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Operador: 
 
Boa tarde, senhoras e senhores. Sejam bem-vindos à teleconferência do Fundo de 
Investimentos Imobiliário VBI Logístico para a discussão dos resultados referentes ao 
3T19.  
 
O áudio e os slides desta teleconferência estão sendo transmitidos simultaneamente 
pela Internet no site de RI do Fundo, www.vbilog.com.br. A apresentação também está 
disponível para download. 
 
Informamos que todos os participantes estarão apenas ouvindo a teleconferência 
durante a apresentação, e, em seguida, iniciaremos a sessão de perguntas e respostas, 
quando mais instruções serão fornecidas. Caso algum dos senhores necessite de 
alguma assistência durante a conferência, queira, por favor solicitar a ajuda de um 
operador, digitando *0. 
 
Informamos que previsões acerca de eventos futuros estão sujeitas a riscos e 
incertezas, que podem fazer com que tais expectativas não se concretizem ou sejam 
diferentes do esperado. Essas previsões emitem a opinião unicamente na data em que 
são feitas, e a Companhia não se obriga a atualizá-las. 
 
Estão presentes nesta teleconferência o Sr. Alexandre Bolsoni, Head de Projetos 
Logísticos da VBI Real Estate; e a Sra. Juliana Freitas, Gerente de Relações com 
Investidores.  
 
Gostaria agora de passar a palavra à Sra. Juliana, que dará início à apresentação. Por 
favor, Sra. Juliana, pode prosseguir.  
 
Juliana Freitas: 
 
Boa tarde a todos. Eu gostaria de agradecer a presença de todos em nossa conferência 
de resultados do VBI Log. Nossa apresentação hoje é dividida entre cinco tópicos: o 
primeiro é o histórico do Fundo, o segundo é a área de destaques do trimestre, nosso 
portfólio, nossos resultados financeiros e distribuição, e nosso panorama de mercado.  
 
Gostaria agora de passar a palavra para o Alexandre Bolsoni, que é o Head da nossa 
área de Logística.  
 
Alexandre Bolsoni: 
 
Boa tarde a todos. Vamos dar início à nossa conferência, primeiro pela parte do histórico 
do Fundo. No slide número três, temos uma breve descrição do que acreditamos que é 
a proposta de valor do Fundo.  
 
Nossa estratégia para esse fundo, ele é um fundo imobiliário focado no segmento 
logístico, em que procuramos a aquisição de ativos já performados, já prontos, no 
segmento de logística e/ou industrial. Nosso objetivo é fazer a aquisição de ativos onde 
tenhamos o controle, de forma que possamos ter a gestão ativa de locação, melhorias 
e eventual venda no futuro desses ativos, e buscando ativos nos principais centros 
logísticos do Brasil.  
 
Com base nessa estratégia, já fizemos duas captações: o IPO, o encerramento foi no 
mês de novembro de 2018; e agora, no 3T, encerramos o primeiro follow-on para a 
segunda oferta, onde atingimos R$783 milhões captados. Com esse capital, ativos já  
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foram adquiridos dentro do preço-alvo daqueles ativos que já haviam sido identificados 
no período da oferta. E com base nessas captações, tivemos um aumento de liquidez 
nas cotas em função dessa oferta pulverizada que ocorreu, principalmente, com o 
follow-on.  
 
Com isso, vimos em busca, e já atingindo um portfólio balanceado e diversificado em 
função de ativos e locatários, já em regiões diferenciadas; ou seja, com maior 
diversificação com relação às regiões. Um mix de contratos atípicos e típicos, que dá 
maior resiliência para os rendimentos futuros do nosso fundo.  
 
No slide número quatro, temos um pouco do histórico dos principais fatos do fundo 
nesse período. Tivemos o encerramento da primeira emissão com R$313 milhões lá no 
4T18. Com esse capital, fizemos a aquisição do primeiro empreendimento, que é o ativo 
denominado Guarulhos, onde tivemos um capital de aproximadamente R$68 milhões. 
O segundo ativo adquirido é o ativo Extrema, em sua primeira parte, que também foi 
efetivado no 4T18.  
 
