
 

 
 

Carteira de Investimento FII’s 
 

 

Objetivo: Renda mensal mínima esperada R$ 1.100,00 

Capital Alocado: R$ 200.000,00 

Suitability: Moderado 

 

BRCO11:  Bresco Logística fundo imobiliário do tipo tijolo. Seus investimentos são direcionados em propriedades comerciais 

do segmento galpões.  

 

KNRI11: Kinea imobiliário do tipo tijolo/híbrido. Seus investimentos são destinados em sua maioria nos empreendimentos 

imobiliários físicos.  

 

HGRE11: Credit Suisse Real State fundo imobiliário do tipo tijolo. Seus investimentos são destinados majoritariamente em 

propriedades do segmento de lajes corporativas, ditos também como escritórios comerciais. 

 

VRTA11: Fator Verita fundo do tipo papel. Atribuem seus investimentos majoritariamente em recebíveis imobiliários, que são 

investimentos de renda fixa voltado ao setor imobiliário. Os fundos de papel são conhecidos pela capacidade de gerar caixa de 

forma segura, investindo em ativos de renda fixa. 

 

KISU11: Kilima fundo imobiliário do tipo fundo de fundos. O foco dos seus investimentos está primordialmente em investir 

em cotas de outros fundos de investimento imobiliário.  

 

 

 

Fundos Tipo Segmento Aporte 
Último Yield 

Mensal 
Provento Esperado 

 

BRCO11 Tijolo 
Logística / 
Galpões 

R$ 40.000,00 0,54% R$ 216,00  

KNRI11 Tijolo/híbrido Hibrido R$ 40.000,00 0,49% R$ 196,00  

HGRE11 Tijolo Lajes Corporativas R$ 40.000,00 0,49% R$ 196,00  

VRTA11 Papel Recebíveis R$ 40.000,00 0,95% R$ 380,00  

KISU11 Fundo de Fundo R$ 40.000,00 0,62% R$ 248,00  

Total de Proventos Mensais Esperados    R$ 1.236,00  

 

Alocar em pesos iguais buscando o máximo de diversificação possível demandando menor tempo gasto em acompanhamento 

dos ativos bem como o KISU por ser um FOF (fundo de fundos) sua gestão ajusta na escolha dos melhores FII’s do momento de 

acordo com as métricas de seu índice próprio, SUNO 30. 
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Fundos Tipo Segmento Aporte Último Yield Mensal Provento Esperado 

 

BRCO11 Tijolo 
Logística / 
Galpões 

R$ 43.000,00 0,54% R$ 234,00  

KNRI11 Tijolo/híbrido Hibrido R$ 43.000,00 0,49% R$ 212,33  

KISU11 Fundo de Fundo R$ 43.000,00 0,62% R$ 248,00  

VRTA11 Papel Recebíveis R$ 70.000,00 0,95% R$ 665,00  

Total de Proventos Mensais Esperados R$ 1.380,00  

 

Alocação com peso de 35% em VRTA11 que traz maior prêmio pelo risco e peso 21,67% igualmente distribuídos nos demais 

ativos. 

Esta opção traz uma maior exposição ao risco na carteira porém com intuito de buscar uma rentabilidade superior (+11,65%  

comparado à opção 1) e mantendo bom nível de diversificação com KNRI11 que é híbrido, um dos maiores fundos do Brasil e 

KISU por ser um FOF se movimentando com velocidade e adaptabilidade, caso alguns ativos saiam do índice Suno30. 

 

Felipe Santana, CEA  

Data da Elaboração: 26/08/2021 

 

D I S C L A I M E R 

Departamento de Research 

Eduardo Rodrigues Machado  

                 CNPI                                                                                    

Instrução CVM Nº 598/18  

Em conformidade com as disposições do art.21 da Instrução CVM nº 598, de 3 de maio de 2018, o(s) analista(s) de investimento(s) responsável(eis) pela elaboração deste relatório 

declara(m) que: 

 

I – as recomendações do relatório de análise refletem única e exclusivamente as suas opiniões pessoais e que foram elaboradas de forma independente, inclusive em relação à Amaril 
Franklin CTV LTDA,  
 
Em conformidade com as disposições do art.22 da Instrução CVM nº 598, de 3 de maio de 2018, a Amaril Franklin CTV LTDA declara que: 

 
a) está envolvida na aquisição, alienação ou intermediação dos valores mobiliários objeto do relatório de análise. 
 
As informações contidas nas páginas deste relatório, têm propósito unicamente informativo. Nossas manifestações devem ser compreendidas como OPINIÃO que reflete o momento 

da análise e são consubstanciadas em informações coletadas que julgamos confiáveis. Porém, alertamos aos usuários que a Amaril Franklin CTV LTDA. não se responsabiliza pela 

utilização destas informações em suas tomadas de decisão e consequentes perdas e ganhos. Não é permitida a comercialização, reprodução, transmissão, aluguel, publicação ou 

distribuição de parte ou totalidade do conteúdo deste relatório, mediante qualquer forma ou meio, sem prévia e formal autorização. Sujeito a alteração sem aviso prévio.  
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