
 

RELATÓRIO – 02/10/2020 

Comunicados Recentes 
 

No dia 21 de julho, o fundo anunciou a retomada das atividades do Via 

Verde Shopping, localizado em Rio Branco/AC, com funcionamento em 

horário reduzido e cumprindo todos os protocolos de segurança. Com 

essa reabertura, todos os shoppings do fundo encontram-se em 

funcionamento. 

No dia 16 de junho, a administradora informou a conclusão de 100% das 

ações da REC 2016 Empreendimentos e Participações VII, sociedade 

proprietária do Shopping Metrô Tucuruvi, em São Paulo. A expectativa 

é do imóvel gerar mais de R$ 23,7 milhões nos próximos 6 meses ao 

fundo, representando um potencial de distribuição de R$ 1,51 / cota. 

 

Destaques Financeiros – 2020 

O fundo apresentou nos oito 

primeiros meses de 2020 uma 

receita total de pouco mais de 

R$ 32,2 milhões. Ao 

contabilizarmos esses ganhos 

temos que o valor médio de 

receitas é de aproximadamente 

HSI MALLS FII (HSML11) 

Receitas 
Imobiliárias

79,0%

Receitas 
Financeiras

21,0%

DISTRIBUIÇÃO MÉDIA DE RECEITAS
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R$ 4,0 milhões mensais. O gráfico ao lado mostra a distribuição de 

receitas no período citado. 

O HSI Malls possui duas fontes básicas de renda. O maior destaque fica 

por conta das receitas obtidas com os alugueis de seus 

empreendimentos. Nos oito primeiros meses do ano, esses rendimentos 

representaram cerca de 79,0% da receita total em média. Se olharmos 

apenas para o mês de agosto, essa porcentagem sobe 

consideravelmente, passando para aproximadamente 98,7%. 

O restante das receitas são provenientes praticamente das aplicações 

de caixa em ativos de renda fixa, com grande predominância de CDBs 

com boa liquidez. Se analisarmos os resultados acumulados de 2020, até 

agosto, podemos observar que estes rendimentos compõe, em média, 

pouco mais de 21,0% das receitas totais. 

O total de despesas do fundo tem se mantido na média de R$ 350 mil, e 

são referentes as taxas cobradas pela administração, escrituração e 

demais custos operacionais. O que podemos observar é que os 

rendimentos imobiliários já cobrem boa parte das despesas do fundo, o 

que traz estabilidade e segurança para o HSML11 buscar estratégias 

mais agressivas visando mais lucratividade. 

Abaixo vemos o fluxo de caixa do fundo referente ao mês de agosto de 

2020 (valores em R$). 

HSML11 ago/20 2020 Início 

Receitas Totais 4.851.454 40.815.220 63.808.538 

    Receitas Imobiliárias 4.788.468 32.244.021 52.627.857 

    Receitas Financeiras 62.986 8.571.199 11.180.681 

Despesas Totais -341.800 -2.886.955 -3.889.305 

    Despesas Operacionais -329.741 -2.555.037 -3.381.173 

    Outras Despesas -12.059 -331.918 -508.132 

Resultado 4.509.654 37.928.265 59.919.233 

Rendimento 4.102.959 38.560.403 59.446.186 

Resultado Médio / Cota 0,29 2,4 3,8 

Rendimento Médio / Cota 0,26 2,44 3,77 
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Nosso Posicionamento 
 

O HSI Malls foi duramente afetado pelos efeitos da pandemia, como 

todo o segmento de shoppings. O fundo, que vinha com uma forte 

geração de caixa no início do ano, viu suas receitas imobiliárias se 

reduzirem gradualmente no decorrer dos meses, até se anularem em 

junho. E, por mais que agosto tenha ensaiado uma ligeira recuperação, 

os ganhos com os alugueis ainda representaram pouco mais da metade 

daqueles observados no começo de 2020. 

Desde o final de julho, todos os shoppings do portfólio do HSI Malls 

passaram a se encontrar novamente em atividade. Portfólio, este, que 

conta agora com cinco imóveis ao todo, após as aquisições do Via Verde 

Shopping, na cidade de Rio Branco/AC, e do Shopping Metrô Tucuruvi, 

importante rota da capital paulista. Em média, mais de um milhão de 

pessoas costumam passar por mês no empreendimento paulistano. 

