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Vem novidade por aí! 
 
Em uma atualização extraordinária, adicionamos dois fundos de investimentos imobiliários (FIIs) em nossa 
Carteira Renda com Imóveis, o VBI Prime Properties (PVBI11) e o HSI Malls (HSML11). 
 
Nos últimos meses analisamos uma série de fundos imobiliários de tijolo e chegamos nesses dois nomes, o 
HSML11 e o PVBI11. O primeiro abre nossa exposição ao setor de shopping centers, enquanto o PVBI11 entra 
para nossa carteira como a nova opção ao mercado de lajes corporativas. 
 
Falaremos sobre os racionais de investimento a seguir e ainda com mais detalhes na próxima edição da carteira 
recomendada (abril), mas, de forma geral, o HSML11, de acordo com nossas análises, possui um desconto 
relevante frente ao seu valor justo, ao passo que o PVBI11 possui um portfólio resiliente, de muita qualidade 
técnica e bem localizado, além de um desconto interessante frente ao valor justo dos nossos modelos. 
 
Com as novas adições, a mudança na Carteira Renda com Imóveis será a seguinte: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Olhando setorialmente, estamos reduzindo marginalmente nossa exposição aos fundos de ativos financeiros 
(KNIP11, KNCR11, KNHY11 e HGCR11) para abrir espaço para o setor de shopping centers. Porém, vale notar 
que nossa atual exposição aos ativos financeiros, de 45% do portfólio consolidado, ainda é maior do que a 
representação que esse setor tem no Ifix (43%) – seguimos otimistas com os FIIs de ativos financeiros e o cenário 
atual ainda nos apresenta pressões inflacionárias e aumentos na taxa básica de juros, fatores que podem 
beneficiar os proventos desses fundos. 
 
Mantivemos nossos porcentuais alocados em galpões logísticos e a fatia destinada ao HGRU11, ou seja, para a 
inclusão do PVBI11, diluímos a posição previamente alocada no RBRP11, como mostrado na imagem acima – 
optamos pela diluição para não aumentar nossa exposição setorial em lajes corporativas, mas, ao mesmo tempo, 
encontramos uma oportunidade interessante na inclusão do PVBI11. 
 
Aos que seguem nosso portfólio, as mudanças podem ser feitas de acordo com o que acabamos de explicar, 
vendendo parcialmente algumas posições e realocando o dinheiro nos novos fundos. Outra maneira, que talvez 
seja até mais interessante, é adequar os porcentuais com novos aportes ao longo das próximas semanas ou 
meses – é sempre bom frisar que nossa carteira é teórica e que sabemos que os porcentuais sugeridos são 
quase que impossíveis de serem atingidos, sendo assim, nossa alocação é um norte para o que julgamos ser 
uma carteira focada à renda e conservadora.  

KNIP11 11,25%

KNIP11 12,50% KNCR11 11,25%

KNCR11 12,50% KNHY11 11,25%

KNHY11 12,50% HGCR11 11,25%

HGCR11 12,50% BRCO11 10,00%

BRCO11 10,00% LVBI11 10,00%

LVBI11 10,00% VILG11 10,00%

VILG11 10,00% HGRU11 10,00%

HGRU11 10,00% RBRP11 5,00%

RBRP11 10,00% PVBI11 5,00%

HSML11 5,00%

Composição atual

Nova Composição
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HSI Malls (HSML11) – Preço teto: R$ 103,4/cota | DY: 9,9% a.a. | P/VP: 0,76x 
 
O HSML11 é um fundo gerido pela Hemisfério Sul Investimentos (HSI) e administrado pelo Santander Caceis 
Brasil. 
 
O fundo possui um patrimônio líquido de R$ 1,5 bilhão, que está distribuído em aproximadamente 15,8 milhões 
de cotas, que, por sua vez, estão nas mãos de quase 120 mil cotistas.  
 
Anualizando a última distribuição de proventos do fundo, temos um yield de 9,9% a.a., em linha com o dividend 
yield do nosso portfólio antes das adições atuais, que estava na faixa de 10% a.a. Ademais, o fundo possui uma 
liquidez interessante e nos últimos seis meses negociou cerca de R$ 1,8 milhão por dia, quantia que auxilia na 
montagem de posições. 
 
