, poderá optar por acrescer ao Volume Total da

Oferta, de até 20% (vinte por cento), ou seja, em até 338.237 (trezentas e trinta e oito mil, duzentas e trinta e sete)

Cotas ou R$ 39.999.907,62 (trinta e nove milhões, novecentos e noventa e nove mil, novecentos e sete reais e sessenta

e dois centavos)

Montante Mínimo 

da Oferta

O valor mínimo da Oferta será de R$ 50.000.091,48 (cinquenta milhões e noventa e um reais e quarenta e oito

centavos).
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Público-Alvo Investidores em geral, sendo vedada a participação de clubes de investimento.

Valor Mínimo de 

Investimento

Quantidade mínima de 43 (quarenta e três) Cotas da 3ª Emissão, equivalentes a R$ 5.085,18 (cinco mil e oitenta e cinco

reais e dezoito centavos), com exceção ao exercício de Direito de Preferência.

Valor Máximo de 

Investimento

Os Investidores Não Institucionais ou Pessoas Vinculadas estão sujeito aos Limite Máximo de Pedido de Subscrição de R$

999.888,30 (novecentos e noventa e nove mil, oitocentos e oitenta e oito reais e trinta centavos), ou 8.255 (oito mil

duzentos e cinquenta e cinco) cotas. Não há limitação para Investidor Institucional.

Taxa de 

Distribuição 

Primária 

Percentual de 4,41% (quatro inteiros e quarenta e um centésimos por cento) sobre o Valor da Cota da 3ª Emissão, ou R$

5,21 (cinto reais e vinte e um centavos) por Cota.

Direito de 

Preferência

Para cada Cota detida pelo cotista na data de divulgação do Aviso ao Mercado será aplicado fator de multiplicação

de 1,00093216612, mantendo-se o número inteiro arredondado para baixo. Esse direito poderá ser cedido pelo cotista

atual conforme previsto no Prospecto.

Rentabilidade Alvo 

das Cotas 
A rentabilidade alvo do Fundo consiste em atingir a variação do IFIX.

Inadequação da 

Oferta a 

Investidores

O investimento em Cotas da 3ª Emissão do Fundo não é adequado a investidores que necessitem de liquidez, tendo em

vista que os fundos de investimento imobiliário encontram pouca liquidez no mercado brasileiro, a despeito da

possibilidade de terem suas cotas negociadas em bolsa. Além disso, os fundos de investimento imobiliário não admitem

a possibilidade de resgate, sendo que os seus cotistas podem ter dificuldades em realizar a venda de suas cotas no

mercado secundário.

Taxa de 

Administração e 

Gestão

0,50% (cinquenta centésimos por cento) ao ano, incidente sobre o Patrimônio Líquido do Fundo

Taxa de 

Performance

O Fundo pagará semestralmente taxa de performance equivalente a 20% (vinte por cento) do retorno e rendimentos

auferidos pelo Fundo que excedam a variação do IFIX no período.
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Todas as datas previstas para os eventos futuros são meramente indicativas e estão sujeitas a alterações, suspensões, antecipações ou prorrogações a critério das Instituições Participantes da Oferta ou de

acordo com os regulamentos da B3. Caso ocorram alterações das circunstâncias, cancelamento, suspensão, revogação ou modificação da Oferta, tal cronograma poderá ser alterado. Após a concessão do

registro da Oferta pela CVM, qualquer modificação no cronograma da distribuição deverá ser comunicada à CVM e poderá ser analisada como modificação da Oferta, nos termos dos artigos 25 e 27 da

Instrução CVM 400. Para maiores informações sobre cancelamento, suspensão, modificação ou revogação da Oferta, ver Seção “Suspensão, Modificação, Revogação ou Cancelamento da Oferta”, item 6.7 no

Prospecto Preliminar.

Nº Eventos Data
1 Divulgação do Aviso ao Mercado e Prospecto Preliminar 06/07/2020

2 Início das Apresentações para Potenciais Investidores 15/07/2020

3 Divulgação do Anúncio de Início e do Prospecto Definitivo 21/07/2020

4 Início do Período de Exercício e Negociação do Direito de Preferência 22/07/2020

5 Encerramento do Período de Negociação do Direito de Preferência na B3 30/07/2020

6 Encerramento do Período de Exercício do Direito de Preferência na B3 03/08/2020

7 Encerramento do Período de Exercício do Direito de Preferência no Escriturador 04/08/2020

8
Liquidação financeira do Direito de Preferência

Comunicado ao Mercado de Encerramento do Exercício do Direito de Preferência
04/08/2020

9 Início do Período de Subscrição de Cotas pelo Mercado e para Pessoas Vinculadas 05/08/2020

10 Encerramento do Período de Subscrição Para Pessoas Vinculadas 10/08/2020

11 Encerramento do Período de Subscrição de Cotas pelo Mercado 19/08/2020

12 Procedimento de Alocação 20/08/2020

13 Liquidação do Período de Subscrição de Cotas pelo Mercado 25/08/2020
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http://www.bradesco.com.br/html/classic/produtos-servicos/investimentos/fundos/fundos-imobiliarios.shtm (Para acessar o Prospecto Preliminar, clicar

em “Bradesco Carteira Imobiliária Ativa Fundo de Investimento Imobiliário – FII”, na coluna Nome do Fundo. Após ser redirecionado para a próxima

página, o link do Prospecto estará disponível e para acessar o Regulamento, clicar em “Bradesco Carteira Imobiliária Ativa Fundo de Investimento