Durante o 1T e o 2T, trabalhamos já pensando no follow-on, que era a estratégia inicial 
do Fundo, que acabou tendo seu encerramento no mês de setembro de 2019, onde 
foram captados R$480 milhões. E aí, de acordo constava no próprio prospecto, dois 
ativos que estavam no prospecto foram adquiridos. O primeiro deles foi o ativo Extrema 
3, que é o galpão 5 pertencente ao ativo Extrema, que já era de propriedade do Fundo, 
com capital de aproximadamente R$70 milhões, era o ativo 1 do prospecto.  
 
O segundo ativo que foi adquirido, também no mês de outubro, é o ativo denominado 
Mauá, que tem o preço em uma variação entre R$94 milhões até R$104 milhões, que 
detalharemos um pouco mais a seguir. E hoje, estamos com aproximadamente R$300 
milhões em caixa do fundo para complementar as aquisições que imaginamos fazer até 
o mês de fevereiro, conforme havia sido descrito no próprio prospecto.  
 
Dando andamento à agenda do dia, no slide número seis, seguimos falando um pouco 
mais em detalhes dos destaques operacionais do Fundo neste 3T. Os principais 
destaques que gostaríamos de salientar são, basicamente, as aquisições que 
aconteceram, que aumentaram o número de ativos do Fundo.  
 
Como adiantamos, a primeira aquisição foi a do galpão 5 no ativo Extrema. Era o último 
imóvel dentro do condomínio. É um galpão logístico, que foi desenvolvido em uma 
modalidade built-to-suit com a Ambev, que era antiga locatária do empreendimento, e 
era uma expansão do galpão existente.  
 
Este imóvel ficou pronto no mês de julho, então a aquisição se deu na sequência da 
obtenção e entrega do imóvel para a Ambev. Possui um contrato atípico, com prazo de 
vencimento em 2029.  
 
Essa aquisição proporcionou um yield estimado para os próximos 12 meses de 8,4% ao 
ano. E o que vale destacar aqui é o racional dessa aquisição, o porquê de adquirir este 
imóvel. Indo em linha com a nossa estratégia, é um contrato atípico, de longo prazo e 
com valor de locação a preço de mercado. Ou seja, o valor por m² está muito em linha 
com o valor da região em si.  
 
Com um locatário que possui um bom crédito, temos uma previsibilidade, uma resiliência 
maior colocando esse ativo dentro do Fundo, e também uma consolidação da 
propriedade do condomínio logístico de Extrema dentro do Fundo Imobiliário. Hoje, o 
condomínio é de inteira propriedade do Fundo Imobiliário, o que nos dá uma boa posição  



Transcrição da Teleconferência Resultados do 3T19  
VBI LOG – LVBI11 

21 de novembro de 2019 
 
na cidade de Extrema, que é uma região, hoje, com muita demanda para galpões 
logísticos, e este é um dos principais, senão o principal condomínio logístico na região.  
 
Outro fato que gostaríamos de destacar foi a segunda aquisição que aconteceu no 3T, 
a aquisição do ativo Mauá. Essa aquisição era do ativo 2 descrito no prospecto. No 
preço de aquisição, existe uma variação entre R$94 milhões e R$104 milhões.  
 
Basicamente, esses R$10 milhões adicionais poderão ser pagos em função de 
determinadas condições do contrato de compra e venda, sendo que aproximadamente 
R$94 milhões foram pagos na escritura, R$4 milhões serão eventualmente pagos em 
12 meses, caso determinadas melhorias do imóvel sejam feitas pelo antigo proprietário, 
e os R$6 milhões remanescentes serão eventualmente pagos em até seis parcelas de 
R$1 milhão cada, anuais, vencendo a primeira em 12 meses da parcela de R$4 milhões, 
sendo que a condicionante principal é a manutenção e o pagamento do aluguel pelo 
atual inquilino.  
 
O imóvel é um CD logístico que foi feito em uma modalidade built-to-suit para o Dia%, 
uma rede varejista, e tem aproximadamente 30.000 m². É um ativo que foi desenvolvido, 
como mencionado, em uma modalidade de construção built-to-suit, ou seja, tem um 
contrato atípico. Vale salientar que determinadas cláusulas do contrato atípico não estão 
em linha com o vencimento final do contrato; entre elas, que eventual revisional só pode 
acontecer a partir do ano de 2023, ou seja, não vai até o final do contrato.  
 
