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Introdução
Esse case foi desenvolvido com o objetivo de apresentar o turnaround promovido por uma gestão imobiliária ativa e dedicada, tendo por base o
trabalho feito no FII BTG Pactual Logística (“Fundo”). Tal trabalho teve início após a transferência da gestão anterior no fim de 2019, e o novo
gestor, responsável pelas decisões de investimento do Fundo, promoveu no intervalo de um ano uma série de mudanças, incluindo criação de
mídia e de identidade, bem como novos investimentos e emissões que transformaram o portfólio em uma das principais referências do segmento
na atualidade.
O case concorre ao Prêmio Master Imobiliário 2021 na categoria “Turnaround do FII” , que avalia o conjunto de decisões e soluções, de
marketing e econômico-financeiras, na concepção e gestão das estratégias aplicadas no Fundo.
O case abordará a significativa mudança empreendida no Fundo, resultando não somente em um expressivo crescimento de patrimônio, base de
cotistas e liquidez, bem como na redução de seu risco de crédito e no aumento da previsibilidade e rentabilidade aos investidores, isso tudo
feito em um momento desafiador de mercado, no contexto da pandemia provocada pela Covid-19.
A estratégia adotada obteve um êxito expressivo e transformou o Fundo rapidamente em um dos maiores de seu segmento, sendo reconhecido
como referência em termos de qualidade dos seus ativos, distribuição geográfica e diversificação do risco de crédito de seus inquilinos.
A conclusão do case ilustrará que o Fundo obteve a melhor performance dentre seus pares de logística, alcançando um retorno positivo em
6,85% no ano de 2020 vs -10,24% do IFIX, índice que mensura o retorno dos Fundos Imobiliários mais líquidos do mercado, ou vs -5,75% dos
demais FII de Logística. Não apenas a rentabilidade, o Fundo aumentou seu patrimônio líquido em 7,8x para R$1,5 bilhão, com aumento
expressivo da quantidade de investidores em 5,3x, contando atualmente com 92.700 cotistas. Em relação ao seu portfólio, houve um crescimento
de 5.7x da sua ABL 454,9 mil m2 para , destacando-se pela atual concentração de 83% da sua área no raio de 60km da cidade de São Paulo/SP.
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O Fundo
Antes do Turnaround
O Fundo de Investimento Imobiliário FII BTG Pactual Logística era originalmente denominado “TRX Realty Logística Renda Fundo de
Investimento Imobiliário” foi estruturado pela Gestora TRX Realty em 2010 e, até 2019, havia realizado seis emissões de cotas para a construção
de um portfólio voltado para ativos do segmento logístico e industrial.
Em junho de 2019, quando ainda era gerido pela gestora anterior e administrado pela Oliveira Trust, o Fundo possuía um patrimônio líquido de
R$183,9 milhões. Nesse período o Fundo passava por uma grave crise, puxada pelo desejo de não renovação do contrato de locação por seu
maior locatário, o que resultaria em uma vacância de 24,6% na área bruta locável do Fundo. Nesse contexto, após o descontentamento dos
investidores, a gestora anterior foi substituída pelo BTG Pactual, com objetivo de transformar o modelo de gestão, por meio da recuperação dos
ativos, expansão e readequação do portfólio, injeção de liquidez e reposicionamento de marca.
A nova gestora propôs ainda uma redução das taxas do Fundo, administração, gestão, escrituração e custodia, de 1,48% para 0,90% do PL, valor
este condizente com o praticado pelo mercado. A proposta do BTG Pactual englobaria ainda todos os serviços necessários para a completa

transferência do Fundo, bem como foram assumidos pela nova gestão todos os custos de diligência jurídica e imobiliária em tal transferência,
como gesto positivo à nova parceria
Após a aprovação em Assembleia de Cotistas, iniciou-se um detalhado processo de due diligence sobre todas a informações do Fundo, desde a
esfera contábil até todos os aspectos técnicos e ambientais de todos os imóveis que compunham a carteira naquele momento. Na época, o
Fundo contava com 78,7 mil m2 de área bruta locável e 6 imóveis em seu portfólio.

Nota: Informações do fundo com base no relatório gerencial público, Quantum e análise da BTG Pactual Gestora de Recursos
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O Fundo
Antes do Turnaround
O portfólio antigo passava por desafios, seja na sua qualidade ou vacância, conforme abaixo:

Classificação dos Ativos

Tipicidade dos contratos

A
31%

B
69%

Vago
26%

Segmento dos Inquilinos

Típico
28%

Vacância
Anunciada
18%

Vago
26%

Vacância
Anunciada
18%

Atípico
28%

A&B
40%

Varejo
16%

A baixa qualidade dos ativos representava um

Contratos atípicos possuem multas elevadas,

Alguns setores oferecem melhor resiliência e

risco para o portfolio, além de impactar

previsibilidade e longevidade, características que

perspectivas de expansão, sendo o e-commerce o

negativamente a performance do Fundo. A

trazem maior estabilidade de rendimentos e

atual propulsor do ramo logístico nacional,

busca por ativos com padrão construtivo

segurança

maior

crescendo anualmente a taxas recordes. Nele

elevado e em praças mais resilientes era

facilidade

potencial

compreendem os setores Logístico, Varejo e A&B,

fundamental para recuperar sua rentabilidade.

aumento de liquidez na cota.

além das redes próprias de comercio digital.