Imobiliário – FII”, na coluna Nome do Fundo. Após ser redirecionado para a próxima página, o link do Regulamento estará disponível).

http://www.bradesco.com.br/html/classic/produtos-servicos/investimentos/fundos/fundos-imobiliarios.shtm (Para acessar o Prospecto Preliminar, clicar 

em “Bradesco Carteira Imobiliária Ativa Fundo de Investimento Imobiliário – FII”, na coluna Nome do Fundo. Após ser redirecionado para a próxima 

página, o link do Prospecto Preliminar estará disponível e para acessar o Regulamento, clicar em “Bradesco Carteira Imobiliária Ativa Fundo de 

Investimento Imobiliário – FII”, na coluna Nome do Fundo. Após ser redirecionado para a próxima página, o link do Regulamento estará disponível).

http://bradescobbi.com.br/Site/Ofertas_Publicas/Default.aspx (Para acessar o Prospecto Preliminar, nessa página, clicar em "Ofertas Públicas",

escolher o tipo de oferta “Fundos” e, em seguida, o item “Prospecto Preliminar” do “FII Bradesco Carteira Ativa - 3ª Emissão”).

https://www.btgpactual.com/home/investment-bank (Neste website, clicar em “Mercado de Capitais - Download” depois em “2020” (Para acessar o 

Prospecto Preliminar, nessa página, procurar “Distribuição Pública de Cotas da 3ª Emissão do Fundo de Investimento Imobiliário Bradesco Carteira 

Imobiliária Ativa” e, a seguir, clicar em “Prospecto Preliminar”).

https://www.xpi.com.br(Para acessar o Prospecto Preliminar, clicar em “Investimentos”, depois clicar em “Oferta Pública”, em seguida clicar em “FII

Bradesco Carteira Imobiliária Ativa – Oferta Pública de Distribuição da 3ª Emissão de Cotas do Fundo” e, então, clicar em “Prospecto Preliminar”).

www.cvm.gov.br (Para acesso o Prospecto Preliminar, neste website, acessar em “Informações de Regulados” ao lado esquerdo da tela, clicar em

“Fundos de Investimento”, clicar em “Consulta a Informações de Fundos”, clicar em “Fundos de Investimento Registrados”, buscar por “Bradesco

Carteira Imobiliária Ativa” no campo disponível. Em seguida, acessar “Bradesco Carteira Imobiliária Ativa” e posteriormente acessar, na mensagem

“Para consultar documentos desse fundo enviados a partir de 01/06/2016, acesse o sistema Fundos.NET (Clique aqui)”. No website que será aberto,

na coluna ao lado direito da tela, denominada de “Ações”, clicar em “Download do Documento”).

http://www.B3.com.br (Para acessar o Prospecto Preliminar: para “www.b3.com.br, neste site acessar > Produtos e Serviços > Soluções para

Emissores > Ofertas públicas / Saiba mais > Ofertas em andamento > Fundos > “Bradesco Carteira Imobiliária Ativa FII – 3ª Emissão - Distribuição

Pública Primária e Secundária” e, então, localizar o documento requerido).

Este material tem caráter meramente informativo e contém informações simplificadas para efeitos de apresentação. Todos os anúncios, atos e/ou fatos relevantes relativos à

Oferta serão divulgados, com destaque, na página da rede mundial de computadores dos Coordenadores, bem como na página da CVM e da B3 na rede mundial de

computadores, de modo a garantir aos Investidores amplo acesso às informações que possam, direta ou indiretamente, influir em suas decisões de adquirir as Cotas. O

Prospecto e o Regulamento do Fundo estarão disponíveis nos seguintes endereços e páginas da rede mundial de computadores:

http://www.bradesco.com.br/html/classic/produtos-servicos/investimentos/fundos/fundos-imobiliarios.shtm
http://www.bradesco.com.br/html/classic/produtos-servicos/investimentos/fundos/fundos-imobiliarios.shtm
http://bradescobbi.com.br/Site/Ofertas_Publicas/Default.aspx
https://www.btgpactual.com/home/investment-bank
https://www.btgpactual.com/home/investment-bank
https://www.xpi.com.br/
http://www.cvm.gov.br/
http://www.b3.com.br/
http://www.b3.com.br/
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Tendo em vista a natureza dos investimentos a serem realizados pelo Fundo, os Cotistas 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 Cotistas. Vale

mencionar que a rentabilidade da Cota não coincide com a rentabilidade dos Ativos Imobiliários e Ativos Financeiros que compõem a carteira do Fundo em

decorrência dos Encargos do Fundo, dos tributos incidentes sobre os recursos investidos. Adicionalmente, as aplicações realizadas no Fundo não têm garantia do

Fundo Garantidor de Créditos - FGC, do Administrador, do Escriturador, do Custodiante ou dos Coordenadores que, em hipótese alguma, podem ser

responsabilizados por qualquer eventual depreciação dos ativos integrantes da carteira do Fundo. Como todo investimento, o Fundo apresenta riscos,

destacando-se:

Risco decorrente da pandemia de COVID-19
A pandemia de Coronavírus (Covid-19) em escala global iniciada como um surto na Ásia em dezembro de 2019 e declarado como pandemia pela Organização 

Mundial da Saúde em 11 de março de 2020, pode afetar as decisões de investimento e poderá resultar em volatilidade esporádica nos mercados de capitais 

globais. Além disso, esses surtos podem resultar em restrições às viagens e transportes públicos, fechamento prolongado de locais de trabalho, interrupções na 

cadeia de suprimentos, fechamento do comércio e redução de consumo de uma maneira geral pela população, além da volatilidade no preço de matérias-primas 

e outros insumos, o que podem ter um efeito adverso relevante na economia global e/ou na economia brasileira, fatores que conjuntamente exercem um efeito 

adverso relevante na economia global e na economia brasileira. Qualquer mudança material nos mercados financeiros ou na economia brasileira como resultado 

desses eventos pode afetar material e adversamente os negócios, a condição financeira, os resultados das operações dos Ativos Imobiliários investidos pelo 

Fundo e, por consequência, poderá impactar negativamente a rentabilidade das Cotas do Fundo. Além disso, as mudanças materiais nas condições econômicas 

resultantes da pandemia global do Covid-19 podem impactar a captação de recursos ao Fundo no âmbito da Oferta, havendo até mesmo risco de não se atingir o 

Montante Mínimo, o que poderá impactar a própria viabilidade de realização da Oferta. 

