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Relatório Mensal
Perfil do Fundo

Considerações do Gestor

Urca Prime Renda é um fundo imobiliário com
foco na compra de Certificados de Recebíveis
Imobiliários
(“CRI”)
pulverizados
de
empreendimentos imobiliários residenciais
(loteamentos, prédios e casas) e compra de
recebíveis imobiliários residenciais

§ O fundo segue com sua oferta de cotas em aberto. A oferta é pública com esforços restritos de
colocação (ICVM 476). Iniciamos os esforços de colocação das cotas do fundo efetivamente no mês
de Janeiro de 2020, em paralelo à estruturação de CRIs que compõe a carteira do fundo. A
expectativa anterior aos efeitos do coronavírus nos mercados era de encerramento da oferta entre a
última semana de março e primeira semana de abril e consequente liberação das cotas para
negociação em bolsa. Devido ao momento de mercado, a estratégia será de continuarmos os esforços
de colocação em uma oferta 476 até que o Patrimônio Líquido esteja em um patamar adequado à
estratégia do fundo e entregue valor correspondente ao cotista.

Informações Gerais
Patrimônio Líquido

9.337.193,62

Cota Patrimonial

98,29

Número de Cotas

95.000

Taxa de Administração

0,25% a.a. com mínimo de
R$ 15.000,00 mensais

Taxa de Gestão

1,0% a.a. com mínimo de
R$ 20.000,00 mensais

Taxa de Performance

20% do que exceder IPCA
+ 4% a.a.

Distribuição de Rendimentos

Mensal

Administrador

Vortx DTVM

Gestor

Urca Gestão de Recursos

Código B3

URPR11

Evento Subsequente

§ No mês de abril acompanhamos não apenas as performances de arrecadação das carteiras, como
dedicamos atenção especial às regras de quarentena aplicadas nas cidades e estados nas quais os
loteamentos estão situados.
§ As carteiras tiveram queda na arrecadação em percentuais menores do que o esperado pelas nossas
análises de risco no início da quarentena. No entanto existiram impactos causados por falta de
fornecedores de mão de obra e materiais nos loteamentos localizados em Sivânia/GO e Sousa/PB.
§ Na operação do CRI Nova Sousa, contemplado um atraso na obtenção do TVO (termo de verificação
de obra) de seis meses, não apenas por dificuldade na obtenção de mão de obra e materiais durante
a quarentena mas também por atrasos em procedimentos da prefeitura, que é o órgão que fornece o
TVO, deveremos readequar o fluxo de pagamentos da operação, sem prejuízo à rentabilidade da
mesma.
§ Apesar das dificuldades locais, nossa diretriz é manter ou acelerar o ritmo de obras dos
empreendimentos, mantendo assim a motivação dos compradores finais em manter seus pagamentos
e facilitando a venda de unidades ao término da quarentena.

Após o encerramento do mês de abril o fundo fechou uma captação de R$5 milhões, levando o total do patrimônio líquido para R$ 14.500.000,00. Essa
captação mostra a confiança dos investidores profissionais na Urca Gestão mesmo em um ambiente de coronavírus.

Urca Prime Renda Fundo de Investimentos Imobiliário – FII (URPR11)
Relatório Mensal
R$
Receita
Juros dos CRIs
Atuallização Monetária dos CRIs
Outras Receitas Financeiras
(-) Despesas
Taxa de Administração
Taxa de Gestão
Outros Custos e Despesas
(-) Taxa de Performance
Resultado Líquido
Resultado por Quota (R$) - Caixa
# de Quotas
Distribuição por Quotas Antes do IR
(-) Imposto de Renda por Quota
Distribuição por Quotas Líquido de IR
Dividend Yield Líquido de IR (%)
Patrimônio Líquido

fev/20
25.344
23.032
2.312

mar/20
49.348
43.288
6.060

abr/20
94.391
94.238
153

mai/20
-

jun/20
-

jul/20
-

ago/20
-

set/20
-

out/20
-

nov/20
-

dez/20
-

(17.000)
(15.000)
(2.000)

(17.000)
(15.000)
(2.000)

(37.000)
(15.000)
(20.000)
(2.000)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