Foco: Aumentar a qualidade dos ativos

Foco: Aumentar exposição contratos Atípicos

Foco: Aumentar exposição ao E-commerce

para
na

o

sua

mercado,
precificação

Nota: Informações do fundo com base no relatório gerencial público, Quantum e análise da BTG Pactual Gestora de Recursos

assim,
e
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O Fundo
Antes do Turnaround
•
•
•
•

São Paulo Vago | SP
ABL: 19.415 m2
Vacância: 100%
Contrato: -

•
•
•
•

Magna Vinhedo | SP
ABL: 10.440 m2
Vacância: 0%
Contrato: Típico 2020

•
•
•
•

•
•
•
•

Ceratti Vinhedo | SP
ABL: 13.852 m2
Vacância: 0%
Contrato: Atípico 2024

Itambé São Paulo | SP
ABL: 8.058 m2
Vacância: 0%
Contrato: Atípico 2022

•
•
•
•

•
•
•
•

Supermarket | RJ
ABL: 17.244 m2
Vacância: 0%
Contrato: Típico 2028

Koch Navegantes | SC
ABL: 9.794 m2
Vacância: 0%
Contrato: Típico 2037

8

Momento Econômico

Ano de 2020

Seção
3
Material

de Apoio
Setembro/2020

9

Momento Econômico
A crise econômica que se instalou no Brasil em meados de 2013 estendeu-se por diversos eventos políticos e econômicos, que culminaram em
um drástico aumento da taxa de juros, a SELIC. Há uma correlação inversa entre a taxa de juros e a atratividade nos investimentos imobiliários,
demonstrada abaixo pelo gráfico da Taxa Selic vs IFIX:

Após transferência do
Fundo

16%
14%

Selic

IFIX

3,816

TRX | BTLG

3,500

14.25%

12%

3,000

10%
2,831

8%
6%

2,500
2,000

6.50%

4%

1,500

2%
0%
2012
Selic

4,000

2.00%
2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

1,000

IFIX

BTLG base 1.000

Durante o período imediatamente anterior à transferência de gestão do Fundo, observamos o início de uma série de sucessivos cortes da Taxa
Selic pelo Banco Central e de um avanço expressivo no IFIX. No entanto, tal movimento não foi igualmente observado na cotação e desempenho
do antigo TRX Logística, performando abaixo de seus pares em desde 2016.

Nota: Quantum e análise da BTG Pactual Gestora de Recursos

10

Momento Econômico
Embora o ambiente econômico se mostrasse favorável no final de 2019, quando efetivamente foi realizada a transferência do Fundo, logo no
início de 2020 todo o mercado passou por um de seus maiores testes de estresse com a primeira onda da Covid-19, quando o cicuit breaker
chegou a ser acionado 8 vezes em apenas 6 pregões, levando a uma desvalorização do IFIX de -22,1% em cerca de três semanas.
Apesar das flutuações no mercado de capitais, principalmente no primeiro semestre de 2020, a taxa básica de juros permaneceu baixa e em
patamar mínimo histórico, o que foi benéfico para a renda variável e para os investimentos ilíquidos, em especial no setor imobiliário e os FII.
Notamos assim o aumento da busca por investimentos em ativos reais no setor imobiliário que apresentassem menor risco ao investidor, e o
segmento de ativos logísticos, pelas suas particularidades, foi um dos mais beneficiados.
Com as sensíveis mudanças de comportamento em meio pandemia da Covid-19, notamos a transformação do hábito de consumo do mercado
brasileiro. De acordo com estudo feita pela consultoria Nielsen, o volume absoluto do e-commerce brasileiro cresceu 41% no ano de 2020, o
maior crescimento desde o início da série histórica. A mesma consultoria aponta ainda um crescimento em 29% da quantidade de consumidores

de e-commerce em 2020, outro recorde da sua serie histórica. Com as diversas restrições impostas como medida para o controle da propagação
do vírus e a inevitável digitalização dos meios de comércio, houve um impacto direto na demanda de lojas varejistas e de operadores logísticos
por novas áreas de armazenagem, em especial na proximidade com as capitais, para a realização de operação conhecida como last-mile.
Com operações das mais diversas, os FIIs de Logística voltaram sua atenção para a aquisição de novos ativos, visando suprir tal demanda dos
investidores. Praças como as próximas à São Paulo/SP passaram a ser concorridas pelos principais players do segmento, justamente por sua
resiliência, e onde o BTLG focou seus esforços na construção de um portfólio robusto. Nesse sentido, as incertezas com a economia abriram
oportunidades únicas para que o Fundo pudesse crescer e se consolidar, realizando diversas aquisições como veremos nas próximas seções.
Nota: Quantum e análise da BTG Pactual Gestora de Recursos
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Momento Econômico

A expansão da venda de produtos por canais digitais cresceu de

Crescimento do E-Commerce
vendas em R$ bi | # de consumidores em mm
+41%

53.2

forma significativa em 2020, crescimento esse acelerado pela
+29%

87.4

61.9

79.7

55.8

61.8

Pandemia da Covid-19, alcançando um total de R$87,4 bilhões em
vendas e sendo utilizado por mais de 79 milhões de consumidores.
Essa expansão foi especialmente benéfica para o setor de Real Estate
logístico, pois houve uma crescente demanda por novos espaços de
armazenagem, em especial próximo as capitais, para estruturação de

2018

2019
Vendas

2020

2018

2019
2020
Consumidores

operações focadas em last-mile.

Carência de galpões AAA

A baixa qualidade média dos galpões no Brasil também reforça a

% da ABL

tese de busca por ativos de melhor padrão construtivo e localização.

Galpões
Obsoletos
Classe A

89.3%

Com a crescente demanda do setor logístico, há uma alta procura
inerente aos melhores ativos, levando ao aumento dos preços de
locação e redução da vacância, beneficiando os investidores dessa

10.7%

Nota: Nielsen, Credit Suisse e análise da BTG Pactual Gestora de Recursos

classe de ativos.
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Momento Econômico

Dados do exterior apontam que a o crescimento das vendas por canais digitais

Baixa penetração do E-commerce brasileiro vs comparáveis globais2

não representou uma alternativa durante as medidas de distanciamento e

% das vendas

restrição a circulação de pessoas em 2020, mas sim uma profunda mudança no

28.9

42.9
28.1

20.4

hábito de consumo.