Risco sistêmico e do setor imobiliário
O preço dos imóveis é afetado por condições econômicas nacionais e internacionais e por fatores exógenos diversos, tais como interferências de autoridades 

governamentais e órgãos reguladores dos mercados, moratórias, alterações da política monetária e pandemias, o que pode, eventualmente, causar perdas ao 

fundos objeto da carteira do Fundo. Esses fatores podem implicar no desaquecimento de determinados setores da economia. A redução do poder aquisitivo pode 

ter consequências negativas sobre o valor dos imóveis, dos aluguéis e dos valores recebidos pelo Fundo em decorrência de arrendamentos, afetando os imóveis 

dos fundos, o que poderá prejudicar o seu rendimento e o preço de negociação de suas cotas, e, consequentemente o Fundo. 
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Adicionalmente, a negociação e os valores dos imóveis dos fundos que façam parte da carteira do Fundo podem ser afetados pelas referidas condições e fatores,

podendo, eventualmente, causar perdas aos Cotistas. Não será devida pelo Fundo, pelo Administrador, pelo Escriturador ou pelo Custodiante, qualquer

indenização, multa ou penalidade de qualquer natureza caso os Cotistas sofram qualquer dano ou prejuízo resultante de qualquer das referidas condições e

fatores.

Risco de desvalorização dos imóveis
Como os recursos do Fundo serão aplicados primordialmente em Cotas de FII que podem investir direta ou indiretamente em bens 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

para integrar patrimônio dos fundos investidos pelo Fundo. A análise do potencial econômico da região deve se circunscrever não somente ao potencial

econômico corrente, como também deve levar em conta a evolução deste 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 por tais fundos.

Risco das contingências ambientais e desastres naturais
Por se tratar de investimento em Ativos Imobiliários, que têm como objeto o investimento direto ou indireto em imóveis, eventuais contingências ambientais podem

acarretar perda do valor do imóvel e/ou, quando aplicável, implicar em responsabilidades pecuniárias (indenizações e multas por prejuízos causados ao meio

ambiente) para os Ativos Imobiliários, e consequentemente para o Fundo, o que pode afetar negativamente a rentabilidade e o valor das Cotas.

Adicionalmente, a ocorrência de desastres naturais como, por exemplo, vendavais, inundações, tempestades ou terremotos, pode causar danos aos imóveis

subjacentes aos Ativos Imobiliários, afetando negativamente o Fundo, a rentabilidade e o valor das Cotas.

Risco de vacância
Por se tratar de investimentos em Ativos Imobiliários, que podem ter como objeto a exploração comercial de imóveis, a rentabilidade de tais Ativos Imobiliários

poderá sofrer oscilações em caso de vacância de qualquer de seus espaços locáveis, pelo período que perdurar a vacância, o que pode impactar negativamente

o Fundo, a rentabilidade e o valor de negociação das Cotas.
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Risco de sinistro
Os imóveis dos fundos poderão ser objeto de seguro. Não se pode garantir, no entanto, que o valor segurado será suficiente para proteger tais imóveis de perdas

relevantes. Há, inclusive, determinados tipos de perdas que usualmente não estarão cobertas pelas apólices, tais como atos de terrorismo, guerras e/ou

revoluções civis. Se qualquer dos eventos não cobertos nos termos dos contratos de seguro vier a ocorrer, o Fundo poderá sofrer perdas relevantes e poderá ser

obrigado a incorrer em custos adicionais, os quais poderão afetar o desempenho operacional do Fundo.

Ainda, os fundos poderão ser responsabilizados judicialmente pelo pagamento de indenização a eventuais vítimas do sinistro ocorrido, o que poderá ocasionar

efeitos adversos na condição financeira do Fundo e, consequentemente, nos rendimentos a serem distribuídos aos Cotistas.

Adicionalmente, no caso de sinistro envolvendo a integridade dos ativos dos fundos, os recursos obtidos em razão de seguro poderão ser insuficientes para

reparação dos danos sofridos e poderão impactar negativamente a rentabilidade do Fundo e o preço de negociação das Cotas.

Riscos decorrentes de eventuais contingências não identificadas ou não identificáveis
O Fundo investirá em Ativos Imobiliários com base nas informações fornecidas no âmbito das ofertas de tais Ativos Imobiliários, incluindo, se for o caso, as

informações com relação às licenças operacionais e de funcionamento dos ativos subjacentes (assim entendidos, exemplificadamente, os imóveis direta ou

indiretamente investidos por fundos de investimento imobiliário ou os imóveis que sejam lastro ou garantia dos CRI). O Fundo não realizará nenhuma investigação

ou diligência legal independente quanto aos ativos subjacentes aos Ativos Imobiliários, incluindo a verificação independente da regularidade e vigência de licenças

operacionais e de funcionamento de tais ativos. Eventuais irregularidades em tais licenças operacionais e de funcionamento não divulgadas aos investidores dos

Ativos Imobiliários, incluindo o Fundo, poderão gerar perdas na rentabilidade dos respectivos Ativos Imobiliários, o que pode vir a afetar os resultados do Fundo.