Da parte qualitativa, o fundo possui um portfólio simples e redondinho, com participações majoritárias em seis 
ativos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Antes de comentarmos sobre os ativos individualmente, vale destacar alguns indicadores do HSML11. 
Desconsiderando o Shopping Paralela, que foi recém adquirido e seus dados ainda não foram consolidados no 
último relatório gerencial disponível (fevereiro com dados do fechamento de janeiro), a carteira imobiliária do 
fundo apresenta vacância física de 4,5% e uma inadimplência líquida de 17,6%. Calma, a inadimplência chama a 
atenção mesmo, mas esse número é impactado pelo vencimento do aluguel maior da competência de 
dezembro, evento que eleva a inadimplência de todos os fundos imobiliários – como base de comparação, o 
último dado de inadimplência do HSML11 foi de -5,7% e o salto registrado no mês de janeiro deve diminuir nos 
próximos meses. 
 
Além desses indicadores, em janeiro de 2022, as vendas, os aluguéis e a receita de mall & mídia, de forma 
nominal, ou seja, não corrigindo os dados pela inflação, ultrapassaram os valores registrados em 2019, período 
pré-pandemia. 
 
Voltando aos imóveis do portfólio, os destaques ficam por conta do Shopping Pátio Maceió, do Via Verde 
Shopping e do Shopping Metrô Tucuruvi. Começando pelo ativo alagoano, o Pátio Maceió, além de ser o maior 
representante das receitas mensais do fundo, é bastante dominante na região em que se situa, demonstrando 
taxas de vacância baixíssimas desde que entrou para o portfólio do HSML11: no período entre o terceiro 
trimestre de 2019 até o quarto trimestre de 2021, a taxa média de ocupação do Pátio Maceió ficou em 98%, 
número relevante. 
 
 
 
 
 

Ativo Participação ABL própria Ocupação % NOI Estado

Shopping Pátio Maceió 100% 41.540 99% 32% AL

Shopping Granja Vianna 51% 15.492 91% 10% SP

Super Shopping Osasco 59% 10.583 95% 9% SP

Via Verde Shopping 87% 27.623 98% 19% AC

Shopping Metro Tucuruvi 100% 32.998 91% 30% SP

Shopping Paralela 51% 37.804 92% N/A BA
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Indo adiante, temos o Via Verde Shopping. A princípio, o que chama a atenção é a localização do ativo, e é 
exatamente esse o ponto que vamos abordar. Localizado em Rio Branco, capital do estado do Acre, o shopping 
não possui concorrentes diretos, ou seja, toda a demanda de shopping centers da população local é destinada 
ao ativo, gerando taxas de ocupação ainda mais relevantes do que as vistas no Pátio Maceió: entre o primeiro 
trimestre de 2020 e o quarto trimestre de 2021, a ocupação média do Via Verde ficou acima de 98% – nesse 
período, o pior registro trimestral foi no segundo trimestre de 2020, ápice da pandemia, quando a ocupação 
caiu para 97,7%, número totalmente confortável. 
 
Por fim, temos o Shopping Metrô Tucuruvi, segundo maior responsável pelas receitas mensais do HSML11. O 
principal atrativo do imóvel é sua ligação direta com a estação Tucuruvi do Metrô de São Paulo, que atrai um 
fluxo de visitantes significativo para o imóvel: antes da pandemia, o shopping recebia cerca de 2 milhões de 
visitantes por mês.  
 
De fato, com uma vacância de aproximadamente 9%, o Shopping Metrô Tucuruvi não vive seus melhores 
momentos, mas com a normalização do dia a dia da população, os meios de transporte público devem voltar a 
atrair um fluxo de pessoas relevante para o ativo: no último trimestre de 2021, a média de visitantes mensal foi 
considerável, alcançando 1,6 milhão de pessoas.  
 
Antes de seguirmos, alguns comentários adicionais: i) o Shopping Granja Vianna atravessa por um período 
delicado e a gestão, junto com a administradora do ativo, estão em busca de mudar o mix de lojas atual e 
melhorar seus indicadores; e ii) a última aquisição do HSML11 (jan/22), o Shopping Paralela, foi realizada através 
de securitização de recebíveis, com carência parcial de juros nos primeiros 24 meses e carência total de principal 
por 24 meses – além de 51% do shopping, o fundo também adquiriu 100% da Faculdade Unime (Grupo Cogna) 
que está integrada ao ativo e, no total, os imóveis custaram cerca de R$ 433 milhões. Além disso, o vendedor 
dos ativos se obrigará a transferir ao HSI Malls o montante necessário para recompor a receita operacional 
líquida (NOI, na sigla em inglês) do ativo, caso os parâmetros de desempenho estabelecidos na aquisição (8% 
a.a.) não sejam atingidos ao longo dos próximos três anos. 
 