37.2
19.7

17.8

3.8

11.1

O mercado brasileiro já possui grandes varejistas especializados em ecommerce, como é o caso do Mercado Livre e B2W, e diversas outras

Vestuário

Eletrônicos
China

EUA

Bens de Consumo

companhias tradicionais declaram abertamente como estratégia principal de

Brasil

crescimento a digitalização, como é o caso do Magazine Luiza.
A queda na taxa de vacância dos galpões logísticos em São Paulo nos últimos

Galpões logísticos de alto padrão em São Paulo 4

trimestres reforça a tese construída pela Gestão do Fundo em focar nos ativos
400
300

23%

de maior qualidade e próximos à capital, pois essas deverão apresentar o maior
21%

19%

19%

20%

18%

17%

crescimento relacionado ao e-commerce no curto prazo.

200
Existem oportunidades de crescimento das vendas online em praticamente

100

todos os segmentos de produtos, em especial os itens essenciais, como de

0
1T19
m² (milhares)

2T19

3T19

Absorção líquida

4T19

1T20

Novo estoque

Nota: Buildings, CBRE e análise da BTG Pactual Gestora de Recursos

2T20

3T20

Taxa de vacância

farmácia, que atualmente possuem apenas 1.5% de suas vendas por meio
digital vs 11,6% nos EUA e o de A&B, em que apenas 0,5% das transações são
realizadas por e-commerce vs 1,4% nos EUA.
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Trabalho da Gestão
Desafios Iniciais
A efetivação da transferência do Fundo para o BTG Pactual, assumindo a atual denominação como BTLG (BTG Pactual Logística), ocorreu em
outubro de 2019. Desde o início, a nova gestão assumiu dois dos principais compromissos com os investidores, sendo eles:

1

Ativos: Melhoria da Qualidade e Localização

2

Inquilinos: Melhoria Risco de Crédito e Prazo dos Contratos

O desafio inicial era claro: O maior locatário do Fundo havia realizado distrato do contrato de locação, deixando o portfólio com uma vacância
de 25% e com grave impacto em sua rentabilidade. Como medida de ação, a nova gestão procurou entender com granularidade os motivos que
levaram o locatário a tomar tal decisão, pois o galpão era muito bem localizado e a empresa, Coca-Cola Femsa, aparentemente não passava por

alguma crise econômica ou reestruturação operacional.
Nesse contexto, entendeu-se que o estado de conservação do ativo estava prejudicado, impactando a operação do locatário. Buscando reverter
a situação, o Fundo propôs realizar um extenso retrofit no galpão a fim de assegurar que a continuidade da operação no local, bem como
investir na melhoria da qualidade do ativo, proposta essa que foi aceita após negociação com o locatário.
Para financiar as obras, o BTLG realizou sua 7ª emissão de cotas, a primeira sob a gestão do BTG Pactual, captando R$17 milhões de forma
restrita no mercado. Tal valor foi destinado para o investimento nas obras de melhoria do galpão em São Paulo/Coca-Cola Femsa bem como
outras obras de manutenção que se faziam necessárias.
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Trabalho da Gestão
Desafios Iniciais: Femsa
Como resultado, em pouco mais de um mês de negociação, a gestão conseguiu regularizar o contrato e garantir que o Fundo se mantivesse com
100% de seus ativos locados, aumentando o prazo médio dos contratos de seu portfólio. O novo contrato acordado foi de modalidade atípica e
com vencimento em 2025.
Nesse momento inicial, o Fundo atingiu um Patrimônio
Líquido de R$201 milhões de reais e cerca de 17 mil
investidores, número pouco expressivo ainda para a
indústria de FIIs.

Rod. Presd.
Dutra

Marginal Tietê
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Trabalho da Gestão
Desafios Iniciais: Magna
Ainda nos primeiros meses da nova gestão, a locatária Magna, do ativo em Valinhos/SP, comunicou o fundo sua intenção de rescisão do
contrato de locação pela necessidade de expansão da área locável, e que inclusive já estava em estágio avançado de negociação em outro ativo
na região. Tal aviso ocorreu logo no início da pandemia da Covid-19, de forma que se concretizada a vacância, o Fundo passaria a ter 19% de
sua ABL vaga.
Nesse contexto, o trabalho ativo da nova gestão buscou compreender e propor soluções para a evitar a saída da locatária: com as incertezas da
pandemia, a expansão para outro ativo representava um risco na tomada de decisão do inquilino e uma oportunidade para o Fundo em estreitar
sua relação comercial. Após análise, constatou-se que havia ainda potencial construtivo no terreno ocupado e uma expansão serviria tanto para
acomodar a necessidade da locatária quanto para reestabelecer e renovar o contrato de locação.
Foi negociada a expansão de área para utilização da capacidade máxima do empreendimento, com aumento de 32% da ABL ocupada pelo
locatário em modalidade Built-to-Suit. Assim, além de aumentar a área ocupada e a receita do Fundo, o novo contrato de locação passou a ser

de modalidade atípica em relação à área adicional com duração de 5 anos, o que (i) conferiu ao Fundo maior previsibilidade de receita, (ii)
mitigou drasticamente o risco de vacância nesse ativo e (iii) fortaleceu a parceria com o inquilino por meio de um melhor alinhamento com seu
horizonte de atuação no médio e longo prazos.
O investimento na obra de expansão foi acordado a um cap rate de 9.5%, valores atrativos para a indústria considerando a localização e classe
do ativo, e acima do retorno médio dos demais ativos investidos e do nível de negociação da cota no mercado, resultando em uma imediata
criação de valor para o cotista. Cabe ressaltar também o sucesso obtido durante o ano de 2020, em que a gestão trabalhou de forma próxima a
todos os locatários durante os piores momentos da pandemia, que foram superados sem que houvesse qualquer tipo de desconto ou
diferimento nos aluguéis, evitando prejudicar a rentabilidade dos investidores.
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Trabalho da Gestão
Desafios Iniciais: Magna
Todo o projeto de expansão foi desenvolvido em parceria com a locatária, de forma a atender por completo suas necessidades.

