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COMUNICADO AO MERCADO 
 
 
 

BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S.A. DTVM, com sede na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do 
Rio de Janeiro, na Praia de Botafogo, nº501, 5º andar, inscrita no CNPJ/MF sob nº 59.281.253/0001-23, na 
qualidade de Administrador e TRX GESTORA DE RECURSOS LTDA., com sede na Cidade de São Paulo, 
Estado de São Paulo, na Avenida Nações Unidas, n.º 8.501, inscrita no CNPJ/MF sob o n.º 
13.362.610/0001-87, na qualidade de Gestor do TRX EDIFÍCIOS CORPORATIVOS FUNDO DE 
INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII, inscrito no CNPJ sob nº 15.006.267/0001-63 (“Fundo”), comunicam 
que com referência ao Fato Relevante divulgado em 29 de abril de 2016 sobre a desocupação antecipada 
da locatária Petróleo Brasileiro S.A (“Petrobras”), estão tomando todas  as medidas de modo à defender os 
interesses do Fundo e de seus Quotistas. 
 
 
Os imóveis de Propriedade do Fundo 
 

1) Atlântico Office 
 
O edifício Atlântico Office, foi inaugurado em 2007 em um terreno de 1.600 m

2, 
com área total construída de 

12.462,49 m
2
, em linha com estudo efetuado pela Gestora, no município de Macaé/RJ. 

 
É composto por uma torre com 12 pavimentos, divididos em quatro andares de garagem com 154 vagas e 
andar térreo com pé direito duplo no foyer. Possui um centro de negócios e um auditório com capacidade 
para 50 pessoas, seis pavimentos com cinco salas por andar, um mezanino e cobertura composta por 
quatro salas com terraço privativo. 
 
O edifício Atlântico Office está localizado em zona comercial da cidade, próximo da rotatória de acesso à 
sede operacional da Petrobras, o que lhe proporciona um posicionamento adequado no mercado de 
locação de edifícios corporativos. O Imóvel não se enquadra no conceito de propriedade especializada, 
permitindo o uso adequado por atividades convencionais, para o que se destina, atendendo as 
necessidades de uma grande quantidade de usuários. 
 
O valor de mercado do imóvel, conforme avaliação patrimonial que considera o método de fluxo de caixa 
descontado, realizada em dezembro de 2015, é R$ 61.959.000,00 (sessenta e um milhões, novecentos e 
cinquenta e nove mil reais). 
 

2) GT Plaza 
 
Inaugurado em 1991, próximo à Avenida das Nações Unidas e à estação de Metrô Santo Amaro, o edifício 
passou por um retrofit completo para adequação de suas características e relocação de mercado, no ano de 
2011. 
 
O edifício possui 7 andares, dois conjuntos por andar, 1 subsolo e 146 vagas de garagem divididas entre o 
subsolo e o pátio externo. 
 
O edifício GT Plaza, está localizado no bairro de Santo Amaro, em região de grande concentração de 
edifícios corporativos e comerciais, com infraestrutura urbana e serviços. A poucos metros da marginal do 
rio Pinheiros e próximo à estação da CPTM do metrô, o imóvel se integra às principais malhas modais do 
município. O recém inaugurado shopping Largo 13, dista poucas quadras do empreendimento, oferecendo 
serviços essenciais à micro região. Em futuro próximo, o empreendimento Shopping 25 deverá ser 
inaugurado ao lado do GT Plaza. 
 



 
 

O valor de mercado do imóvel, conforme avaliação patrimonial que considera o método de fluxo de caixa 
descontado, realizada em dezembro de 2015, é R$ 30.576.000,00 (trinta milhões, quinhentos e setenta e 
seis mil reais). 
 
Valor Patrimonial 
 
Em 31 de março, o valor do patrimônio Líquido do Fundo totalizou R$ 94.237.354,75 (noventa e quatro 
milhões, duzentos e trinta e sete mil, trezentos e cinquenta e quatro reais e setenta e cinco centavos), 
resultando numa cota patrimonial de R$ 64,24 (sessenta e quatro reais e vinte e quatro centavos). 
 
Distribuição de Rendimentos 
 
A distribuição de rendimentos prevista para pagamento em 13.05.2016, será realizada conforme 
comunicado de distribuição de rendimentos divulgado em 29.04.2016. 
 
Com relação aos rendimentos previstos para distribuição em junho e julho, será aplicada a retenção de 5% 
do total distribuído no semestre, conforme previsto na Instrução CVM Nº 472, conforme alterada. 
 
Provisão para pagamento das despesas 
 
O fundo possui R$ 900.000,00 (novecentos mil reais) de capital atualmente aplicados em fundos de renda 
fixa, que somados ao valor que será retido dos rendimentos, totalizará aproximadamente  
R$ 1.065.605,00. Conforme estimativa, tal valor, será destinado ao pagamento das despesas do Fundo por 
aproximadamente oito meses (de jul/16 à fev/17).  
 
A estimativa acima não considera a entrada de novos inquilinos em ambos os edifícios de propriedade do 
Fundo. 
 
 
Prospecção de Novo(s) Inquilino(s) 
 
A TRX está trabalhando na prospecção de novos inquilinos para ocupar os edifícios que até o ano de 2015 
eram monousuários. A estratégia abrange também a prospecção de inquilinos que ocupem apenas parte do 
edifício, mitigando assim, o risco de vacância. 
 
As negociações e seus resultados serão divulgados ao mercado tempestivamente assim que concretizadas.  
 
No mais, informamos que os canais para atendimento aos investidores do Fundo permanecem abertos, 
estamos à disposição para quaisquer esclarecimentos adicionais. 
 
  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Rio de Janeiro, 04 de maio de 2016. 
 
 

BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S.A. DTVM  
(Administrador do Fundo) 

 
 

TRX GESTORA DE RECURSOS LTDA. 
(Gestora do Fundo) 
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