8.344
0,11

32.348
0,34

57.391
0,60

95.000
0,19
(0,04)
0,15
0,15% 1

95.000
0,62
(0,12)
0,49
0,50%

75.000
0,00
0,00%

9.435.335

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

9.337.194

Considerações sobre o resultado
§ Primeiro mês onde obtivemos o recebimento dos juros correspondente a alocação do patrimônio do fundo nos ativos alvo.
§ Por precaução em relação aos potenciais impactos do coronavírus no fluxo de investimentos do fundo, optamos pela não distribuição total dos
rendimentos do mês, buscando reforçar o caixa do fundo até o próximo mês, onde reavaliaremos novamente os impactos
§ Os recursos captados foram alocados como será exposto no relatório de maio, porém ainda não gerará receita de juros correspondente ao período de um
mês útil, tendo um impacto relevante na distribuição de rendimentos no mês de junho
§ Até o presente momento as carteiras dos empreendimentos tiveram suas arrecadações impactadas em média 20% por conta do coronavírus. Porém isso
ainda não reflete na rentabilidade das operações por conta do lastro de garantias.
1Valores

foram ajustados em relação ao relatório anterior por conta de ajustes feitos pelo administrador do fundo
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Desembolso (%)

Desembolso (%)

por Estado

por Emissor

GO
32%

SP
32%

Considerações sobre alocação

Nabileque
32%

§ Após a alocação dos recursos, o fundo alcançou
uma diversificação satisfatória de portfolio com
empreendimentos de características e regiões
distintas. Mesmo os empreendimentos do estado da
Paraíba possuem características diferentes em
termos de tamanho e estratégia comercial

Lotelar
32%

§ O objetivo é continuar aumentando a diversificação
para que no encerramento da oferta o fundo tenha
ao menos 6 CRIs investidos

Ativo

N. Sousa
13%

Imoguia
23%

PB
36%

Estado

Cidade

Emissor

Taxa

§ Para alcançar esse objetivo, atuaremos de acordo
com os nossos parâmetros de risco avaliando os
impactos da paralisação parcial da economia nos
ativos potencialmente alvos, ponderando todavia a
pertinência de manter alocação relativa nos próprios
ativos já investidos

Valor (R$)

% PL do Fundo

Vencimento

LTV

Obras

Vendas

CRI Lotelar

SP

Itapetininga

Travessia

IGPM + 12,50% a.a

2.969.061

31,3%

dez-29

29,5%

34,0%

55,0%

CRI Nova Sousa

PB

Sousa

Travessia

IGPM + 14,00% a.a

1.245.632

13,1%

ago-31

26,4%

58,0%

38,0%

CRI Imoguia

PB

Patos e Taperoá

Travessia

IGPM + 14,00% a.a

2.104.017

22,2%

fev-30

28,6%

78,0%

51,0%

CRI Nabileque

GO

Silvânia

Travessia

IGPM + 13,20% a.a

3.037.683

32,0%

jul-32

36,3%

39,0%

59,0%

IGPM + 13,26% a.a

9.356.393

98,6%

31,1%

52,3%

50,8%

Visão Geral
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Localização Geográfica dos CRIs
Status: Parcialmente Desembolsado

CRI

Paraíba
(Sousa)

ü

Valor: R$4,000m
Taxa: IPCA + 14,00% a.a.
Status: Parcialmente Desembolsado

CRI

Paraíba
(Patos & Taperoá)

ü

Valor: R$3,200m
Taxa: IPCA + 14,00% a.a.
Status: Parcialmente Desembolsado

CRI

Goiás
(Sivânia)

ü
Status: Parcialmente Desembolsado

Valor: R$8,400m
Taxa: IPCA + 13,20% a.a.

São Paulo
(Itapetininga)

ü

Valor: R$12,500m
Taxa: IPCA + 12,50% a.a.
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Resumo dos CRIs investidos
CRI Lotelar, Itapetininga, SP - www.parqueitape.com.br
•

Segmento:

Loteamento

•

VGV:

R$68.179.500,00

•

Taxa:

IGPM + 12,50% a.a

•

Juros e Amortização: Mensal

•

Incorporador:

Lotelar Urbanismo

Garantias: Cessão fiduciária de recebíveis de
lotes vendidos e do estoque, Alienação
fiduciárias das cotas da SPE, Fundo de Obra
de 100% do custo remanescente, Fundo de
reserva correspondente às duas maiores
parcelas de pagamento do CRI, Aval dos
Sócios pessoa física e jurídica

Operação lastreada em CCIs de
contratos de compra e venda de
lotes do empreendimento Parque
Itapê. Empreendimento em obras,
com 100% do valor integralizado
nos CRIs liberado conforme
medição mensal de obras.