Áreas em expansão
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Trabalho da Gestão
Desafios Iniciais: Comunicação
Parte importante do trabalho da gestão após a transferência do Fundo era de comunicar de forma clara ao mercado o redirecionamento
estratégico, reforçada pela celebração de uma década de existência do fundo.
Para avançar nessa frente, a gestão trabalhou na reformulação de toda a identidade visual do Fundo e de todos seus materiais de comunicação,
criando um novo logo e reforçando uma comunicação que fosse simples e transparente, sendo dessa forma acessível a todos os investidores.
O branding criado é o mesmo aplicado no presente case e está
refletido em todos os materiais criados pela gestão para o Fundo,

Página inicial do site próprio do Fundo

como dos Relatórios Gerenciais, Fatos Relevantes e até mesmo no
site próprio do Fundo.

Novo logo do BTG Pactual Logística FII
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Trabalho da Gestão
Crescimento do Portfolio: BRF
Logo no início de 2020, buscando mitigar o risco de concentração que possuía o portfólio antigo, o Fundo abriu uma nova captação de recursos,
desta vez com o objetivo de adquirir novos ativos. Essa emissão, a 2ª após a transferência para o BTG Pactual, foi conduzida com esforços
restritos e levantou R$135 milhões, representando um crescimento de mais de 70% em seu PL.
Uma premissa que sempre norteou o trabalho da nova gestão do Fundo é que nenhuma emissão de cotas seria submetida ao mercado sem que
houvesse um pipeline forte de novos ativos a serem adquiridos. Isso é um traço muito importante e observado em todas as emissões
subsequentes, sinaliza um grande alinhamento entre o investidor e o Fundo: recursos captados e não aplicados rendem essencialmente apenas o
CDI aos investidores enquanto aumentam as taxas cobradas pelo Fundo, logo uma grande agilidade no momento do investimento é primordial
para a manutenção da rentabilidade do investimento e para a construção de uma relação de confiança com todos os cotistas.
O foco desta emissão foi a aquisição de um galpão refrigerado alugado para a BRF em contrato atípico com vencimento em 2032 localizado na
região metropolitana de Fortaleza/CE. Situado no início da BR-116, uma das principais Rodovias Federais longitudinais do País, conhecida no

sudeste como Rod. Presidente Dutra ou Rod. Régis Bittencourt, se trata de um estratégico ponto de distribuição de produtos e insumos da BRF
para 5 estados do nordeste, além de incorporar ao portfolio do Fundo o risco de crédito da BRF por meio de forte contrato atípico, marcando
um importante ponto de inflexão do rumo do Fundo, sendo o primeiro movimento de expansão do portfólio sob nova gestão.
A análise do estudo de viabilidade do contrato era favorável em diversos cenários, que viabilizavam a aquisição, além de que a análise da
qualidade de construção do ativo foi considerada excelente por todo time técnico responsável, devido ao seu alto grau de conservação e na
qualidade de todos insumos utilizados no projeto. Corroborando ainda mais com a tese, o ativo possui localização estratégica para a locatária na
sua cadeia de distribuição no Norte e Nordeste, reforçando a segurança que este ativo trouxe para o Fundo.
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Trabalho da Gestão
Crescimento do Portfolio: BRF
A localização estratégia do ativo para as atividades da BRF é um ponto chave para a análise desta aquisição: o galpão é o principal centro de
distribuição para os estados vizinhos ao do Ceará, que não possuem unidade própria de distribuição, sendo então considerado de grande valor
para a companhia, além de estar próxima a diversas outras empresas multinacionais.
O valor total do ativo foi de R$120 milhões a
um cap rate de 8,73%. Com o contrato atípico
provendo maior segurança para as receitas do
Fundo e dada o baixo risco de crédito da
JSL

locatária, a gestão buscou a operação de
forma alavancada por meio de um CRI –

Pepsi

Certificado de Recebível Imobiliário, de forma
que o desembolso inicial do Fundo para a
Heineken

aquisição fosse de 72% do valor total do ativo.

BRF

Com esta alavancagem, o Fundo promoveu

uma estrutura eficiente pode otimizar sua

JBS

estrutura de capital e entregar uma maior

Ambev

rentabilidade aos seus investidores: o Yield on
Cost da aquisição foi de 10,0% nos primeiros
dois anos.

Nota: Quantum e análise da BTG Pactual Gestora de Recursos

Troller

Estados com presença de Centros de
Distribuição da BRF

22

Trabalho da Gestão
Crescimento do Portfolio: BRF
Outro detalhe positivo da aquisição, em relação ao contrato de locação, é o fato dele ser corrigido pela variação positiva do IGP-M/FGV, índice
esse que acumulou alta de aproximadamente 29% para o reajuste de 2021. Com esse ajuste, o ativo deverá alcançar um yield de 13.6% ao longo
deste ano.
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Trabalho da Gestão
Crescimento do Portfolio: Natura
Rodoanel
Rod.
Bandeirantes

No trabalho de alocação dos recursos da emissão realizada, a gestão do BTLG trabalhou de forma ativa na
Rod.
Anhanguera

estruturação e aquisição de parte do um importante Trophy Asset: o Centro de Distribuição e Sede da Natura, na
cidade de São Paulo/SP, com localização privilegiada nas proximidades com a Marginal Tietê e a Rod. Anhanguera.
Os contratos de locação firmados com a Natura são em grande parte de modalidade atípica e com vencimento para