Pontos positivos, negativos, riscos e considerações finais 
 
Passados os pontos principais do portfólio, vamos a alguns temas mais diretos.  
 
Pontos positivos: 
 

❖ Posições majoritárias em seus empreendimentos; 
❖ Ativos dominantes dentro das regiões que estão localizados; 
❖ Parte relevante da receita provém de aluguel mínimo, o que traz maior previsibilidade para a receita 

mensal e não fica dependente de fontes de receitas variáveis, como aluguel porcentual, 
estacionamento e mall & mídia; 

❖ Indicadores recuperando e superando os patamares pré-pandemia. 
 
Pontos negativos: 
 

❖ Shoppings Granja Vianna e Metrô Tucuruvi apresentam vacância na faixa de 9%. O primeiro passa por 
um processo de reposicionamento em sua região de atuação, enquanto o Tucuruvi deve melhorar seus 
indicadores conforme o fluxo de visitantes proveniente da estação do Metrô volte ao normal; 

❖ Não necessariamente um ponto negativo, mas o fundo estruturou uma operação de alavancagem para 
a compra do Shopping Paralela e da Faculdade Unime, que deve ser acompanhada de perto. 
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Riscos: 
❖ Risco de mercado: por ser listado em Bolsa, flutuações de preços não podem ser descartadas; 
❖ Risco de vacância: a vacância atual está em patamar confortável e abaixo dos meses mais críticos da 

pandemia; 
❖ Risco de crédito: o risco de crédito dos fundos desse setor é bastante pulverizado, mas, com um cenário 

ainda incerto, acompanhar a evolução mensal da inadimplência é importante; 
❖ Risco de liquidez: negociando cerca de R$ 1,8 milhão por dia, o HSML11 possui uma liquidez 

interessante frente ao mercado de FIIs, mas montagem e/ou desmontagem de grandes posições 
sempre devem ser feitas com cautela; 

❖ Risco macroeconômico: inflação alta e ciclo de aperto monetário podem impactar o consumo da 
população, gerando consequências diretas para as receitas dos shopping centers. 

 
Considerações finais 
 
O HSML11 vai representar nossa exposição ao mercado de shopping centers. Em nossa visão, o fundo está 
bastante descontado em Bolsa, se colocando como um case de ganho de capital e renda. 
 
O ganho de capital é proveniente do desconto em relação ao valor patrimonial e ao valor justo que encontramos 
em nosso modelo de valuation. Em paralelo, o carrego do fundo, leia-se dividend yield atual, nos traz conforto 
para segurar a posição por um período mais alongado – caso a tese de ganho de capital não se concretize nos 
curto e médio prazos, teremos um fundo que está distribuindo cerca de 10% a.a. em forma de proventos, o que 
é bastante interessante.  
 
Como listamos anteriormente, estamos cientes dos riscos envolvidos, porém acreditamos que a assimetria é 
positiva, tendo mais espaço para ganhos do que para perdas. 
 
 

VBI Prime Properties (PVBI11) – Preço teto: R$ 102,8/cota | DY: 7,7% a.a. | P/VP: 0,88x 

 
A outra novidade da Carteira Renda com Imóveis é o VBI Prime Properties (PVBI11), dono do portfólio de lajes 
corporativas de maior qualidade técnica do mercado.  
 
O PVBI11 é tocado pela equipe de gestão da VBI Real Estate e administrado pelo BTG Pactual. 
 
O fundo possui um patrimônio líquido de R$ 996 milhões, que está distribuído em aproximadamente 10 milhões 
de cotas, que, por sua vez, estão nas mãos de mais de 62 mil cotistas.  
 