Ainda, eventuais contingências não identificadas ou não identificáveis por meio do processo de auditoria legal dos ativos adjacentes aos Ativos Imobiliários (assim

entendidos, exemplificadamente, os imóveis direta ou indiretamente investidos por fundos de investimento imobiliário ou os imóveis que sejam lastro ou garantia

dos CRI) poderão ter impacto negativo para o Fundo e para os Cotistas.
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Eventuais ônus, gravames, vícios, contingências e/ou pendências de qualquer natureza não identificados ou não identificáveis por meio do processo de auditoria

legal, bem como a ocorrência de eventos ou apresentação de documentos posteriores à data de aquisição e/ou de oneração dos referidos imóveis pelos/em

garantia dos Ativos Imobiliários 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 Ativos Imobiliários e, consequentemente, a rentabilidade do Fundo e dos Cotistas.

O Governo Federal exerce influência significativa sobre a economia brasileira
Essa influência, bem como a conjuntura econômica e política brasileira, podem causar um efeito adverso relevante no Fundo - o Governo Federal pode intervir na

economia do país e realizar modificações significativas em suas políticas e normas, causando impactos sobre os mais diversos setores e segmentos da economia

do país. As atividades do Fundo, sua situação financeira e resultados poderão ser prejudicados de maneira relevante por modificações nas políticas ou normas

que envolvam, por exemplo, as taxas de juros, controles cambiais e restrições a remessas para o exterior; flutuações cambiais; inflação; liquidez dos mercados

financeiro e de capitais domésticos; política fiscal; instabilidade social e política; e outros acontecimentos políticos, sociais e econômicos que venham a ocorrer no

Brasil ou que o afetem. Nesse cenário, efeitos adversos relacionados aos fatores mencionados podem impactar tanto na rentabilidade como no valor de

negociação das Cotas.

Riscos de mercado
Existe a possibilidade de ocorrerem flutuações dos mercados nacional e internacional, que afetem, entre outros, preços, taxas de juros, ágios, deságios e

volatilidades dos ativos do Fundo e que podem gerar oscilação no valor das Cotas do Fundo, que, por sua vez, podem resultar em perdas para os Cotistas. O

mercado de capitais no Brasil é influenciado, em diferentes graus, pelas condições econômicas e de mercado de outros países, incluindo países de economia

emergente. A reação dos Investidores aos acontecimentos nesses outros países pode causar um efeito adverso sobre o preço de ativos e valores mobiliários

emitidos no país, reduzindo o interesse dos Investidores nesses ativos, entre os quais se incluem as Cotas. No passado, o surgimento de condições econômicas

adversas em outros países do mercado emergente resultou, em geral, na saída de investimentos e, consequentemente, na redução de recursos externos

investidos no Brasil. A crise financeira originada nos Estados Unidos em 2008 resultou em um cenário recessivo em escala global, com diversos reflexos que,

direta ou indiretamente, afetaram de forma negativa o mercado financeiro e o mercado de capitais brasileiros e a economia do Brasil, tais como: flutuações no

mercado financeiro e de capitais, com oscilações nos preços de ativos (inclusive de imóveis), indisponibilidade de crédito, redução de gastos, desaceleração da

economia, instabilidade cambial e pressão inflacionária. Recentemente, o mundo tem vivido os efeitos da pandemia causada pelo COVID-19, com isolamento

populacional, proibição temporária de abertura de determinados estabelecimentos comerciais, desaceleração econômica, desemprego, queda na arrecadação de

tributos e necessidade de implementação de programas de governo para socorrer determinados setores da sociedade.
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Qualquer novo acontecimento de natureza similar aos acima mencionados, no exterior ou no Brasil, poderá prejudicar de forma negativa as atividades do Fundo,

a rentabilidade dos Cotistas e o preço de negociação das Cotas.

Risco da morosidade da justiça brasileira
O Fundo poderá ser parte em demandas judiciais relacionadas aos Ativos, tanto no polo ativo quanto no polo passivo. No entanto, em virtude da reconhecida

morosidade do sistema judiciário brasileiro, a resolução de tais demandas poderá não ser alcançada em tempo razoável. Ademais, não há garantia de que o

Fundo obterá resultados favoráveis nas demandas judiciais relacionadas aos Ativos e, consequentemente, poderá impactar na rentabilidade dos Cotistas, bem

como no valor de negociação das Cotas.

Riscos de alteração da legislação aplicável ao Fundo e/ou aos Cotistas
A legislação aplicável ao Fundo, aos Cotistas e aos investimentos efetuados pelo Fundo, incluindo, sem limitação, leis tributárias e normas regulamentares de

suas atividades, está sujeita a alterações. Além disso, poderão ocorrer interferências de autoridades governamentais e órgãos reguladores nos mercados, bem

como moratórias e alterações das políticas monetária e cambiais. Tais eventos poderão impactar de maneira adversa o valor das Cotas do Fundo, bem como as

condições para distribuição de rendimentos. Ademais, a aplicação de leis existentes e a interpretação de novas leis poderão impactar os resultados do Fundo.

Riscos relacionados à liquidez e à descontinuidade do investimento
A aplicação em cotas de um fundo de investimento imobiliário apresenta algumas características particulares quanto à realização do investimento. O investidor

deve observar o fato de que os fundos de investimento imobiliário 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.