Mas o principal que eu gostaria de destacar nessa aquisição é o racional da aquisição 
em si. Até disponibilizamos no último relatório mensal gerencial um adendo a esse 
relatório que discrimina os principais pontos, que se baseiam, basicamente, na ótima 
localização do ativo, ele está localizado em Mauá, muito próximo a o Rodoanel trecho 
Sul, localização excelente, onde é muito difícil se produzir galpões logísticos. Existe uma 
taxa de vacância baixa naquela região para ativos de qualidade.  
 
O ativo possui muito boa qualidade. Apesar de ser um ativo desenvolvido na modalidade 
built-to-suit, ele atende eventuais outros inquilinos, tem certa flexibilidade de ocupação 
em uma eventual saída do inquilino ao final do contrato.  
 
E também, é um contrato atípico, com determinadas condições mais flexíveis a partir do 
décimo ano de contrato, mas que nos dá, também, certa previsibilidade e resiliência com 
relação ao recebimento do aluguel e posterior eventual distribuição de dividendos do 
Fundo.  
 
Com essas duas aquisições no 2T, já consumimos uma boa parte dos recursos 
provenientes do follow-on, e os valores de aquisição estavam bem em linha com o 
descrito no prospecto em si.  
 
Como última parte dos destaques operacionais do trimestre, no slide número oito, vale 
salientar duas renovações de contrato de locação que tivemos no ativo Extrema, um 
dos ativos do Fundo. A primeira renovação de contrato foi antecipada da ID Logística, 
que fica no galpão G30, como denominamos em Extrema, com aproximadamente 
12.000 m². É um contrato que tinha data de encerramento, vencimento no ano de 2021, 
mas o locatário pediu para já se antecipar a essa renovação para o ano de 2024, em 
função de melhorias que o próprio locatário está fazendo no ativo, e outras negociações 
que tivemos com o próprio locatário como incremento de número de vagas para essa 
operação.  
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Mais uma vez, procuramos dar maior resiliência e previsibilidade à receita, já se 
antecipando a essa renovação, que seria somente daqui a dois anos.  
 
E, por último, também tivemos uma renovação da Ceva Logística, que é a ocupante de 
um módulo do galpão G7 em Extrema. Esse sim era um contrato que vencia em 2019, 
e passa a ter vencimento no ano de 2023.  
 
Esses seriam os três principais destaques do trimestre com relação ao fundo e aos 
ativos. Agora damos uma olhada no próximo capítulo da apresentação, onde damos 
uma relembrada do que são os ativos.  
 
No slide número dez, podemos ver o ativo denominado Guarulhos, um galpão logístico 
cujo principal mote da aquisição foi a localização e qualidade do ativo. Ele está 
localizado em uma localização ímpar, na intersecção da rodovia Presidente Dutra com 
a Fernão Dias aqui em São Paulo, uma localização de difícil produção de novos ativos. 
Esse é um ativo interessante para o Fundo.  
 
O segundo ativo é o de Extrema, que hoje é o principal ativo em termos de tamanho e 
representatividade do Fundo. Hoje, temos uma receita mensal aproximada de R$2,5 
milhões, já incluindo o galpão 5 que foi adquirido da Ambev. É um condomínio logístico 
com cinco galpões, que dá muita flexibilidade de ocupação para os nossos inquilinos 
locatários, e está em uma localização estratégica, a 100 km de São Paulo, em uma das 
principais regiões, hoje, de logística, que tem muita demanda, a cidade de Extrema.  
 
Por último, o ativo Mauá, o galpão desenvolvido para o Dia%, que representa 
aproximadamente R$800.000 de renda mensal de aluguel. É um galpão de 
aproximadamente 30.000 m², um ativo muito flexível, que foi entregue no ano de 2016; 
ou seja, um ativo novo, que tem possibilidade de eventual upside futuro também.  
 
