
FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO

GWI RENDA IMOBILIÁRIA (GWIR11)

1. PERFORMANCE

DISTRIBUIÇÃO DE DIVIDENDOS

RELATÓRIO MENSAL
29 DE SETEMBRO DE 2017

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

DIVIDENDOS
Tipo: Renda de aluguel
Frequência: Mensal 

DATA DE INÍCIO
Fevereiro de 2013 

DOMÍCILIO 
Brasil

TIPO DE FUNDO
Fechado
 
CÓDIGO BOVESPA
GWIR11

CUSTOS
Taxa de administração: 0,25% a.a sobre o 
total do PL de mercado
Taxa de consultor: 0,25% a.a sobre o total 
do PL de mercado
Taxa de performance: 20% dos rendimentos 
que superarem IPCA + 6%

ESTRUTURA
Gestor: GWI Real Estate 
Administrador: BR-Capital DTVM S/A
Ouvidoria: 0800-777-3505
ouvidoria@brcapital.com.br

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

Rentabilidade                                 Mês                Ano              12 meses            Acum.*

IFIX (BM&FBOVESPA)

IPCA

38,69%

40,53%

33,78%

6,47%

17,77%

2,54%

4,97%

19,12%

1,78%

0,55%

6,58%

0,16%

*Início: Fevereiro de 2013

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

RENDIMENTO DE DIVIDENDOS* (12 MESES)

Pagamento                                        Julho          Agosto          Setembro
Competência                                      Junho        Julho        Agosto

RECEITAS

(-) DESPESAS

LUCRO LÍQUIDO

= DISTRIBUIÇÃO TOTAL

DISTRIBUIÇÃO POR COTA  A

538.423,18

47.749,59

488.981,76

488.981,76

1,28

555.826,46

46.372,06

512.576,00

512.576,00

1,34

442.533,26

51.322,29

389.657,34

389.657,34

1,02

GWI R11

R$ 79.841.553,00

2

99

382.017

R$ 209,00

R$ 255,00

R$ 209,00

Market Cap

Qtde de Empreendimentos

Qtde de cotistas

Qtde de cotas

Valor da cota

Maior preço em 12 meses

Menor preço em 12 meses

DETALHES DO FUNDO

FICHA TÉCNICA

* Lucro por cota apurado no mês de competência, ajustado pela posição de caixa, sobre o valor 
de emissão da cota (R$ 232,00)
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As vendas totais do mês de agosto no Shopping Praça da Moça, no 
comparativo com o mesmo mês do ano anterior, apresentaram aumento de 
8,48%. Em relação ao orçado, as vendas ficaram 4,72% acima da meta. 
Nesse mês, o setor que teve a maior variação positiva foi o de megalojas. 

As operações Âncaros, semi-âncoras, megalojas, vestuário, calçados, 
artigos do lar, óticas, perfumaria e cosméticos, joais, relojoarias e 
bijouterias, alimentação e conveniência/serviço apresentaram aumento em 
comparação com o ano anterior os demais segmentos que são 
entretenimento, artigos diversos, telefonia e acessórios e quiosque 
apresentaram redução. A taxa de vacância do empreendimento é de 4,98% 
da ABL em agosto.

OFICINAS DIVERTIDAS HASBRO

Entre 29/09 a 22/10, o Shopping recebeu o espaço “Oficinas 
Divertidas Hasbro”. Dividido em 4 ambientes, as atividades 
temáticas envolviam os personagens infantis Transformers, My Little 
Pony, Mr. Potato Head, além de um ambiente chamado Hasbro 
Gaming, com os jogos Twister, Fala Aí e outros.

A atração ainda trouxe a oportunidade para aproximar as crianças de 
seus personagens queridos com as sessões de fotos: Nos dias 1 e 
14/11 com os personagens do desenho My Litlle Pony e nos dias 8 e 
21/11 com os robôs Transformers.

3. COMENTÁRIO DO SHOPPING PRAÇA DA MOÇA

4. COMENTÁRIO BIRMANN 31
O aluguel, referente à meia laje no prédio comercial padrão AAA foi 
recebido e distribuído normalmente.

SHOPPING PRAÇA DA MOÇA
DIADEMA - SÃO PAULO

Área Construída: 125.144 m²
Área Bruta Locável: 
29.784,64 m² + 49 quiosques

Você gostou? Dê sua opnião e mande um emai l  para:  market ing@gwirealestate.com.br

A rentabilidade obtida no passado não representa garantia de resultados futuros. É recomendada a leitura cuidadosa do prospecto e regulamento do fundo de investimento pelo investidor ao aplicar seus 
recursos. Fundos de Investimento não contam com garantia do administrador, do gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro, ou ainda, do Fundo Garantidor de Créditos/FGC.

MERCADO SHOPPING PRAÇA DA MOÇA

Conforme a tabela de Distribuição de Dividendos, os rendimentos obtidos 
em agosto e setembro de 2017 foram 19,94% superiores aos de agosto e 
setembro de 2016, devido ao aumento da receita do Shopping Praça da 
Moça a ao reajuste do aluguel da sala comercial. As despesas tiveram uma 
redução de 3,10%, devido à redução da despesa com advogados e 
Despesa com Consultoria e Administração. A remuneração total distribuída 
foi de R$ 488.981,76, R$ 1,28 por cota, cotada a R$209, equivalente a um 
retorno mensal de 0,55%. 

RENDIMENTO

VENDAS E ALUGUERES

AÇÕES DE MARKETING

Em Agosto/17, as vendas totais foram 8,48% maiores em relação ao 
mesmo mês do ano anterior. No comparativo com julho, as vendas 
totais foram 6,29% menores.

O fluxo de 83.713 veículos em agosto foi 0,96% maior em 
comparação ao mesmo período de 2016 e 5,3% menor em relação ao 
mês anterior. O aluguel faturado em agosto/17 foi superior em 1,52% 
em relação ao mês anterior, e apresentou um aumento de 5,67% 
quando comparado ao mesmo período de 2016. 

TEATRINHO NO PRAÇA - SETEMBRO

Em um espaço especialmente montado no Piso Paineira, a 
criançada recebeu a programação especial de setembro, que contou 
com apresentações de teatro infantil e contação de histórias, 
ocorrido em todos os domingos às 16h e entrada gratuita. A 
programação foi:

• 03.09: Os Três Mosqueteiros
• 10.09: A Princesa e o Sapo
• 17.09: O Pequeno Príncipe
• 24.09: Chapeuzinho Vermelho

ABL: 818,15 m²
Área Construída: 1.148,10 m²
Locatário: Da Ilha Energética S.A.

EDIFÍCIO BIRMANN 31
Itaim Bibi, 6ª andar - São Paulo

2. COMENTÁRIO DO FUNDO

Em agosto, o Fundo disponibiliza do montante histórico de 
R$60.312,81 na reserva de contingência, que tem como propósito 
arcar com obras e benfeitorias do empreendimento. Tal valor é 
remunerado por meio de aplicações financeiras de renda fixa.

RESERVA DE CONTINGÊNCIA