Portanto, por mais que o curto e médio prazos ainda se apresentem 

como desafiadores para o HSML11, o fundo tenderá a recuperar sua 

trajetória de crescimento com a retomada plena da normalidade. Algo 

que faz com que suas cotas hoje, dada as fortes quedas observadas no 

início do ano, se apresentem como boas oportunidades para novos 

investimentos. 

Neste contexto, ratificamos nossa avaliação do HSI Malls como um dos 

fundos com maiores potenciais para expansão futura, uma vez que 

mantém intactos seus fundamentos para o longo prazo. Dada a atual 

faixa de preço praticada no mercado, o fundo se apresenta com um P/VP 

inferior ao valor unitário e com forte possibilidade de retomada dos 

dividendos para os níveis pré-crise no médio prazo. Algo que contribui 

positivamente as margens para a entrada. Portanto, recomendamos a 

COMPRA de cotas de HSMI11. 
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A Gestora 
 

A Hemisfério Sul Investimentos (HSI) surgiu em 2012 após a 

reorganização societária da antiga gestora de fundos private equity, a 

Prosperitas. Desde então a HSI tem se consolidado cada vez mais no 

mercado imobiliário, com atuação nos setores logístico e industrial, de 

shopping center, de edifícios corporativos, hoteleiro, self-storage e 

residencial. Atualmente, recebe a classificação de maior gestora, em 

valor de ativos, de fundos de private Equity imobiliário do mercado 

brasileiro, com atuação em 25 estados brasileiros mais o Distrito Federal 

e com 2,5 milhões de m² em ABL adquiridos ou desenvolvidos. Para 

expandir sua atuação em planejamento, gestão e comercialização de 

shopping centers, a HSI formou uma joint venture com a Saphyr 

Shopping Centers em 2012, alcançando um número de 12 shoppings em 

seu portfólio, totalizando 366 mil m² de ABL. 

 

O Fundo 
 

O HSI Malls é um fundo imobiliário constituído sob a forma de 

condomínio fechado, sem prazo de duração determinado e destinado a 

investidores em geral. Tem por objeto a obtenção de renda e ganho de 

capital, mediante investimento em imóveis ou direitos reais sobre 

imóveis prontos do segmento de Shopping Centers, através de aquisição 

para posterior locação, arrendamento, exploração do direito de 

superfície ou alienação, inclusive de bens e direitos a eles relacionados. 

Também pode aplicar letras de crédito imobiliário (LCI), letras 

hipotecárias (LH), letras imobiliárias garantidas (LIG), certificados de 

recebíveis imobiliários (CRI) e demais títulos e fundos de renda fixa. 
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O fundo possui um patrimônio avaliado em aproximadamente R$ 1,6 

bilhão. Desde sua constituição, no final de julho de 2019, o HSI Malls 

passou por dois processos de emissão de cotas, tendo o último se 

encerrado no mês de dezembro de 2019. Esta oferta arrecadou um valor 

aproximado de R$ 885 milhões que foi destinado à aquisição de ativos 

alvo selecionados pelo gestor, seguindo a política do Fundo. 

A carteira consolidada é composta por 96% de imóveis, sendo composto 

até o momento por cinco shoppings, localizados nos estados de Alagoas, 

do Acre e de São Paulo. O restante do patrimônio está reservado para 

caixa, alocado em CDBs com alta liquidez e também em cotas de fundos 

imobiliários. A seguir, a distribuição da carteira: 

 

Como já comentado, a atual parcela de imóveis do patrimônio do fundo 

é composto pelos cinco empreendimentos mostrados nas figuras 

abaixo, juntamente com suas respectivas localizações.  

Shopping Pátio 
Maceió 

Shopping Granja 
Vianna 

Super Shopping 
Osasco 

   

Imóveis
95,7%

Renda 
Fixa
3,7%

FIIs
0,6%

Carteira Consolidada
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Maceió/AL 

Participação: 100% 

ABL: 41.244 m² 

Cotia/SP 

Participação: 51,0% 

ABL: 30.376 m² 

Osasco/SP 

Participação: 57,8% 

ABL: 17.976 m² 
   

Via Verde Shopping 
Shopping Metrô 

Tucuruvi 
  

  
  

Rio Branco/AC 

Participação: 96,7% 

ABL: 28.224 m² 

São Paulo/SP 

Participação: 100% 

ABL: 32.998 m² 

 

Para investir no fundo o aporte inicial é a cotação de mercado no 

momento da compra (R$ 92,37 no fechamento em 30/09/20). É 

destinado a investidores em geral, através de corretoras e distribuidoras 

de valores mobiliários. A taxa de administração é de 1,1% ao ano sobre 

o valor de mercado mais uma taxa de escrituração, e é cobrada uma taxa 

de performance de 20% do que exceder IPCA + 6% a.a. O retorno 

acumulado nos últimos doze meses foi de -4,55%, contra 4,19% do IFIX 
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no período. Nos últimos 12 meses distribuiu, em média, R$ 0,39 em 

dividendos por cota, representando um dividend yield anualizado de 

5,14% (em relação ao valor da cota no fechamento do dia 30/09/20). 