Marginal
Tietê

Rod. Castelo
Branco

2032 e 2033, resultando em um considerável aumento do prazo médio dos contratos do Fundo para 9 anos nesse
momento, um dos maiores da indústria, além de reforçar ainda mais o crédito dos inquilinos da carteira.
O ativo é considerado estratégico para o Fundo não apenas pela sua localização única,
mas também pela importância para a operação da locatária. Além de ser um dos
principais centros de distribuição da empresa, atendendo a todo estado de São Paulo e

parte do sudeste, os contratos englobam também o escritório sede da companhia, que
conta com um projeto inovador tanto na sua arquitetura quanto na busca pela sua
eficiência energética, que lhe conferiram selo LEED Gold, AAA.
Com a aquisição, de R$65 milhões, o BTLG pode aumentar de forma relevante sua
participação na cidade de São Paulo/SP e em um ativo de alto nível. O yield do valor

investido na aquisição foi de 7,50%.
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Trabalho da Gestão
Crescimento do Portfolio: Natura
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Trabalho da Gestão
Crescimento do Portfolio
Tendo em vista a busca pela melhoria do mix investido, a nova gestão focou, além de melhor localização média, melhor qualidade dos ativos e
do padrão construtivo, visando um portfólio mais resiliente e atrativo para locatários prime, que se traduz tanto na redução de risco bem como
na melhora da percepção do investidor.
A aquisição de BRF e Natura proporcionaram de imediato melhor risco de crédito e maior longevidade de contratos, com alta qualidade média
dos ativos. O foco então se intensificou na aquisição de empreendimentos primordialmente na proximidade da cidade de São Paulo/SP.
Com a construção de um pipeline de alta qualidade, alinhada com a estratégia do BTLG, o Fundo passou na sequencia por duas emissões entre
junho e novembro de 2020. A primeira delas, ainda de forma restrita, no valor de R$360 milhões e a segunda, de forma ampla a todo o mercado,
no valor total de R$600 milhões. Mais informações sobre o resultado das ofertas serão apresentados na conclusão do presente case, mas vale
ressaltar que a emissão aberta ao mercado, via ICVM 400, teve também como objetivo o aumento da quantidade de cotistas do Fundo e, como
consequência, a sua liquidez.
Apesar do sucesso nas emissões, o momento de anúncio e realização das novas captações de recursos ocorreu durante a pandemia da Covid-19,
período de incerteza no mercado e preferência por liquidez. Felizmente, as captações foram bem sucedidas, o que permitiu a aquisição de ativos
únicos a preços convidativos, em linha com a estratégia de expansão e transformação do Fundo.
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Trabalho da Gestão
Crescimento do Portfolio: Continental
Em setembro de 2020 o Fundo adquiriu de um único comprador dois ativos, operação que em conjunto representou R$153,6 milhões a um cap
rate de 8,70%.
O primeiro deles está localizado em Santana do Parnaíba/SP, no início da Rodovia Castello Branco, uma das principais vias entre o interior de
São Paulo e a capital. O galpão se encontra 100% locado para a Continental e em contrato típico, embora a atual locação tenha origem em
contrato atípico na qual o ativo fora construído especificamente para a locatária em modalidade Built-to-Suit.
O galpão possui 39.893 m2 de área de terreno e 18.940 m2 de ABL, compreendendo
operação logística e semi-industrial da locatária. Vale ressaltar o bom posicionamento
estratégico do ativo, além da sua localidade, conta com relevante investimento de
capex realizado pela locatária.
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Trabalho da Gestão
Crescimento do Portfolio: WestRock
O segundo ativo adquirido está localizado em Araçatuba/SP e é locado para a WestRock, companhia líder no segmento de papel e celulose. O
ativo possui função logística e semi-industrial para a operação da locatária, constituindo importante papel na sua operação, pois localiza-se na
principal região produtora de celulose do Brasil. A empresa é a segunda maior produtora de papelão dos Estados Unidos, e vem se beneficiando
largamente do crescimento do e-commerce no Brasil.
O contrato deste ativo é de modalidade atípica com vencimento para 2026, contribuindo para a previsibilidade e segurança dos rendimentos do
Fundo.
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Trabalho da Gestão
Crescimento do Portfolio: Jundiaí
Com os recursos da oferta pública, de R$600 milhões, o BTLG pode dar um passo importante no processo de aquisição de ativos ainda mais
próximos a cidade de São Paulo, com foco em operações logísticos de modalidade last-mile e com privilegiado acesso as principais rodovias do
estado. Com esse objetivo, o Fundo negociou com sucesso a sua maior aquisição então, o Parque Logístico Jundiaí.
O ativo havia sido recém construído: a conclusão da aquisição ocorreu em novembro e o habite-se emitido apenas dois meses antes, em
setembro. As duas naves que compõe o parque seguem o mais alto padrão construtivo da indústria, com piso de capacidade para 6 ton/m2, pé
direito de 12 metros e um fator de eficiência de 91% na armazenagem, o maior dentre os ativos logísticos da região. O ativo também de destaca
por possuir certificação LEED, corroborando sua qualidade.
A área total do terreno é de 180.028 m2 e ABL total de 100.028 m2. No momento
da aquisição, apenas 37% de toda a ABL já estava locada, sendo então negociada
entre as partes um período de Renda Mínima Garantida pelo período de 18 meses
a um yield de 8.0%, em linha com o praticado no mercado. Por esse período, a
gestão teria então maior liberdade para negociar

os contratos de locação,

podendo ser agressivos nas propostas comerciais que venham a beneficiar o
Fundo no longo prazo, porém sem comprometer a rentabilidade do BTLG no
curto prazo.
Vale ressaltar quem em menos de 5 meses após a aquisição do ativo, ele já se
encontra com 92% de sua ABL locada e em contratos resilientes, com vencimentos
superiores a 10 anos e para empresas com baixo risco de crédito, como a varejista

MadeiraMadeira.
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Trabalho da Gestão
Crescimento do Portfolio: Jundiaí
Além das características técnicas excepcionais, o Parque Logístico de Jundiaí está muito bem localizado, com fácil acesso a duas das principais
rodovias do estado de São Paulo, a Anhanguera e Bandeirantes.