Anualizando a última distribuição de proventos do fundo, temos um yield de 7,7% a.a., abaixo do dividend yield 
do nosso portfólio antes das adições atuais, que estava na faixa de 10% a.a., e em linha com o yield do RBRP11, 
outro fundo que está na nossa Carteira Renda com Imóveis e que possui lajes corporativas em seu portfólio. 
Ademais, o fundo possui uma liquidez interessante e nos últimos seis meses negociou cerca de R$ 2,4 milhões 
por dia, quantia que auxilia na montagem de posições. 
 
Partindo para o portfólio do fundo, temos participações em três ativos prontos e em um imóvel em construção, 
que somam cerca de 44,6 mil m² de área bruta locável (ABL). Além disso, o PVBI11, de forma tática, possui R$ 
28,2 milhões em cotas do HAAA11, fundo imobiliário tocado pelo time da Hedge Investments e que possui dois 
imóveis em seu portfólio, o WT Morumbi (Chucri Zaidan) e o Thera Corporate (Berrini). 
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                  *Ativo em construção. O Union Faria Lima deve ser entregue no 4T23 e conta com uma renda mínima garantida de 6,9% a.a. 
                  Fontes: HSI e Itaú BBA 
 

Pela tabela acima, logo já vemos que se trata de um portfólio de muita qualidade técnica e ótima localização, 
combinação muito atraente para o setor de lajes corporativas – a carteira de locatários também chama bastante 
atenção e apresenta nomes conhecidos e de baixo risco de crédito: Prevent Senior, Johnson&Johnson, UBS, 
Barclays, Munich RE, entre outros.  
 
Outro ponto muito interessante sobre o portfólio e que não consta na tabela acima é a certificação ASG que o 
PVBI11 conquistou. De acordo com dados do próprio fundo, apenas 1% dos FIIs no Brasil são rotulados como 
fundos ASG, sendo este porcentual de 15% considerando outros mercados. Além disso, a certificação exige que 
o portfólio cumpra alguns requisitos: i) ativos imobiliários com pelo menos 75% dos edifícios com certificação 
LEED Gold ou superior; e ii) avaliação de aspectos ambientais e práticas sustentáveis na realização de novos 
investimentos e requisitos mínimos para construção e reforma em seus ativos. 
 
Considerando a macrorregião que os ativos estão localizados e imóveis de mesmas características técnicas, 
temos uma taxa de vacância, de acordo com dados da CBRE, de 9,4%, que configura uma região subofertada, 
ou seja, pouca oferta de área para novos locatários – em um ambiente subofertado, o poder de barganha passa 
para as mãos dos proprietários, que conseguem repassar reajustes no aluguel sem grandes dificuldades. 
 
Outro ponto que corrobora com o poder de barganha dos donos dos imóveis é a baixa oferta de novas lajes que 
essa região deve receber nos próximos anos. 
 
Seguindo com nossos comentários, vamos falar um pouco sobre cada ativo que compõe a carteira imobiliária 
do PVBI11: 
 
FL 4440 
Com características clássicas de um triple A (AAA), o FL 4440 foi construído em 2011 e adquirido pelo fundo em 
2020. O imóvel está super bem localizado, atualmente passa por obras de melhorias e dentre seus inúmeros 
locatários temos, majoritariamente, empresas do setor financeiro. 
 
Recentemente, foi informado ao mercado sobre a desocupação da RB Capital, que devolveria 1,2 mil m² de ABL. 
Porém, a reposição de locatário foi feita de maneira rápida e a Veedha Investimentos irá ocupar as lajes 
devolvidas, sem que a vacância física aumente, mesmo que pontualmente. 
 
Park Tower 
O maior responsável pela receita mensal do fundo possui um único locatário, a Prevent Senior. Como vocês 
devem se lembrar, ano passado a empresa estava envolvida na CPI da Covid e o fato pesou um pouco sobre as 
cotações do PVBI11. Em paralelo, caso o assunto, por algum motivo, volte à tona, o contrato de locação da 
Prevent Senior, que é reajustado por IPCA e vencimento somente em abril de 2034, possui cláusulas favoráveis 
ao PVBI: hoje em dia, aviso prévio de nove meses e multa de 10 meses, além de devolução de carência e 
descontos concedidos anteriormente. 