Confira o desempenho no quadro abaixo: 

 

Vantagens do Fundo 
 

Gestão Profissional: O HSI Malls conta com uma gestão com a 

compreensão para antecipar tendências do mercado e com rapidez para 

decidir. Segundo a HSI, a diversidade de formatos de investimento 

possibilita as estruturas societárias e financeiras mais adequadas para 

cada classe de ativo. As equipes internas são capazes de proporcionarem 

uma gestão ativa, através de forte atuação participativa. Até o momento 

já foram US$ 4 bilhões de capital institucional estrangeiro captado, 

gerando um retorno de US$ 1,9 bilhão aos seus investidores. 

Liquidez: O HSI Malls possui uma boa liquidez diária na bolsa. Somente 

neste ano, suas cotas, de código HSML11, foram negociadas em 100% 

dos pregões, totalizando um volume de quase R$ 542,8 milhões. 
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Somente no mês de agosto de 2020, por exemplo, foi negociado um 

total de R$ 54,9 milhões. 

Crescimento do patrimônio: O fundo, mesmo com poucos meses de 

existência, já passou por dois processos de emissão de novas cotas no 

mercado, tendo o último arrecado o valor de aproximadamente R$ 885 

milhões. Levando em consideração que os FIIs são obrigados a 

distribuírem, no mínimo, 95% de seus lucros, as ofertas públicas tornam 

cruciais para o crescimento do patrimônio dos fundos. 

Fontes: Relatório do Fundo, Dados da Gestora e Economática. 

Analistas Responsáveis 
 

Daniel Karpouzas Barcellos, CNPI EM-1855 

 

Ficou com alguma dúvida? Fale com a gente 
 

E-mail: contato@capitalizo.com.br 

WhatsApp: +55 51 99249-0613 

Telefone (Atendimento para todo Brasil): 4003-9127 

Estamos sempre à disposição. 

 

 

 

 

 

                                                                             www.capitalizo.com.br 

  

                          

Conecte-se com a Capitalizo 

mailto:contato@capitalizo.com.br
https://api.whatsapp.com/send?l=pt_BR&phone=5551992490613
https://capitalizo.com.br/site/
http://www.facebook.com/capitalizo
http://www.twitter.com/capitalizo
http://www.youtube.com/capitalizo
https://www.linkedin.com/in/capitalizo
https://www.instagram.com/capitalizoinvestimentos/
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Glossário 
 

Fato Relevante: Comunicado feito pela gestora a respeito de 

informações que possam direta, ou indiretamente, induzir o cotista a 

manter ou rever suas participações ou instigar algum investidor em 

comprar cotas do fundo. 

Emissão de Cota: Lançamento de novas cotas do fundo no mercado. 

Subscrição: Quando da emissão de cotas pelo fundo, os cotistas têm 

preferência na compra dessas novas cotas emitidas, na proporção que 

lhe couber, pelo preço e no prazo preestabelecidos pela administradora. 

Rendimentos: Distribuição de 95% do lucro gerado pelo fundo, 

contabilizado dentro de um determinado período, dividido pela 

quantidade total de cotas. 

Ganho de Capital: Lucro obtido com a venda de cotas na qual o preço 

de venda excede o preço médio de compra do ativo. 

Cap Rate: Métrica que representa a taxa de retorno que uma 

propriedade imobiliária produz através de sua renda. Seu cálculo é 

obtido pela divisão da renda anual pelo valor pago pela propriedade, 

sem custos de transação. 

Vacância: Mensura, no caso da vacância física, o espaço não locado de 

um empreendimento ou de um conjunto de empreendimentos. Já a 

vacância financeira é baseada na diferença entre o fluxo de caixa real e 

o fluxo potencial máximo que poderá ser gerado pelo portfólio. 