Com isso, no slide número 13, podemos ver, hoje, como é o portfólio de maneira 
consolidada. Estrategicamente, quando iniciamos o Fundo, no IPO, sempre procuramos 
ter uma mescla de contratos típicos e atípicos no patamar de 50%. Com essas 
aquisições, já vamos para muito próximo disso. Temos 53% de contratos típicos e 47% 
de atípicos.  
 
Hoje, o portfólio não possui nenhuma área vaga, está 100% ocupado desde junho, 
quando fizemos a última devolução e, logo na sequência, alugamos três módulos no 
ativo de Extrema. Ou seja, hoje, o portfólio está 100% ocupado.  
 
Com essas novas aquisições, conseguimos ter uma maior pulverização por setor de 
receita, em função de diferentes locatários que foram agregados ao portfólio do Fundo.  
 
E, por último, temos uma duração de contratos relativamente longa. Temos mais de 
60% dos contratos com vencimento com mais de dez anos. Ou seja, temos certa 
previsibilidade com relação a futuras receitas do Fundo.  
 
No próximo tópico da apresentação, onde falamos um pouco sobre o resultado 
financeiro do 3T, na página 15, temos uma demonstrativo onde temos o efeito caixa e 
competência discriminado. Lembrando sempre que o aluguel gerado competência é 
pago no mês seguinte, e ao final desse mês dois, como chamamos, o rendimento é 
anunciado no último dia.  
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Durante o 3T, tivemos a entrada do capital do follow-on, que impactou o mês 
competência de setembro. O resultado financeiro do mês de setembro foi o primeiro 
mês em que foi impactada a receita financeira do capital.  
 
Nesse último mês de trimestre, então, houve uma queda do LVBI11, do rendimento no 
mês caixa de setembro e competência agosto, pois nesse mês, relembrando, tivemos 
uma distribuição de dividendos feita de forma antecipada em função de recibos do 
follow-on.  
 
No último mês do trimestre, que é o competência setembro e caixa outubro, que foi 
divulgado ao final do mês de outubro, já temos, sim, o resultado financeiro desse caixa 
em um mês completo, que deu aproximadamente R$1,6 milhão no mês, já com a receita 
imobiliária do fundo pré follow-on.  
 
Esses ativos que foram adquiridos no 3T ainda não entraram no mês competência 
setembro. Então, fazendo essa distribuição, chegamos a uma distribuição de R$0,51. E 
para esse próximo mês, que é o caixa de novembro e competência outubro, já é 
esperado que o aluguel recebido do ativo Mauá, bem como do galpão 5 do ativo 
Extrema, passam a fazer parte da distribuição de resultados, e devemos ter uma 
redução da receita financeira, porque o capital foi utilizado. 
 
Então, já fizemos uma distribuição do patamar de R$0,51 por cota, e o objetivo é 
chegarmos a uma patamar um pouco acima desses R$0,51, conforme os ativos forem 
adquiridos com capital remanescente. Hoje, a receita imobiliária contratada do Fundo já 
atinge um patamar de R$3,9 milhões.  
 
No slide número 16, temos um pouco do histórico da distribuição. Vínhamos em um 
patamar de R$0,71, estabilizado, no 1S até o follow-on. Em função da antecipação e 
distribuição dos recibos em setembro, está considerada somente do LVBI11, que foi de 
R$0,28. Como eu havia dito, no mês de outubro voltamos ao patamar de R$0,51, já 
contabilizando 100% da receita financeira no LVBI11, e para o próximo mês esperamos 
que a receita dos novos adquiridos com o follow-on faça parte da receita imobiliária do 
Fundo.  
 
No slide número 17, temos um pouco da performance da cota do Fundo desde o seu 
início, comparado com o CDI e o com índice IFIX, o IFIX com 22,6%, e o LVBI, já 
considerando a distribuição de rendimentos, com 17,6% ao final do mês de outubro. 
Desconsiderando os rendimentos, 11,4% contra 4,4% ao ano do CDI.  
 
Por último, ainda com relação ao fundo, no slide número 18 conseguimos demonstrar, 
de maneira efetiva, o que era um dos objetivos do follow-on, além do aumento do 
portfólio em si, que era o aumento da liquidez das cotas.  
 