Ativo % Fundo Classe Ocupação ABL própria Cidade Região % Receita

Park Tower 100% AAA 100% 22.340 São Paulo Jardins 48%

FL 4440 50% AAA 100% 11.056 São Paulo Faria Lima 29%

Union FL* 50% AAA 100% 5.042 São Paulo Faria Lima 6%

Torre B JK 20% AAA 99% 6.114 São Paulo JK 15%

HAAA11 (FII) 11% - - - - - 2%
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Não bastasse isso, o imóvel abriga a sede corporativa da empresa, possui um fluxo de mais de mil colaboradores 
por dia, recebeu investimentos significativos por parte da Prevent Senior para adequar o espaço às suas 
operações e possui a seguinte garantia: seguro fiança com cobertura de 12 meses de aluguel, condomínio e 
IPTU. 
 
Além das cláusulas mencionadas, a situação de crédito atual da companhia também nos traz tranquilidade 
quanto ao maior responsável pelas receitas mensais.  
 
Union FL 
Ainda em construção, o Union FL foi adquirido em 2021 e deve ser entregue ao final de 2023. 
 
O imóvel terá características técnicas em linha com os outros ativos do portfólio, mas uma área de laje um pouco 
menor, que vai variar de 320 m² até 603 m². 
 
De acordo com o informado pela gestão do fundo, ao final do mês de janeiro de 2022, a obra seguia em linha 
com o cronograma inicial, completando 17% das atividades concluídas, sendo que os serviços preliminares 
estavam finalizados, as obras de fundações atingiram 96% de conclusão e foram iniciadas as obras referentes às 
estruturas. 
 
Torre B JK 
Por fim, mas não menos importante, temos a Torre B JK, o último ativo físico da carteira. 
 
O imóvel é o único do fundo que apresenta vacância, mas em patamar superconfortável. Foi construído em 2015 
e adquirido pelo PVBI11 em 2021. 
 
O locatário do ativo é a J&J e o contrato de locação foi ajustado recentemente, com a alteração do indexador, 
que passou de IGP-M para IPCA, mais alinhado às novas práticas do mercado.  
 
HAAA11 
Gerido e administrado pelo time da Hedge Investimentos, o Hedge AAA FIII (HAAA11) tem como objetivo investir 
ao menos 2/3 do seu PL, direta ou indiretamente, em empreendimentos construídos, preponderantemente 
destinados a escritórios, no todo ou em parte.  
 
O portfólio do Fundo é composto por dois prédios corporativos: i) 25% da totalidade da Ala B e do 3º pavimento 
da Ala A do edifício WT Morumbi, prédio corporativo de alto padrão localizado região da Chucri Zaidan, cidade 
de São Paulo; e ii) 5 de 15 andares, totalizando 10 conjuntos, do Edifício Thera Corporate, localizado na região 
da Berrini, cidade de São Paulo. 
 
Pontos positivos, negativos, riscos e considerações finais 
 
Assim como fizemos para o HSML11, vamos à parte final de nossa avaliação.  
 
Pontos positivos: 
 

❖ Imóveis de muita qualidade técnica e bem localizados;  
❖ Tirando a fatia exposta à Prevent Senior (Park Tower), o restante da receita é diversificada e está nas 

mãos de bons locatários;  
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❖ Gestão vem repassando os indexadores dos contratos, atividade que reflete e aumenta a receita 
recorrente mensal;  

❖ Cronograma de vencimentos alongado e confortável. Até 2024 o fundo não possui nenhum vencimento 
de contrato;  

❖ Gestão com foco na manutenção e modernização dos ativos;  
❖ Posições majoritárias na maioria de seus empreendimentos. 

 
Pontos negativos: 
 

❖ Parte relevante da receita está nas mãos da Prevent Senior. Por mais que os pontos previamente 
levantados tragam conforto, caso a empresa sofra por algum evento fora do radar, os proventos 
mensais devem ser penalizados; 

❖ Ponto de atenção para as obrigações por aquisições de imóveis e securitização de recebíveis, que 
somam cerca de R$ 220 milhões – gestão indicou que a posição de caixa é suficiente para as obrigações 
de 2022. 

 
Riscos: 

❖ Risco de mercado: por ser listado em Bolsa, flutuações de preços não podem ser descartadas;  
❖ Risco de vacância: a vacância atual está praticamente zerada e o fundo rapidamente endereçou uma 

possível vacância no FL 4440;  
❖ Risco de crédito: mesmo que o fundo possua uma carteira de locatários diversificada e de baixo risco 

de crédito, alguns setores da economia podem atravessar por períodos complicados, o que traria 
impactos para o fluxo de rendimentos mensal;  

❖ Risco de liquidez: o PVBI11 apresenta uma liquidez bem interessante frente ao mercado de FIIs como 
um todo, mas grandes movimentações de compra e/ou venda podem impactar as cotações do fundo. 

