
Nota do Gestor 
Continuamos notando indícios de recuperação em “V” para a economia brasileira, 
contudo percebe-se uma considerável deterioração do cenário fiscal brasileiro com as 
constantes tentativas de aumento das gastos em políticas anticíclicas. Isso elevou os 
pontos mais longos da curva de juros reais, um dos principais motivos  que os FIIs não 
se recuperaram como as ações, na nossa visão. 

Do lado imobiliário, percebemos uma resiliência dos corporativos que ainda não 
anunciaram a vacância que o mercado precificava, principalmente nos ativos bem 
localizados. Houve inclusive anúncios de locação em aluguel médio acima do espera-
do, como o do Facebook no prédio Birmann 32, na Faria Lima. Contudo, ainda não 
vemos uma correção nos preços dos FIIs, o que oferece uma excelente oportunidade 
de compra. 

Também realizamos investimentos em oportunidades logísticas em ofertas privadas, 
como o BTLG11, com taxa de dividendo consideravelmente acima do que está pagan-
do o mercado secundário.  

Apesar do mês com retorno positivo, o fundo apresentou performance abaixo do espe-
rado, tendo como principais detratores suas posições ilíquidas, como alguns shop-
pings e a posição em hotéis. 

Em agosto/2020 o fundo apresentou rentabilidade de 0,8%, enquanto o IFIX retornou 
1,8% e o benchmark entregou 3,2% no mês. 

Atenciosamente, 

Equipe Imobiliária Mogno Capital 

 

Rentabilidade 

Informações: 

Nome do Fundo: MOGNO REAL ES-
TATE FIC FIM 

Cota 31/08/2020: 1,7954568 

Início do Fundo: 09/03/2016 

Patrimônio Líquido: R$ 26.713.181,90 

Gestor: Mogno Capital Investimentos 

Administrador: BTG Pactual 

Custódia e Controladoria: BTG Pactu-
al 

Auditor: PWC 

Domicílio: Brasil 

Moeda Base: Reais (R$) 

Público Alvo:  Investidores qualifica-
dos 

Objetivo: Auferir rendimentos e ga-
nhos de capital na aquisição de Fundos 
de investimentos Imobiliários ("FII"). 

 

 Agosto 2020 Desde o Início 
Mogno FIC FIM 0,8% -16,7% 79,5% 

IPCA + 6% 3,2% 8,9% 57,0% 
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Alocação por Estratégia (%Carteira) Composição Detalhada da Carteira (%Carteira) 

Alocação por Segmento (%Carteira) 

Composição da Carteira (%PL) 
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ENDEREÇO: 
Rua Iguatemi, 192 - 21º andar 
Itaim Bibi – São Paulo/SP 
01451-010 

CONTATO: 

comercial@mogno.capital 
+55 (11) 2348-2000 

 



Recomendações ao investidor: As informações contidas neste material são de caráter exclusivamente informativo. 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 Crédito 
- FGC. A rentabilidade divulgada não é líquida de impostos. A rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura. Ao 
investidor é recomendada a leitura cuidadosa do regulamento do fundo de investimento ao aplicar seus recursos. Para avaliação da performance dos 
fundos de investimento, é recomendável uma análise de período de, no mínimo, 12 (doze) meses. A Mogno Capital Investimentos Ltda. não se 
responsabiliza pela publicação acidental de informações incorretas, nem por decisões de investimentos tomadas com base neste material. 

Taxa de administração 1,16% a.a. 

Taxa de performance 20% 

Benchmark  IPCA + 6% 

Setor  Imobiliário 

Aplicação inicial  R$ 300 mil 

Movimentação mínima R$ 5 mil 

Horário para movimentação 16h00 

Prazo de cotização para resgate D+30 (corridos) 

Prazo de liquidação para resgate D+3 (úteis)* 

Imposto de Renda  Curto Prazo (20%) 
  *3 dias úteis após cotização 

PL médio 12 meses 25.025.864 

Retorno anualizado desde o início 14,0% 

Desvio padrão anualizado desde o início 9,93% 

Rentabilidade 12m 0,1% 

Meses positivos 43 

Meses negativos 11 

Meses acima de IPCA + 6% 36 

Meses abaixo de IPCA + 6% 18 

Maior retorno mensal 10,0% 

Menor retorno mensal -15,2% 

ENDEREÇO: 
Rua Iguatemi, 192 - 21º andar 
Itaim Bibi – São Paulo/SP 
01451-010 

CONTATO: 

comercial@mogno.capital 
+55 (11) 2348-2000 
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Análise Estatística 

Características  