Sendo assim, os fundos de investimento imobiliário podem não ter liquidez no mercado brasileiro, podendo os titulares de cotas de fundos de investimento

imobiliário obterem preços reduzidos na venda das Cotas ou, ainda, terem dificuldade em realizar a negociação de suas Cotas no mercado secundário, inclusive

correndo o risco de permanecer com as Cotas adquiridas durante toda a duração do Fundo. Desse modo, o investidor que adquirir as Cotas deverá estar

consciente de que o investimento no Fundo consiste em investimento de longo prazo.
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Adicionalmente, determinados Ativos do Fundo podem passar por períodos de dificuldade de execução de ordens de compra e venda, ocasionados por baixas ou

inexistentes demanda e negociabilidade. Nestas condições, o Administrador poderá enfrentar dificuldade de liquidar ou negociar tais Ativos pelo preço e no

momento desejado e, consequentemente, o Fundo poderá enfrentar problemas de liquidez. Ainda, a variação negativa dos Ativos Imobiliários, dos Ativos

Financeiros e em eventuais Outros Ativos poderá impactar o Patrimônio Líquido do Fundo. Além disso, o Regulamento estabelece algumas situações em que a

Assembleia Geral de Cotistas poderá optar pela liquidação do Fundo, hipótese na qual o resgate das Cotas poderá ser realizado mediante a entrega dos Ativos

integrantes da carteira do Fundo. Caso os Cotistas venham a receber Ativos integrantes da carteira, há o risco de receberem fração ideal de Imóveis, sociedades

investidas e de Ativos Imobiliários, que serão entregues após a instituição de condomínio sobre tais Ativos. Os Cotistas poderão encontrar dificuldades para

vender os Ativos recebidos no caso de liquidação do Fundo.

Risco de Participação de Pessoas Vinculadas na Oferta
Conforme descrito neste Prospecto, Pessoas Vinculadas poderão adquirir Cotas do Fundo no âmbito da Oferta. A participação de Pessoas Vinculadas na Oferta

poderá: (a) reduzir a quantidade de Cotas para o público em geral, reduzindo a liquidez dessas Cotas posteriormente no mercado secundário, uma vez que as

Pessoas Vinculadas poderiam optar por manter suas Cotas fora de circulação, influenciando a liquidez; e (b) prejudicar a rentabilidade do Fundo. A

Administradora, o Gestor e o Coordenador Líder não têm como garantir que o investimento nas Cotas por Pessoas Vinculadas não ocorrerá ou que referidas

Pessoas Vinculadas não optarão por manter suas Cotas fora de circulação.

Riscos relativos à rentabilidade e ao Benchmark objetivo do investimento
O investimento nas Cotas pode ser comparado à aplicação em valores mobiliários de renda variável, visto que a rentabilidade das Cotas depende da valorização

dos Ativos Imobiliários, dos Ativos Financeiros e dos Outros Ativos, bem como do resultado da administração dos bens e direitos que compõem o patrimônio do

Fundo, de modo que não há como assegurar que tais investimentos serão lucrativos, sendo possível que todos os Cotistas sofram perdas. Dessa forma, o

Benchmark é uma expectativa de recebimento, podendo não se concretizar, não configurando, portanto, em promessa de rendimentos aos Cotistas.

Por fim, vale ressaltar que haverá um lapso de tempo entre a data de captação de recursos pelo Fundo e a data de aquisição, dos Ativos Imobiliários, desta

forma, os recursos captados pelo Fundo serão aplicados nos Ativos Financeiros, o que poderá impactar negativamente na rentabilidade do Fundo.
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Risco relativo à concentração e pulverização
Poderá ocorrer situação em que um único Cotista venha a integralizar parcela substancial da emissão ou mesmo a totalidade das Cotas do Fundo, passando tal

Cotista a deter uma posição expressivamente concentrada, fragilizando, assim, a posição dos eventuais Cotistas minoritários.

Nesta hipótese, há possibilidade de: (i) que deliberações 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 não colocação ou colocação parcial da emissão de Cotas da 3ª Emissão
A Emissão de Cotas da 3ª Emissão poderá ser concluída mesmo em caso de distribuição parcial das Cotas da 3ª Emissão, desde que haja a colocação do

Montante Mínimo da Oferta, equivalente a R$ 50.000.091,48 (cinquenta milhões e noventa e um reais e quarenta e oito centavos) considerando o Valor da Cota

da 3ª Emissão, sem considerar a Taxa de Distribuição Primária. Uma vez atingido o Montante Mínimo da Oferta, conforme definido neste Prospecto Preliminar, o

Administrador, de comum acordo com os Coordenadores, poderá decidir por reduzir o Volume Total da Oferta até o montante equivalente ao Montante Mínimo da

Oferta.

Risco de concentração da carteira do Fundo
. O Fundo destinará os recursos captados para a aquisição primordial de Cotas de FII e demais Ativos Imobiliários. Assim sendo, não compõe o escopo da

Política de Investimento diversificar seus ativos, de forma que a carteira do Fundo estará concentrada no risco de performance dos Ativos de seu portfolio,

estando, portanto, exposto aos riscos inerentes à tal concentração.