Como é sabido por todos, a primeira emissão, que foi o IPO, tinha um número reduzido 
de cotistas. No follow-on, esse número de cotistas aumentou de forma significativa – 
hoje, mais de 10.000 cotistas fazem parte do Fundo –, elevando a liquidez diária de um 
patamar de R$100.000 médio diário pré follow-on para quase R$2 milhões, R$1,9 
milhão diário de liquidez das cotas negociadas em Bolsa.  
 
A última parte da nossa apresentação, como costumeiramente fazemos, é com relação 
ao panorama de mercado logístico. Lembrando que o mercado de São Paulo ainda é o 
principal mercado, representa mais de 50% dos condomínios logísticos do país; ou seja, 
ainda existe uma grande concentração em São Paulo.  
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Por um lado, temos boas oportunidades nas outras principais capitais, mas, em termos 
de demanda, o mercado de São Paulo é o principal. E até em função disso, em nossa 
maneira de analisar o mercado, nós o dividimos em três raios: um raio menor que 30 
km, que é o raio mais próximo de São Paulo, onde, de certa maneira, procuramos focar 
nossos investimentos, e é onde se encaixa o ativo Mauá, principalmente, que é onde 
existe uma menor vacância; ou seja, o ativo tem maior liquidez.  
 
Existe um segundo raio, que é o raio entre 30 km e 60 km, que, aí sim, tem uma oferta 
um pouco mais balanceada; e o raio superior a 60 km, onde existe, hoje, uma vacância 
um pouco maior em função da falta de barreira de entrada. Em função disso, nosso 
racional em Extrema, por exemplo, apesar de ser um ativo que consideramos que esteja 
no raio 3 de São Paulo – mais uma vez, está localizado no estado de Minas Gerais, mas 
muito próximo do estado de São Paulo –, é uma barreira de entrada muito grande em 
função da topografia local. Mesmo estando nesse terceiro raio, existe uma barreira de 
entrada de novos ativos, novos desenvolvimentos lá.  
 
Isso pode ser notado, essa taxa de vacância, no slide número 22. Nesse primeiro raio, 
mais próximo de São Paulo, a vacância está em um patamar de 15% do mercado em 
geral, que é uma taxa de vacância onde a oferta e a demanda já estão muito próximas 
da estabilidade; acreditamos que entre 10% e 12% é a taxa de vacância onde oferta e 
demanda estão de maneira equilibrada. E essa taxa de vacância aumenta conforme 
está mais distante da cidade de São Paulo.  
 
Por último, no slide número 23, como também vimos falando há algum tempo, o 
mercado vem dando sinais de melhora. O 3T, conforme os dados da CBRE, foi um 
trimestre muito bom; o ano de 2019 tem sido muito bom. A taxa de vacância, hoje, já 
está no patamar abaixo de 20% para todo o mercado, mas vale salientar que em alguns 
mercados, principalmente nos mais próximos de São Paulo, já começa a faltar um pouco 
de galpão disponível para locação.  
 
Isso, de certa maneira, vem incentivando os desenvolvedores a retomar o 
desenvolvimento de novos produtos, e isso pode ser uma boa notícia para o Fundo, por 
eventuais ativos a serem adquiridos, de boa qualidade, nessa região, pensando nos 
próximos anos do Fundo Imobiliário, e pensando na estratégia de novos follow-ons para 
o fundo.  
 
Dessa forma, encerramos a apresentação, e ficamos abertos às perguntas e respostas, 
caso os senhores as tenham.  
 
Operadora: 
 
Com licença. Iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas para investidores e 
analistas. Caso deseje fazer alguma pergunta, por favor, digite *1. Se a sua pergunta 
for respondida, você pode sair da fila digitando *2.  
 
Alexandre Bolsoni: 
 
Recebemos uma pergunta via webcast. A primeira delas é se a forte demanda de 
locatários em Extrema deve-se a algum benefício fiscal tributário ou se é apenas por 
motivos diferenciais logísticas, e se as renovações tiveram alguma mudança no valor 
do aluguel.  
 