 
Considerações finais 
 
O PVBI11 entra na nossa Carteira Renda com Imóveis como a segunda opção de exposição aos fundos de lajes 
corporativas, ao lado do RBRP11. 
 
Estamos agarrando a oportunidade de incluir um portfólio super premium com desconto em relação ao valor 
patrimonial e ao nosso preço teto. 
 
Além desses descontos, o patamar atual de negociação também está abaixo do custo de reposição, ou seja, 
quanto por metro quadrado deveria ser desembolsado para replicar os ativos que constam na carteira, e das 
últimas transações que foram realizadas na região da Faria Lima. Hoje em dia, o PVBI11 negocia com um valor 
de R$ 23,6 mil/m², contra um custo de reposição de pelo menos R$ 30 mil/m² e contra transações que saíram 
na faixa dos R$ 36 mil/m² na região da Faria Lima, no segundo semestre de 2021. 
 
Como curiosidade, recentemente comentamos que os cotistas do HGPO11 estipularam um preço mínimo de 
venda para os ativos do portfólio (mais aqui), que foi fixado em R$ 39 mil/m², bem acima do que o PVBI11 
negocia atualmente. 
 
 
 
 
 

http://www.itaubbaresearch.com/User/ReadEmailLink/?guid=4ae7c315-5996-4ba7-81c9-ac5019ef4560&cid=0034p00001nRF0KAAW
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Glossário: 
 

Absorção bruta: quantidade de área locada em determinada região dentro de um período de estudo. 

Absorção líquida: mesmo conceito da absorção bruta, mas com o desconto das devoluções de área: Áreas 

Ocupadas - Áreas Devolvidas.  

Área Bruta Locável (ABL): área de um empreendimento imobiliários que se encontra disponível para locação 

Benchmark: índice de referência que serve para balizar a performance do investimento. No caso dos FIIs, o 

principal benchmark é o Ifix. 

Cap rate: o termo vem de “capitalization rate”, que significa “taxa de capitalização”. A taxa de cap rate é 

calculada pela receita imobiliária anual e seu valor de mercado. O resultado traz a porcentagem da renda 

conseguida por meio de um imóvel sobre o seu valor. Guardadas as devidas considerações, quanto maior, mais 

atrativo o investimento. 

CDB: Central Business District. Áreas onde se encontram centros comerciais e financeiros, normalmente com 

grande densidade de edifícios.  

Data ex: data a partir da qual o cotista que adquirir novas cotas não terá direito a receber os rendimentos 

daquele período. 

Dividend yield (ou yield): indicador muito utilizado no universo dos FIIs. O yield é calculado através dos 

proventos distribuídos mensalmente e o valor da cota do fundo (Dividend yield = proventos / valor da cota). 

Due Diligence: é o termo usado para denominar o processo feito antes da compra de um ativo, em são 

analisados minunciosamente todos os documentos relativos ao imóvel. 

Fato Relevante: comunicado obrigatório enviado pelo administrador do fundo onde são informadas ocorrências 

que podem interferir na decisão de investimento. 

High Yield: em português, “alto rendimento”. Uma forma de se referir a títulos que pagam rendimentos mais 

altos (com risco de crédito e inadimplência também mais altos). 

High Grade: em português, “nota alta”. São títulos de renda fixa com risco de crédito mais baixo. 

Liquidez: é a capacidade de transformar algum ativo em dinheiro. Para o mundo dos FIIs, é a facilidade de se 

vender as cotas a mercado e transformá-las em dinheiro.  

P/VP: indicador de Valor de Mercado dividido pelo Valor Patrimonial. Valores menores do que 1 indicam 

desconto frente ao valor patrimonial. Já valores acima de 1 sugerem que o fundo está sendo negociado com 

prêmio frente ao seu valor patrimonial. 

Vacância: indica a parcela vaga de um portfólio. Pode ser física, quando calculada dividindo a área vaga pela 

área total do portfólio. Ou pode ser financeira, quando calculada dividindo a receita potencial da área 

desocupada pela receita potencial total do fundo. 
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