Campinas: 30 km
Aeroporto VCP: 33 km

Vinhedo

Rod. Joõo
Cereser

Louveira

Jundiaí
Rod.
Bandeirantes

Rod. Dom
Gabriel Paulino

Rod.
Anhanguera

Rodoanel: 45 km
São Paulo: 55 km
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Trabalho da Gestão
Crescimento do Portfolio: Desenvolvimento SBC
Em 2019 a Ford anunciou o fechamento de sua fábrica na cidade de São Bernardo do Campo/SP após 52 anos de funcionamento, e organizou
um processo competitivo para a venda de seu terreno de 1 milhão de m2, que dará origem a um dos maiores parques logísticos da América
Latina.
O BTLG participou de forma ativa do consórcio que venceu a concorrência para aquisição do terreno e seu desenvolvimento. Com localização
privilegiada, distante apenas 15 km do centro de SP, toda a infraestrutura instalada passará por um processo de desenvolvimento retrofit para a
conversão da área no maior e mais bem localizado parque logístico em São Paulo/SP. O projeto possui uma grande atratividade para locatários
top tier de diversos setores com alto valor agregado, desde o e-commerce até o setor farmacêutico e até mesmo o automobilismo, já que nas
proximidade do ativo se encontram algumas das mais tradicionais montadoras do Brasil.
O projeto desenvolvido trará ainda uma grande oportunidade de personalização das áreas de armazenagem, em contratos que poderão ser de
modalidade Built-to-Suit e de longa duração.
A participação do BTLG no investimento é de 25%, no valor total de R$245,3 milhões ao longo de três anos. Ao final das obras, deverá ser
entregue um total de 460.000 m2 de ABL em galpões de classificação AAA e que possam pleitear a certificação LEED. A rentabilidade da
participação do Fundo foi imediata ao seu primeiro investimento, a uma taxa de 8.80% nos primeiros três anos e até a completa entrega das
áreas.
O ativo consolida a presença do BTLG na grande São Paulo, com proximidade dos pontos de consumo e com grande potencial de last mile,
contribuindo de forma relevante para a construção do portfólio do Fundo com ativos de excelente localização e qualidade.
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Trabalho da Gestão
Crescimento do Portfolio: Desenvolvimento SBC
Além da proximidade com o centro de São Paulo/SP, a área está localizada de forma estratégica, junto à Rodovia Anchieta e a 5km da Rodovia
Imigrantes, eixo da principal ligação entre a capital e o Porto de Santos, um dos mais importantes corredores logísticos do Brasil e da América
Latina.

São Paulo (centro): 15 km

Rod. Anchieta

Rod. Imigrantes

Rodoanel: 8 km
Porto de Santos: 78 km
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Trabalho da Gestão
Crescimento do Portfolio: Ativos SP
Na virada entre 2020 e 2021, para finalizar a alocação dos recursos captados,
o BTLG realizou a aquisição de um portfólio de três ativos, sendo dois deles
localizados no raio 30km da cidade de São Paulo/SP e o terceiro localizado
na cidade de Hortolândia/SP, na Rodovia Bandeirantes. Com essa aquisição,

Hortolândia

o BTLG se consolidou com um portfólio predominantemente no estado de
SP e em especial, nas proximidades da cidade de São Paulo, com ativos
cobrindo as principais rodovias de acesso a capital.
Todos os ativos envolvidos nesta aquisição são modulares de alto padrão,
AAA, com características técnicas como pé direito livre de 12 metros e piso
com capacidade de 6 ton/m2, estando aptos para suprir a demanda de seus

Guarulhos

locatários.
O valor total da aquisição foi de R$195 milhões, o que representa
R$2.224/m2 de ABL. O cap rate da aquisição foi de 8.0%, porém como parte

Embu

do pagamento (R$50 milhões) será realizado em até 1 ano após a assinatura
dos contratos, nesse período o portfólio irá representar um yield no valor
pago de 9,60% para o BTLG.

30 km
60 km
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Trabalho da Gestão
Crescimento do Portfolio: Guarulhos
O ativo de Guarulhos se localiza próximo a Rodovia Presidente Dutra, facilitando a operação de seus locatários. O galpão conta com 20.247 m2
de ABL e 33.800 m2 de terreno. No momento da aquisição, o ativo se encontrava 80% locado.
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Trabalho da Gestão
Crescimento do Portfolio: Embu
O ativo de Guarulhos se localiza próximo a Rodovia Régis Bittencourt, principal eixo de ligação entre São Paulo e a região sul do Brasil. O galpão
conta com 30.591 m2 de ABL e 67.500 m2 de terreno. No momento da aquisição, o ativo se encontrava 88% locado.
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Trabalho da Gestão
Crescimento do Portfolio: Hortolândia
O ativo de Hortolândia/SP se localiza na margem da Rodovia dos Bandeirantes, próxima a cidade de Campinas/SP. O galpão conta com 36.024
m2 de ABL e 64.555 m2 de terreno. No momento da aquisição, o ativo se encontrava 100% locado.
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Resultado
Distribuição e Qualidade
O desempenho do Fundo e o seu crescimento foram grande destaque no ano de 2020 no mercado de Fundos Imobiliários, apesar das
adversidades provocadas pela pandemia. As mudanças promovidas pela gestão no portfólio do Fundo foram determinantes para o seu sucesso,
a seguir será apresentada a evolução dos diversos indicadores no que ilustram a evolução do BTLG para um produto mais maduro e com uma
estratégia clara.
O primeiro desafio assumido pela gestão, de melhora na qualidade dos ativos, é claramente ilustrada pela nova distribuição geográfica, com
52% de sua ABL no raio 30km de São Paulo e 83% no raio de 60km, alterando sensivelmente o perfil do Fundo. Além disso, as novas aquisições
contribuíram para a melhora na qualidade construtiva do portfólio, com 92% de toda área construída em padrão A+.

Qualidade dos Ativos – ABL A+

Distribuição Geográfica dos Ativos
% ABL total do Fundo

% ABL total do Fundo

12%

6%

22%

66%
em SP

31%

2%
4%
5%

92%

31%
55%

89%
em SP

52%

35%
Pré-gestão

Pós-gestão

SP - 30km

SP - 60km

São Paulo

Ceará

Rio de Janeiro

Santa Catarina

Pré-gestão

Pós-gestão
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Resultado
Risco de Crédito
Para o segundo compromisso da gestão, no trabalho ativo para a melhora do risco de crédito do portfólio, ocorreu como consequência conjunta
do crescimento do portfólio e da melhora da sua qualidade: abriu-se oportunidade para que o Fundo tivesse locatários top tier como seus
inquilinos e o seu crescimento promoveu a pulverização de cada locatário.