Primeiro, nosso investimentos inicial, desde o IPO do Fundo, em Extrema, baseia-se em 
uma localização que faz sentido em termos de logística. Acreditamos que, de maneira  
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resumida, há dois tipos de logística; uma logística mais na cidade de São Paulo, que é 
um mercado que está até 30 km, para grandes metrópoles, e outro tipo de logística, que 
é mais interestadual.  
 
O mercado de Extrema, assim como Campinas e Louveira, por exemplo, em termos de 
logística, é mais interestadual. E por que lá é uma região em que faz sentido as 
empresas estarem? Primeiro, está a 100 km de São Paulo, com uma rodovia que, hoje, 
tem uma condição muito melhor do que tinha no passado, e está no meio de São Paulo, 
Rio e Belo Horizonte, que são as três principais capitais, hoje, em termos de consumo. 
Então, em termos de região, faz muito sentido as empresas estarem lá.  
 
Hoje, com a expansão da Ambev, o centro de distribuição da Ambev de Extrema é o 
maior centro de distribuição da Ambev do Brasil. Isso comprova a confiança da Ambev, 
em um contrato de dez anos de BTF, com o maior centro de distribuição dela, com uma 
expansão em um ano e meio.  
 
Obviamente, existem, sim, para o estado de Minas Gerais, alguns incentivos na parte 
fiscal, mas isso não é necessariamente o motivo de as empresas estarem lá. Se fosse 
somente isso, outras cidades próximas de Extrema, como Pouso Alegre, também teriam 
uma demanda muito forte para galpões logísticos, e não é o caso. Extrema tem uma 
vantagem em função de estar localizada a 100 km da cidade de São Paulo.  
 
Adicionalmente, com relação a alguma mudança de valor, sim, com relação à ID, houve 
uma renovação de contrato com melhorias por parte do fundo para o locatário, que se 
resumem, basicamente, à construção de vagas adicionais que ela pleiteava, e houve 
um pequeno incremento do valor de locação em função disso. E no contrato da Ceva, 
também houve incremento de valor de locação pela inflação.  
 
Seguindo com as perguntas, a segunda é “qual foi a avaliação de risco do Dia?”, que é 
o atual locatário do ativo de Mauá.  
 
É importante salientar que as nossas aquisições não se resumem, basicamente, a 
adquirir um contrato de locação. Não estamos comprando um contrato de locação. A 
base de investimento, nosso racional de investimento é, sim, o crédito do locatário, e 
principalmente o imóvel.  
 
E o que analisamos no imóvel? Primeiro, a localização, qual é a região em que está 
localizado em termos de acesso, de mercado, de concorrência, da dificuldade de se 
construir novos galpões, que são as barreiras de entrada. Nisso, o ativo Mauá é ímpar. 
Está em uma localização dentro do Rodoanel, com fácil acesso, em uma região com 
baixa taxa de vacância e com poucos ativos de qualidade.  
 
O segundo ponto que analisamos bastante com relação ao ativo é o ativo em si, as 
especificações técnicas. Esse ativo, como comentado, tem 30.000 m² de área 
construída; ou seja, é um tamanho que não é muito grande para poucos inquilinos, e 
também não é um ativo pequeno, que se diferencia um pouco dos ativos da região. E, 
principalmente, apesar de ser um ativo feito para a modalidade built-to-suit, sob 
encomenda, ele não é tão específico como outros BTS que vemos no mercado. Ou seja, 
em uma eventual saída do Dia%, esse ativo tem possibilidade, de maneira simples, de 
outro inquilino para 30.000 m², como também, eventualmente, se não tivermos 
inquilinos, podemos dividir o ativo em até três inquilinos de 10.000 m². Ou seja, o 
racional do imóvel em sai está muito em linha com aquilo que imaginamos.  
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Com relação ao Dia em si, o crédito dele não é tão bom como outros inquilinos que 
temos, como, por exemplo, a Ambev. É uma empresa que passou por um processo de 
reestruturação internacional. Foi adquirida por um fundo de investimento russo, que 
capitalizou a empresa lá fora. É uma empresa de companhia aberta na Espanha.  
 
