
Fundo de Investimento Imobiliário
GWI CONDOMÍNIOS LOGÍSTICOS (GWIC11)

1. PERFORMANCE

Rentabilidade                                         Mês            Ano          12 meses          Acum.*

Distribuição de Dividendos

R$ 131.400.000,00
1

730.000
R$ 180,00
R$ 200,00
R$ 161,10

Relatório Mensal

Rendimento de Dividendos* (12 meses)

DETALHES DO FUNDO

Market Cap¹
Qtde de Empreendimento
Qtde de cotas
Valor da cota¹
Maior preço em 12 meses
Menor preço em 12 meses

FICHA TÉCNICA

OBJETIVO
Busca obter ganho de capital a longo prazo além de 
distribuir rendimentos mensais.

DIVIDENDOS
Tipo: Renda de aluguel
Frequência: Mensal 

DATA DE INÍCIO
Agosto de 2010 

DOMICÍLIO 
Brasil

TIPO DE FUNDO
Fechado
 
CÓDIGO BOVESPA
GWIC11

CUSTOS
Taxa de administração: 0,25% a.a sobre o total de ativos, 
ou mínimo de R$ 20.000,00 acrescido da taxa de escritu-
ração, dos dois o maior.
Taxa de consultor: 0,5% a.a sobre o total do PL
Taxa de performance: 20% dos rendimentos que supera-
rem IPCA + 6%

ESTRUTURA
Gestor: GWI Real Estate 
Administrador: BTG Pactual
Ouvidoria: 0800 722 0048 / SAC 0800 722 2827

TRIBUTAÇÃO             
IRPF: dividendos mensais isentos (lei 11.033 de 21/12/2004) 
IRPJ: 20% sobre dividendos mensais.

TAXA DE VACÂNCIA
10,52% (físico)
      
GWI REAL ESTATE
Av. Brig. Faria Lima, 3900 - 6º andar | 04538-132 | São 
Paulo SP - Brasil 

Pagamento                                  Dezembro              Janeiro                   Fevereiro
Competência                                Novembro               Dezembro               Janeiro

RECEITAS

(-) DESPESAS

= DISTRIBUIÇÃO TOTAL

DISTRIBUIÇÃO POR COTA 

1.178.133,00

116.499,04

1.061.633,96

1,45

1.140.097,86

107.108,13

1.032.989,73

1,41

* Desempenho em 2010 reflete dividendos pagos aos cotistas a partir do lançamento, em agosto de 2010.
IPCA é acumulado durante o mesmo período (taxa não anualizada).
** Indicador IFIX (BM&FBOVESPA)  teve início em dezembro de 2010.

¹ 27/02/2015

28 de fevereiro de 2015

RETORNO TOTAL

GANHO DE CAPITAL

RENDIMENTO DISTRIBUÍDO

IFIX (BM&FBOVESPA)**

IPCA

FII GWI CONDOMÍNIOS LOGÍSTICOS

ÍNDICES

  -9,21%

  -10,00%

  0,79%

  -0,19%

  1,22%

  82,79%

  50,00%

  32,79%

 8,92%

  0,57%

  8,35%

 -3,72%

 -5,21%

 1,50%

 2,45%

 2,48%

   2,93%

   7,70%

  36,94%

  33,77%

* Lucro por cota (apurado no mês de competência) ajustado pela posição de caixa, sobre a cotação do 
fechamento do início do período no mercado secundário (valor de mercado).

+55 (11) 3702-3200www.gwirealestate.com.br rinvestidores@gwirealestate.com.br

Confira as últimas cotações e as rentabilidades do 
FII GWIC11 na nossa homepage: 
www.gwirealestate.com.br

1.494.158,03

343.605,91

1.150.552,13

1,58

0,65%

0,70%

0,75%

0,80%

0,85%



b) Liquidez

Em Fevereiro, 377 cotas (totalizando R$ 68.557) foram negociadas em 100% dos 
pregões.

c) Reserva de Contingência

Em janeiro, houve a retenção para constituição de reserva de contingência. Com 
isso, o valor histórico que o Fundo mantém passou a ser de R$ 234.785,37 (remune-
rada por meio de aplicações financeiras de renda fixa). Os recursos desta reserva 
são usados, quando necessário, para arcar com despesas não recorrentes de obras 
e/ou benfeitorias no empreendimento.

d) Benfeitorias

Conforme avisamos no relatório de dezembro, estamos modificando e melhorando
as vias de trânsito do empreendimento para que tenhamos mais segurança e
melhor visibilidade. Seguem algumas fotos para acompanhamento:

- Melhor sinalização das vagas de carretas;
- Faixas de Pedestre bloco C e D;
- Faixa de pedestre na lateral Bloco B;
- Tachões bloco A, B, C e D.

GWI CONDOMÍNIOS LOGÍSTICOS (GWIC11)  28 de fevereiro de 2015

a) Rendimento

+55 (11) 3702-3200www.gwirealestate.com.br

3. COMENTÁRIO DO FUNDO

2. COMENTÁRIO AO EMPREENDIMENTO

rinvestidores@gwirealestate.com.br

Comprometimento e Gestão Ativa | GWI Real Estate é o maior investidor do fundo GWIC11.

No dia 08 de janeiro, foi aprovada, pelo 5º Grupamento de Bombeiros de Guarulhos, 
a solicitação de revisão do projeto do Corpo de Bombeiros, na qual foram feitas diver-
sas adequações e revisões de layout, visando atender às exigências do Corpo de 
Bombeiros. As obras tiveram início no mês de março e a previsão de término está 
para 15/05. Ressaltamos que as reformas realizadas não impactarão na distribuição 
dos rendimentos.

Local: Guarulhos  | SP

Inauguração: 2009

Área do Terreno: 105.887 m²
   
Área construída: 61.342 m²

Área locável:  54.509 m²

Salas Comerciais: A partir de 80,50 m²

Localização: A 5 minutos do 
Aeroporto Internacional de Guarulhos

INFORMAÇÕES SOBRE O GLOBAL CUMBICA

O rendimento distribuído no mês de fevereiro (R$ 1,58 / cota) foi o maior desde o início 
do Fundo.
Isto se deve ao fato da receita total no mês de janeiro ter aumentado em 31,06% em 
relação ao mês de dezembro de 2014. Este resultado se deve a diversos fatores, tais 
como, a entrada de dois novos locatários no empreendimento, o recebimento, com 
acréscimo de multa e juros, dos valores que estavam sendo pagos em atraso e à 
queda de 95,44% na inadimplência de dezembro de 2014 para janeiro de 2015. Além 
disso, recebemos a oitava parcela (de dez) de um acordo judicial celebrado em favor 
do Fundo.
As despesas, por sua vez, aumentaram em 219,69% no mesmo período, devido ao 
pagamento da comissão referente à locação do novo espaço e à constituição da 
reserva máxima de 5%.
Ademais, houve um aumento nas despesas de gerenciamento e na taxa de adminis-
tração, em função da valorização do Fundo, bem como, um decréscimo de 19,26% na 
despesa de condomínio de fevereiro de 2015.