Riscos tributários
A Lei nº 9.779/99 estabelece que os fundos de investimento imobiliário são isentos de tributação sobre a sua receita operacional desde que apliquem recursos em

empreendimentos imobiliários que não tenham como construtor, incorporador ou sócio, cotista que detenha mais de 25% (vinte e cinco por cento) das cotas do

respectivo fundos de investimento imobiliário. Ainda de acordo com a mesma Lei, os rendimentos distribuídos aos cotistas dos fundos de investimento imobiliário

e os ganhos de capital auferidos são tributados na fonte pela alíquota de 20% (vinte por cento).
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Há o risco de que as regras tributárias vigentes para os fundos de investimento imobiliário possam ser modificadas no futuro e, ainda, existe a possibilidade de

que a Secretaria da Receita Federal tenha interpretação diferente do Administrador quanto ao não enquadramento do Fundo como pessoa jurídica para fins de

tributação ou quanto a incidência de tributos em determinadas operações realizadas pelo Fundo. Nessas hipóteses, o Fundo passaria a sofrer a incidência de

Imposto de Renda, PIS, COFINS, Contribuição Social nas mesmas condições das demais pessoas jurídicas, com reflexos na redução do rendimento a ser pago

aos Cotistas ou teria que passar a recolher os tributos aplicáveis sobre determinadas operações que anteriormente entendia serem isentas, podendo inclusive ser

obrigado a recolher, com multa e juros, os tributos incidentes em operações já concluídas, ambos os casos podem impactar adversamente o rendimento a ser

pago aos Cotistas ou mesmo o valor das cotas. É importante destacar que, após o entendimento da Receita Federal do Brasil manifestado, em 25 de junho de

2014, na Solução de Consulta nº 181 – Cosit, publicada em 04 de julho de 2014, conforme mencionado no Item 17.1. – “Tributação do Fundo” do Regulamento, o

Fundo (i) passou a recolher o Imposto de Renda sobre ganhos de capital auferidos na venda de posições de sua carteira de cotas de fundos de investimento

imobiliário, e (ii) recolheu integralmente o Imposto de Renda referente ao passivo acumulado.

Risco de perda da isenção de imposto de renda por Cotista pessoa física que detenha participação relevante no

Fundo
Conforme mencionado no Fator de Risco “Riscos Tributários”, acima, ficam isentos do imposto de renda retido na fonte e na declaração de ajuste anual das

pessoas físicas os rendimentos distribuídos por fundos de investimento imobiliário, desde que observados cumulativamente, o disposto no artigo 3º, parágrafo

único, inciso II, da Lei nº 11.033, de 21 de dezembro de 2004, conforme alterada.

No entanto, qualquer Cotista pessoa física que detenha participação relevante no Fundo perderá a isenção no pagamento de imposto de renda no recebimento de

rendimentos quando:

I - o cotista for titular de Cotas que representem 10% (dez por cento) ou mais do montante total de Cotas emitidas pelo Fundo; e/ou

II - Cotas derem direito ao recebimento de rendimentos equivalentes a 10% (dez por cento) ou mais do total de rendimentos auferidos pelo Fundo.

Desta forma, mesmo que as Cotas do Fundo estejam admitidas à negociação em bolsa ou mercado de balcão organizado e que o Fundo conte com, no mínimo,

50 (cinquenta) Cotistas, os Cotistas que possuírem participação relevante na forma descrita em quaisquer das alíneas acima perderão a isenção do imposto de

renda e serão tributados na fonte à alíquota de 20% (vinte de por cento).
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Risco regulatório
Toda a arquitetura do modelo financeiro, econômico e jurídico deste Fundo considera um conjunto de rigores e obrigações de parte a parte estipuladas através

de contratos públicos ou privados tendo por diretrizes a legislação em vigor. Entretanto, 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 de governança
Não podem votar nas Assembleias Gerais de Cotistas (a) o Administrador e/ou o Gestor; (b) os sócios, diretores e funcionários do Administrador e/ou do

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

sócios, diretores, empregados e/ou funcionários; (e) o Cotista, na hipótese de deliberação relativa a laudos de avaliação de bens de sua propriedade que

concorram para a formação do patrimônio do Fundo; e (f) o Cotista cujo interesse seja conflitante com o do Fundo. Tal restrição de voto pode trazer prejuízos às

pessoas listadas nas letras “a” a “d”, caso estas decidam adquirir Cotas do Fundo.

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 imobiliários 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. A impossibilidade de

deliberação de determinadas matérias pode ensejar, dentre outros, a liquidação antecipada do Fundo.

Risco operacional
Os Ativos objeto de investimento pelo Fundo serão administrados pelo Administrador e geridos pelo Gestor, portanto os resultados do Fundo dependerão de

uma administração/gestão adequada, a qual estará sujeita a eventuais riscos operacionais, que caso venham a ocorrer, poderão afetar a rentabilidade dos

Cotistas.
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Risco de oscilação do valor das Cotas por marcação a mercado
Os Ativos Imobiliários e os Ativos Financeiros do Fundo devem ser “marcados a mercado”, ou seja, seus valores serão atualizados diariamente e contabilizados

pelo preço de negociação no mercado, ou pela melhor estimativa do valor que se obteria nessa negociação. Como consequência, o valor da Cota do Fundo

poderá sofrer oscilações frequentes e significativas, inclusive ao longo do dia.

Riscos atrelados aos fundos investidos
O Gestor empregará seus melhores esforços na seleção, controle e acompanhamento das Cotas de FII e dos Ativos Financeiros objeto de investimento pelo

Fundo. Todavia, pode não ser possível para o Gestor e/ou o Administrador identificar falhas na administração ou na gestão dos fundos investidos, hipóteses em

que o Gestor e/ou o Administrador e os demais prestadores de serviço contratados, não responderão pelas eventuais consequências.