As informações que colhemos, até com os bancos locais aqui, é de que era uma 
empresa que tinha certa capacidade financeira, que não era o melhor crédito, mas 
conseguimos negociar com o vendedor do imóvel, no pagamento das seis parcelas de 
R$1 milhão, uma certa mitigação de risco de um eventual problema do Dia%.  
 
Em nossa análise de preço, imóvel e inquilino em si, entendemos que era uma boa 
aquisição, porque o yield pode chegar a até mais de 10% ou, no mínimo, pouco acima 
de 9% ao ano. Então, na análise de risco-retorno, em nosso entendimento, acreditamos 
que era uma boa aquisição.  
 
A próxima pergunta que recebemos é “como está o pipeline de alocação dos recursos 
do follow-on”?  
 
Relembrando, tivemos um follow-on de R$480 milhões, onde já foram dispendidos 
quase R$200 milhões, que, basicamente, são pouco menos de R$20 milhões com as 
despesas da oferta, então de R$480 milhões ficaríamos com R$460 milhões. Com um 
valor já desembolsado para a aquisição do galpão 5 de Extrema e do ativo de Mauá, 
estamos falando de um capital total de aproximadamente R$10 milhões, onde eram 
R$60 milhões do galpão 5 de Extrema, o pagamento de R$94 milhões do ativo Mauá, e 
aproximadamente R$5 milhões com relação a ITBI e outros custos de aquisição.  
 
Então, temos uma posição de caixa de, aproximadamente, R$290 milhões, R$300 
milhões, hoje, no Fundo. Nosso trabalho não parou desde então, e hoje já temos ativos 
onde estamos negociando e fazendo due diligence que poderiam tomar todo esse 
capital.  
 
Temos due diligences em andamento, em algum caso um pouco mais rápidas ou um 
pouco mais lentas do que gostaríamos, mas isso faz parte do nosso trabalho, e essas 
aquisições estão em linha como foi descrito no prospecto.  
 
Relembrando que, no prospecto, tínhamos um prazo de até seis meses para fazer as 
alocações. O ativo 1 e o ativo 2, como mencionado, já foram feitos, já estavam descritos 
no prospecto, mas hoje temos ativos em exclusividade, em negociação e em due 
diligence que já superam esse montante que temos disponível em caixa hoje.  
 
As efetivas aquisições vão acontecer conforme o andamento das auditorias, mas a 
equipe de gestão acredita que será feito conforme definido no prospecto; ou seja, 
realmente desembolsado e feita a aquisição até o mês de fevereiro de 2020.  
 
Seguindo para a próxima pergunta, “o que explica a queda de receita imobiliária em 
agosto e setembro versus julho”? 
 
Basicamente, em julho, tivemos uma receita imobiliária não-recorrente. Essa receita 
não-recorrente, pouco superior a R$300.000, relembrando a todos, foi uma multa de 
rescisão contratual do antigo locatário do módulo B2 e B3 do galpão 7 de Extrema, que 
era a Ceva Logística. Ela tinha um contrato de locação que rescindiu de forma 
antecipada. À época, ela fez um aviso prévio de seis meses e pagou uma multa de, 
aproximadamente, cinco aluguéis mensais.  
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Nós, da equipe de gestão, recebemos essa multa de cinco meses, e na sequência 
fizemos a alocação para um próprio inquilino do condomínio, que era a Ri-Happy, à 
época. Então, na verdade, houve um incremento dessa receita imobiliária, uma vacância 
negativa, que teve esse incremento na receita do mês de julho.  
 
Operadora: 
 
A sessão de perguntas e respostas está encerrada. Gostaríamos de passar a palavra 
ao Sr. Alexandre para que faça as considerações finais da Companhia.  
 
 
Alexandre Bolsoni: 
 
Para finalizar nossa transmissão, agradeço a presença de todos, as perguntas 
encaminhadas. Ficamos à disposição também para eventuais dúvidas via nosso canal 
de Relacionamento com Investidores, através da Juliana, para dúvidas adicionais ou 
esclarecimentos que possam vir a ter até nosso próximo call trimestral. 
 
Obrigado a todos, e boa tarde.  
 
Operadora: 
 
A teleconferência da VBI está encerrada. Agradecemos a participação de todos, e 
tenham uma boa tarde. 
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