# de Ativos e Inquilinos

Área Bruta Locável
(‘000 m2)

455

28
+5.7x

6

15

79

Pós-gestão

Pré-gestão

6
Pré-gestão
Ativos

158

Área desenvolvida1

122

Área locada pela
gestão

Pós-gestão

Inquilinos

Em relação à vacância, desde o início dos trabalhos da nova gestão o Fundo permaneceu sem qualquer vacância financeira e com ocupação
próxima a 100%. Ao final das aquisições, o BTLG possuía uma vacância física de apenas 1,70% de sua ABL total, valor esse considerado saudável
quando comparado ao tamanho do Fundo e a pulverização de locatários do portfólio, tendo sido assinados a locação de mais de 100.000 m2.

Nota: Quantum e análise da BTG Pactual Gestora de Recursos. (1) Área Desenvolvida representa toda ABL do Fundo que passou por projeto de retrofit, desenvolvimento ou expansão.
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Resultado
Após o Turnaround
Com o novo portfolio, resgatamos os indicadores inicialmente apresentados neste case e que refletem a qualidade do portfólio construída pela gestão.

ABL por Estado
SP+
6%

Classificação dos Ativos

RJ
SC 2%
CE
4%
5%

Segmento dos Inquilinos
Autom.
6%
Celulose
6%

B
8%

Farma
4%

Log
28%

Varejo
7%

SP 30km
52%

A+
92%

SP 60km
31%

uma

relevante

melhora

no

E-commerce
9%
A&B
14%

Desenv.
25%

Alta concentração em São Paulo é um

Houve

padrão

A pulverização dos setores de atuação dos

indicador bastante apreciado pelo mercado,

construtivo dos ativos que compõem o portfólio

inquilinos trás um menor risco implícito ao Fundo.

sendo considerado a praça mais resiliente do

do Fundo, resultado esse do desdobramento da

Ainda no caso do portfólio, a atuação das

setor logístico, onde após o turnaround

estratégia adotada no processo de aquisição.

empresas de logística, A&B e varejo estão ligadas

concentra 89% do parque nacional de ativos

Ativos de melhor qualidade são mais resilientes e

a canais digitais, tendo então uma oportunidade

de melhor qualidade, com destaque para 83%

contribuem para a segurança dos rendimentos

de crescimento com o desenvolvimento do e-

da ABL estarem dentro do raio 60km da

aos investidores.

commerce.

capital.
Nota: Análise da BTG Pactual Gestora de Recursos
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Resultado
Geografia

No mapa ao lado podemos ver onde se concentra
a maior parte dos ativos do BTLG, em especial no
Araçatuba/SP

Fortaleza/CE

raio 60km da cidade de São Paulo/SP, e, abaixo, a
distribuição por estado do % da área bruta total
locável do Fundo.

CE
5%

30 km

Navegantes/SC

Rio de Janeiro/RJ

SC
2%

SP
89%

RJ
4%

60 km
Ativos antigos

Ativos adquiridos
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Resultado
Desempenho do FII
Devido a uma transformação de proporções inéditas no mercado de FII brasileiro, apresentada em um período de cerca de ano, o Fundo se
estabeleceu como um dos maiores players da indústria de Fundos Imobiliários, em especial dentre os FII do setor Logístico. Tal reflexo pode ser
notado tanto na evolução do patrimônio líquido do Fundo, como também na evolução na quantidade de cotistas que que nele aplicam.

Valor de Mercado
1,600

Quantidade de Investidores

R$ mm

1,532
+7.8x

+5.3x

60,000

800

40,000

183

14,677

20,000
0

0

jun-19

92,700

80,000

1,200

400

100,000

set-19

dez-19 mar-20

jun-20

Pré-gestão

set-20

dez-20

jun-19

set-19

dez-19 mar-20 jun-20

set-20

dez-20

Pós-gestão

Como consequência, o BTLG aumentou sua liquidez em mais de 30x na comparação entre o mês imediatamente anterior a transferência e
dezembro de 2020, mês em que o Fundo foi o mais negociado dentre todos os 351 FII listados da bolsa de valores, alcançando um volume
diário de negociação de R$12 milhões.

Nota: Quantum e análise da BTG Pactual Gestora de Recursos
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Resultado
Desempenho do FII
Pela vertente de mercado, o BTLG integrou por diversas vezes a carteira recomendada pela mídia especializada, como no jornal Estado de São
Paulo, CNN Brasil, InfoMoney e MoneyTimes, sendo reconhecido por esses canais e as corretoras, como o FII mais indicado para Investimento em
2020 e até o momento, em 2021.

Nota: Análise da BTG Pactual Gestora de Recursos
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Resultado
Retorno do FII
O Fundo terminou o ano de 2020 com retorno total de 6,85%, a melhor performance dentro os Fundos de Investimento Imobiliário de logística e
superou com grande margem o IFIX, com desempenho de -10,24% para o mesmo período. Desde a mudança na gestão, o FII reverteu uma série
histórica de deságio em relação a seu valor patrimonial, passando a negociar com ágio ao patrimônio de forma consistente, o que reflete a visão
positiva do mercado em relação as perspectivas futuras do BTLG.

Performance FIIs Logística, CDI e IFIX

Price to Book

Total Return

Ágio ou deságio na cota a mercado vs patrimonial

BTLG CDI GGRC FIIB HGLG ALZR LVBI VILG XPIN IFIX XPLG BRCO SDIL
8%
4%

6.85%
2.8%

1.0%

Pós-gestão
17%

0.1
-0.3%

-4%

-12%

Pré-gestão

0.2

0%

-8%

0.3

-1.3% -1.5%

Média FIIs Logística
-5.75%

0.0

-2.8% -2.9%

-0.1

-7.7%

Covid-19

-10.24%-11.1%

-0.2

-16%
-20%

-0.3

-18.2%

-28%

-25.4%

-0.5

2016
Nota: Quantum e análise da BTG Pactual Gestora de Recursos

-37%

-0.4

-24%

2017

2018

2019

2020

2021
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Resultado
Comparativos
Mais do que o retorno financeiro, o choque de gestão no BTLG pode entregar aos investidores um portfólio mais resiliente e de qualidade, elevando o
Fundo ao patamar top tier da indústria, superando os outros players em diversos aspectos e indicadores.
Em um ano de gestão, o BTLG saiu dos bastidores da indústria para se destacar como (i) a maior concentração à praça de SP, mais resiliente, (ii) maior
Wault1 (prazo médio de contratos) da indústria e (iii) relevante componente de contratos atípicos, garantindo assim previsibilidade e segurança ao
cotista.