Investidor Qualificado: Investidor Profissional ou investidor Pessoa 

física ou jurídica que possui mais de R$ 1.000.000,00 em investimentos 

no mercado financeiro e que ateste essa condição por escrito. 
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Taxas de Administração/Gestão: Taxa cobrada dos cotistas, descontada 

na fonte, para remunerar os profissionais administrativos/gestores e 

cobrir demais despesas geradas pelo fundo. A taxa pode ser 

proporcional ao valor de mercado, ao valor patrimonial, ou a qualquer 

outro indicador do fundo. 

Taxa de Performance: Percentual retido na fonte pelo fundo sobre o 

resultado que supera o benchmark previamente determinado. 

Benchmark: Índice de desempenho (Ex.: IFIX, Ibovespa, CDI,...). 

Posição Estratégica: Alocação de capital em ativos seguindo estratégia 

preestabelecida pelo fundo, geralmente visando o longo prazo. 

Posição Tática: Alocação de capital em ativos voltados para ganhos ou 

rendimentos de curto prazo. 

CRI (Certificado de Recebíveis Imobiliários): Títulos de renda fixa 

emitido por uma securitizadora lastreados em créditos imobiliários. 

LCI (Letra de Crédito Imobiliário):São títulos de crédito lastrados por 

créditos imobiliários, garantidos por hipoteca ou por alienação fiduciária 

da coisa imóvel. 

Dividend Yield: índice de dividendos pagos por cota, considerando o 

valor de mercado dos ativos negociados em bolsa. Divisão entre o 

rendimento por cota, referente aos últimos 12 meses, pelo preço da 

cota. 

P/VPA: índice de preço da cota no mercado em relação ao valor 

patrimonial da cota. Divisão do valor de mercado do fundo pelo 

patrimônio líquido. 

Resultado Líquido: Última linha da demonstração de resultado do 

fundo, após somadas todas as receitas e descontadas todas as despesas. 

Pode ser lucro caso seja positivo e prejuízo caso seja negativo.  
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Disclosure  
 

1) Este relatório é exclusivo para seu destinatário, não pode ser 

reproduzido ou distribuído para qualquer pessoa, ou todo, ou em 

parte, qualquer que seja o propósito, sem prévia autorização.   

2) Este relatório tem como objetivo fornecer informações que possam 

auxiliar o investidor a tomar sua própria decisão de investimento, não 

constituindo qualquer tipo de oferta ou solicitação de compra e/ou 

venda de qualquer produto. As informações contidas neste relatório 

são consideradas válidas na data de sua divulgação e foram obtidas 

de fontes públicas. A Capitalizo Consultoria Financeira não se 

responsabiliza por qualquer decisão tomada pelo cliente com base no 

presente relatório.  

3) O analista responsável pelo conteúdo está indicado acima, é 

credenciado junto a APIMEC e está obrigado ao cumprimento de 

todas as regras previstas no Código de Conduta da APIMEC para o 

Analista de Valores Mobiliários, e o cumprimento da Instrução CVM 

nº 598/18.  

4) O analista deste relatório declara que as recomendações refletem 

única e exclusivamente suas análises e opiniões pessoais, que foram 

produzidas de forma independente, inclusive em relação à Capitalizo 

Consultoria Financeira e que estão sujeitas a modificações sem aviso 

prévio em decorrência de alterações nas condições de mercado.  

5) As informações deste relatório foram obtidas de forma pública, 

consideradas, fidedignas e de boa-fé na data da publicação. O analista 

não garante sobre a integridade, confiabilidade, exatidão das 

informações. 
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6) As rentabilidades dos instrumentos financeiros podem apresentar 

variações e seu preço ou valor. Os desempenhos anteriores não são 

necessariamente indicativos de resultados futuros. A rentabilidade 

divulgada não é líquida de impostos e taxas. As informações presentes 

neste material são baseadas em simulações e os resultados reais 

poderão ser significativamente diferentes. O analista se exime da 

responsabilidade de qualquer prejuízo, direto ou indireto, que 

venham a ocorrer da utilização deste relatório ou conteúdo. 

7) O investimento em ações é indicado para investidores com o perfil 

moderado e agressivo. Operações alavancadas, em mercados de 

derivativos e opções podem gerar perdas superiores ao patrimônio 

do investidor. Pedimos atenção e cuidado com as operações 

alavancadas em ações (termo, aluguel, long&short, day-trade), 

opções e mercados futuros (Índice, Dólar, Boi Gordo, Milho, etc).  

8) Leia o Disclosure completo antes de investir                                                       

 

                                                                                               

https://capitalizo.com.br/disclosure/