Inexistência de ativo imobiliário específico
O Fundo não possui um Ativo Imobiliário específico, sendo, portanto, de política de investimento genérica. O Gestor poderá não encontrar Ativos Imobiliários

atrativos dentro do perfil a que se propõe.

Cobrança dos Ativos, possibilidade de aporte adicional pelos Cotistas e possibilidade de perda do capital

investido
Os custos incorridos com os procedimentos necessários à cobrança dos Ativos integrantes da carteira do Fundo e à salvaguarda dos direitos, interesses e

prerrogativas dos Cotistas são de responsabilidade do Fundo, devendo ser suportados até o limite total de seu Patrimônio Líquido, sempre observado o que vier a

ser deliberado pelos Cotistas reunidos em Assembleia Geral de Cotistas. O Fundo somente poderá adotar e/ou manter os procedimentos judiciais ou

extrajudiciais de cobrança de tais Ativos, uma vez ultrapassado o limite de seu Patrimônio Líquido, caso os titulares das Cotas aportem os valores adicionais

necessários para a sua adoção e/ou manutenção. Dessa forma, havendo necessidade de cobrança judicial ou extrajudicial dos Ativos, os Cotistas poderão ser

solicitados a aportar recursos ao Fundo para assegurar a adoção e manutenção das medidas cabíveis para a salvaguarda de seus interesses.
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Nenhuma medida judicial ou extrajudicial será iniciada ou mantida pelo Administrador antes do recebimento integral do aporte acima referido e da assunção

pelos Cotistas do compromisso de prover os recursos necessários ao pagamento da verba de sucumbência, caso o Fundo venha a ser condenado. O

Administrador, o Gestor, o Escriturador, o Custodiante e/ou qualquer de suas afiliadas não são responsáveis, em conjunto ou isoladamente, pela adoção ou

manutenção dos referidos procedimentos e por eventuais danos ou prejuízos, de qualquer natureza, sofridos pelo Fundo e pelos Cotistas em decorrência da

não propositura (ou prosseguimento) de medidas judiciais ou extrajudiciais necessárias à salvaguarda de seus direitos, garantias e prerrogativas, caso os

Cotistas deixem de aportar os recursos necessários para tanto, nos termos do Regulamento. Consequentemente, conforme descrito no fator de risco

denominado “Riscos relacionados à liquidez e à descontinuidade do investimento” do item “i”, acima, o Fundo poderá não dispor de recursos suficientes para

efetuar a amortização e, conforme o caso, o resgate, em moeda corrente nacional, de suas Cotas, havendo, portanto, a possibilidade de os Cotistas até mesmo

perderem, total ou parcialmente, o respectivo capital investido.

Riscos de não realização ou realização parcial do investimento
Não há garantias de que os investimentos pretendidos pelo Fundo estejam disponíveis no momento e em quantidade convenientes ou desejáveis à satisfação

de sua Política de Investimentos, o que pode resultar em investimentos menores ou mesmo na não realização destes investimentos.

A não realização de investimentos ou a realização desses investimentos em valor inferior ao pretendido pelo Fundo, considerando os custos do Fundo, dentre

os quais a Taxa de Administração, poderá afetar negativamente os resultados da carteira e o valor da Cota da 3ª Emissão.

Riscos relativos ao pré-pagamento ou amortização extraordinária dos Ativos Imobiliários e dos Ativos

Financeiros
Os Ativos Imobiliários e os Ativos Financeiros poderão conter em seus documentos constitutivos cláusulas de pré-pagamento ou amortização extraordinária. Tal

situação pode acarretar o desenquadramento da carteira do Fundo em relação aos critérios de concentração, caso o Fundo venha a investir parcela

preponderante do seu patrimônio em Ativos Imobiliários e Ativos Financeiros. Nesta hipótese, as Cotas do Fundo serão antecipadamente amortizadas e os

Cotistas poderão não conseguir investir os recursos recebidos com a mesma rentabilidade alvo alcançada e/ou pretendida pelo Fundo.

Riscos relativos aos certificados de recebíveis imobiliários (CRI)
O Fundo poderá ter CRI em sua carteira. Os riscos inerentes ao lastro da emissão dos CRI que integrarão a carteira de investimentos do Fundo, poderão

ocasionar perdas aos Cotistas. Em alguns casos, os CRI poderão ter como lastro empreendimentos imobiliários ainda em construção, existindo, portanto, risco

para a efetiva materialização do recebível imobiliário.
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As perdas sofridas pelos Cotistas podem ser decorrentes, dentre outros fatores: do risco de crédito e inadimplência dos devedores dos CRI; do risco de crédito

e performance da sociedade securitizadora emissora dos CRI no acompanhamento e segregação dos ativos securitizados; do risco de crédito e performance da

incorporadora/construtora contratada para a implementação do empreendimento imobiliário. Ainda, os créditos imobiliários que lastreiam as operações de CRI,

estão sujeitos a eventos de pré-pagamento, vencimento antecipado, vacância de locação do imóvel, risco de crédito dos mutuários ou dos locatários, risco de

insuficiência da garantia real imobiliária (alienação fiduciária), podendo trazer perdas aos Cotistas do Fundo.

Vale ressaltar que em um eventual processo de execução das garantias dos CRI, poderá haver a necessidade de contratação de advogado, entre 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 arcar com as obrigações financeiras atreladas a tal CRI.

Desta forma, uma série de eventos relacionados a execução de garantias dos CRI poderá afetar negativamente o valor das Cotas e a rentabilidade do

investimento no Fundo.