Indicadores Comparativos
Principais FIIs de Logística

FII

PL Mercado
R$ ('000)

P/VP

Ativos

ABL

SP

MG

RJ

NE

Sul

N-CO

Vacância

Wault

Cotistas

Atipicidade

#

('000) m2

% ABL

% ABL

% ABL

% ABL

% ABL

% ABL

% fin

anos

#

%

5%

2%

0%

2%

7.00

92,700

40%

BTLG

1,429

1.17

15

454.9

89%

0%

4%

HGLG

3,300

1.21

16

691.0

67%

23%

3%

2%

5%

0%

8%

n/a

275,634

35%

XPLG

2,979

1.11

15

736.2

46%

3%

8%

31%

12%

0%

9%

n/a

252,415

61%

BRCO

1,706

1.04

11

413.0

58%

12%

6%

9%

15%

0%

0%

4.1

22,651

71%

LVBI

1,411

1.07

6

266.6

82%

7%

0%

2%

9%

0%

3%

n/a

34,707

40%

VILG

1,365

1.12

12

416.0

24%

45%

16%

0%

10%

5%

0%

4.1

123,972

26%

GGRC

1,061

1.14

17

414.4

29%

5%

0%

14%

19%

34%

0%

6.92

91,005

100%

XPIN

756

1.04

3

241.6

75%

0%

25%

0%

0%

0%

8%

n/a

52,373

6%

SDIL

500

1.00

4

200.8

52%

0%

48%

0%

0%

0%

14%

n/a

45,745

25%

FIIB

365

1.19

1

102.8

0%

0%

0%

0%

100%

0%

2%

n/a

17,429

0%

Nota: Quantum e análise da BTG Pactual Gestora de Recursos. (1) Wault (Weighted Average of Unexpired Lease Term) é a média ponderada do prazo dos contratos de aluguéis pela receita contratada. Considera apenas os
contrato de locação vigentes do fundo;
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Conclusão
Como apresentado, a performance do Fundo foi expressiva após a transferência de Gestão para o BTG Pactual, englobando tanto a melhora na
qualidade e risco do portfólio como também a expansão do fundo e a rentabilidade aos seus investidores.
O BTLG ilustrou ao mercado o como o trabalho ativo da gestão imobiliária é capaz de gerar valor para o Fundo em tão pouco tempo e em um
ambiente adverso. Com a perspectiva de melhora da economia, com a superação da pandemia da Covid-19 e a retomada do crescimento, se
espera que o Fundo possa crescer ainda mais e continuar a gerar mais valor aos seus investidores.
Por todos os fatores evidenciados no presente case, o Fundo contribuiu de forma ativa para a evolução e expansão da indústria de Fundos
Imobiliários no mercado brasileiro, se apresentando como mais uma opção de investimento que tem um compromisso e alinhamento com seus
cotistas.
Acreditamos que exemplos como esse, em que a adoção de melhores práticas de Gestão, com alta capacidade de originação e de geração de

valor, proporcionam à indústria imobiliária e de Fundos Imobiliários a conquista de maior confiança, fomentando ainda mais o crescimento do
setor imobiliário.
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Disclaimer
Fundos de investimento não contam com garantia do administrador do fundo, do gestor da
carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do Fundo Garantidor de Créditos - FGC. A
rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura.
É recomendada a leitura cuidadosa do prospecto e do regulamento do fundo de investimento pelo
investidor ao aplicar seus recursos. Os investidores devem estar preparados para aceitar os riscos
inerentes aos diversos mercados em que os fundos de investimento atuam e, consequentemente,
possíveis variações no patrimônio investido.
Quaisquer projeções ou previsões contidas nesta apresentação são baseadas em suposições e
estimativas subjetivas sobre eventos e circunstâncias que estão sujeitos a variações significativas.
Dessa forma, não é possível assegurar que quaisquer resultados oriundos de projeções ou previsões
constantes deste documento serão efetivamente verificados.
O BTG Pactual e seus diretores, funcionários e representantes não expressam nenhuma opinião, nem
assumem qualquer responsabilidade pela suficiência, consistência ou completude de qualquer das
informações aqui apresentadas, ou por qualquer omissão com relação a esta apresentação.
Nenhuma das pessoas mencionadas neste parágrafo será responsável por quaisquer perdas ou
danos de qualquer natureza que decorram do uso das informações contidas neste documento, ou
que eventualmente sejam obtidas por terceiros por qualquer outro meio. O BTG Pactual não assume
responsabilidade pela concretização das informações descritas neste documento e seu conteúdo
não deve ser interpretado como aconselhamento financeiro, fiscal ou jurídico.
Esta apresentação é válida somente nesta data, sendo que eventos futuros podem prejudicar suas
conclusões. O BTG Pactual não assume nenhuma responsabilidade em atualizar, revisar, retificar ou
anular esta apresentação em virtude de qualquer acontecimento futuro. Opiniões relacionadas a
esta apresentação que eventualmente sejam expressas pelo BTG Pactual, devem ser consideradas
unicamente como uma sugestão de melhor maneira de conduzir os diversos assuntos dela
constantes. Não é obrigação do BTG Pactual implementar os procedimentos apresentados neste
documento, bem como o BTG Pactual não é responsável por qualquer falha em quaisquer
negociações ou operações relativas a esta apresentação.
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