Garantias: Cessão fiduciária de recebíveis de
lotes vendidos e do estoque, Alienação
fiduciárias das cotas da SPE, Fundo de Obra
de 100% do custo remanescente, Fundo de
reserva correspondente às duas maiores
parcelas de pagamento do CRI, Aval dos
Sócios pessoa física e jurídica

Operação lastreada em CCIs de
contratos de compra e venda de
lotes do empreendimento Nova
Sousa. Empreendimento em
obras, com 100% do valor
integralizado nos CRIs liberado
conforme medição mensal de
obras. O empreendimento é de
grande porte, desenvolvido em
fases. A garantia é composta por
todas as fases, o que torna sua
razão muito favorável à operação.

CRI Nova Sousa, Sousa, PB - www.novasousa.com.br
•

Segmento:

Loteamento

•

VGV:

R$27.100.000,00

•

Taxa:

IGPM + 14,00% a.a

•

Juros e Amortização: Mensal
Nova Sousa
Incorporador:
Empreendimentos
Imobilíarios

•
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Resumo dos CRIs investidos
CRI Imoguia, Patos e Taperoá, PB - www.carvalholoteamentos.com.br
•
•
•
•
•

Garantias: Cessão fiduciária de recebíveis de
lotes vendidos e do estoque, Alienação
VGV:
R$21.360.000,00
fiduciárias das cotas da SPE, Fundo de Obra
de 100% do custo remanescente, Fundo de
Taxa:
IGPM + 14,000% a.a
reserva correspondente às duas maiores
Juros e Amortização: Mensal
parcelas de pagamento do CRI, Aval dos
Incorporador:
Carvalho Loteamentos Sócios pessoa física e jurídica
Segmento:

Loteamento

Operação lastreada em CCIs de
contratos de compra e venda de
lotes
dos
empreendimentos
Antonio Vilar e Jardim Magnolia (já
concluído). Liberação mensal
através de medição para as obras
do loteamento Antonio Vilar e
melhorias no Jardim Magnolia

CRI Nabileque, Silvania, GO - www.nabileque.com.br
•

Segmento:

Loteamento

•

VGV:

R$43.624.000,00

•

Taxa:

IGPM + 13,2% a.a

•

Juros e Amortização: Mensal
Nabileque
Incorporador:

•

Garantias: Cessão fiduciária de recebíveis de
lotes vendidos e do estoque, Alienação
fiduciárias das cotas da SPE correspondentes
à Incorporadora com procuração de poderes
em caso de execução das cotas dos
terrenistas, Fundo de Obra de 100% do custo
remanescente,
Fundo
de
reserva
correspondente às duas maiores parcelas de
pagamento do CRI, Aval dos Sócios pessoa
física e jurídica

Operação lastreada em CCIs de
contratos de compra e venda de
lotes do empreendimento Garden
Club. Fundo de obras, com 100%
do valor integralizado nos CRIs
liberado
conforme
medição
mensal.

Sobre o Gestor
Os profissionais da Urca Gestão de Recursos são oriundos da Urca Capital Partners, boutique de investment banking com imensa experiência em
estruturação de operação financeiras, finanças corporativas, fusões e aquisições, dívidas estruturadas para o mercado de capitais, em especial para o
mercado imobiliário.
Desde 2015, a Urca possui uma área dedicada a estruturação e colocação de operações estruturadas de dívida lastreada em recebíveis imobiliários
pulverizados, compra e venda de carteiras de recebíveis imobiliários, créditos não performados e dívida corporativa.
Desde 2009 atuando no mercado de finanças corporativas e fusões e aquisições, a Urca possui expertise em um espectro amplo de setores, com
destaque especial para o setor agropecuário e de educação
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