Risco de crédito dos Ativos Financeiros da carteira do Fundo
Os títulos públicos e/ou privados de dívida 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 títulos, bem como

alterações nas condições econômicas, legais e políticas que possam comprometer a sua capacidade de pagamento 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,

poderão trazer impactos nos preços dos títulos, comprometendo também sua liquidez.

Risco relativo a novas emissões de Cotas
Como qualquer outro investimento de participação, para que não haja diluição da participação no patrimônio do Fundo é importante que os Cotistas tenham

condições de acompanhar as novas subscrições de Cotas que poderão ocorrer. A ausência do Cotista na subscrição de novas Cotas pode ensejar a diluição de

sua participação no Fundo. Os Cotistas devem estar atentos às novas emissões.
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Risco relacionado com objetivo preponderante de investimento do Fundo
O Fundo pode não atingir o objetivo de investimento preponderante em Cotas de FII, caso em que seu resultado estará intrinsecamente atrelado a outros Ativos

cuja aquisição é permitida nos termos da Política de Investimento.

Não existência de garantia de eliminação de riscos
As aplicações realizadas no Fundo não contam com garantia do Administrador, do Gestor, do Custodiante, do Escriturador ou de qualquer instituição

pertencente ao mesmo conglomerado do Administrador, do Gestor, do Custodiante, do Escriturador ou com qualquer mecanismo de seguro ou, ainda do Fundo

Garantidor de Créditos – FGC.

Risco sobre potencial conflito de interesse pelo fato do Administrador do Fundo, o Gestor e o Coordenador

Líder da distribuição serem do mesmo grupo econômico
O Administrador, o Gestor e o Coordenador Líder da distribuição primária pertencem ao mesmo grupo econômico e portanto, o desenvolvimento de suas

respectivas atividades no mercado financeiro e de capitais, poderá acarretar possível situação de conflito de interesses com o Fundo. Tal situação, caso

concretizada, poderá causar prejuízos ao Fundo e aos seus Cotistas.

Risco de Conflito de Interesses
O Regulamento prevê que atos que configurem potencial conflito de interesses entre o Fundo e o Administrador, entre o Fundo e os prestadores de serviço ou

entre o Fundo e o Gestor que dependem de aprovação prévia da Assembleia Geral de Cotistas, como por exemplo a aquisição, pelo Fundo, de valores

mobiliários de emissão do Administrador, Gestor, consultor especializado ou pessoas a eles ligadas. Desta forma, caso venha existir atos que configurem

potencial conflito de interesses e estes sejam aprovados em Assembleia Geral de Cotistas, respeitando os quóruns de aprovação estabelecido, estes poderão

ser implantados, mesmos que não ocorra a concordância da totalidade dos cotistas.
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Neste sentido, foi realizada em 30 de setembro de 2019 a AGC de Aprovação da LCI Preautorizadas, na qual os Cotistas deliberaram pela possibilidade do

Fundo adquirir LCI emitidas pelo Administrador ou empresas a ele ligadas. Após o encerramento da Oferta, o Administrador deverá convocar a AGC Pós Oferta

para que os Investidores e os Cotistas do Fundo ratifiquem a possibilidade do Fundo adquirir as LCI Preautorizadas, as quais poderão ser adquridas desde que

atendidos os seguintes critérios, observando-se uma amostra de pelo menos 3 (três) outras instituições emissoras: (i) sejam avaliadas pelo Gestor como de

baixo risco de crédito; (ii) representem no máximo 10% (dez por cento) do patrimônio líquido do Fundo; (iii) no momento da aquisição tenham prazo máximo de

vencimento não superior a 2 (dois) anos; (iv) possuam previsão de remuneração pós-fixada indexada ao CDI, com remuneração mínima de 85% CDI; e (v) as

LCIs deverão ser lastreadas por créditos imobiliários garantidos por hipoteca ou por alienação fiduciária de coisa imóvel. Caso não seja atingido quórum

suficiente para ratificação da possibilidade de aquisição das LCI Preautorizadas pelo Fundo na AGC Pós Oferta, o Fundo não poderá adquirir as LCI

Preautorizadas, de modo que a gestão de caixa do Fundo poderá ser prejudicada. Adicionalmente, a ratificação da autorização na AGC Pós Oferta poderá

resultar em conflito de interesses pelo fato de o Fundo adquirir ativos de partes relacionadas ao Gestor e ao Administrador, não havendo garantia de que tais

ativos sejam a melhor opção ao Fundo disponível no mercado no momento de sua aquisição.

Risco de não aprovação do conflito de interesses
Considerando a necessidade de aprovação da matéria submetida à deliberação na AGC Pós Oferta, conforme orientação do item 28 do Ofício-Circular nº

1/2020-CVM/SRE, o Administrador convocará a AGC Pós Oferta. Caso a possibilidade de aquisição de LCI Preautorizadas pelo Fundo não seja ratificada na

AGC Pós Oferta, o Fundo não poderá adquirir as LCI Preautorizadas e poderá não encontrar outro ativo disponível no mercado com características

semelhantes à das LCI Preautorizadas, o que poderá prejudicar a rentabilidade do Fundo.

Demais riscos
O Fundo está sujeito a outros Fatores de Risco, cuja descrição encontra-se contemplada nos prospectos de cada uma das ofertas públicas de distribuição de

cotas do Fundo. Não obstante, o Fundo também poderá estar sujeito a outros riscos advindos de motivos alheios ou exógenos, tais como moratória, guerras,

revoluções, mudanças nas regras aplicáveis aos ativos financeiros, mudanças impostas aos ativos financeiros integrantes da carteira, alteração na política

econômica e decisões judiciais.


