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Relatório do Administrador – 1º Semestre 2015 

 
Em conformidade com o Artigo n. 39 da Instrução desta CVM n. 472, de 31 de 
outubro de 2008, apresentamos o relatório do administrador do Fundo de 
Investimento Imobiliário TRX Edifícios Corporativos. 
 
 I – Descrição dos negócios realizados no semestre,  especificando, em 
relação a cada um, os objetivos, os montantes dos i nvestimentos feitos, as 
receitas auferidas, e a origem dos recursos investi dos, bem como a 
rentabilidade apurada no período. 
 
O fundo contou, no 1º Semestre de 2015, com o reajuste no contrato do imóvel 
locado para a Peugeot, que está localizado em São Paulo/SP. O valor do aluguel 
passou de R$ 326.862,56 para R$ 337.658,99. 
 
Também neste semestre, a Peugeot notificou o Fundo sobre a intenção de 
desocupação do imóvel, a saída está prevista para o segundo semestre de 2015.  
 
A TRX já está trabalhando na prospecção de um novo inquinino, no entanto, se a 
vacância do Imóvel perdurar, poderá haver redução na rentabilidade mensal do 
Fundo, a partir do mês subsequente ao da devolução do Imóvel. 
 
 
II – Programa de investimentos para o semestre segu inte. 
 

A TRX continua analisando outras opções de investimento, podendo em um 
momento oportuno propor aos cotistas novas emissões para um novo ciclo de 
aquisição de ativos. 

 
III – Informações, acompanhadas das premissas e fun damentos utilizados 
em sua elaboração, sobre: 

 
a) Conjuntura econômica do segmento do mercado imobiliário em que se 

concentraram as operações do Fundo, relativas ao semestre findo; 
 

O mercado de edifícios comerciais ou escritórios, atravessa o ciclo de superoferta. 
Por consequência, os valores de locação destes edifícios ficam mais sensíveis e a 
flexibilização na negociação de novos contratos devem favorecer o locatário, fator 
que motiva o aumento da migração dos ocupantes de edifícios de menor 
eficiência, para os edifícios A e A+. Outra movimentação crescente neste 
momento refere-se às unificações de algumas operações que estavam 
distribuídas em diversos edifícios, e em muitos casos, a consolidação de 
escritórios em um único imóvel proporciona ao inquilino uma série de benefícios. 
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Os preços pedidos de locação das classes A+ e A se mantiveram estáveis em 
relação ao quarto trimestre de 2014, porém, em relação ao mesmo período do ano 
passado, apresentaram queda de 10%. Para os imóveis de classe B a retração foi 
de 4% em relação ao primeiro trimestre de 2014. Esse dado reforça o movimento 
atual de mercado, em que os proprietários dos imóveis classes A e A+ 
responderam rapidamente e flexibilizaram preços e condições. 

Fonte: Colliers International 

 
b) As perspectivas da administração para o semestre seguinte; e 
 
A TRX reitera seu compromisso com os investidores, sempre pautado por 
uma gestão transparente e diligente dos negócios. Nossa atuação tem o 
firme propósito de criar valor, uma vez que o objetivo é fazer com que as 
decisões sejam tomadas visando sempre o melhor interesse dos negócios e 
o retorno do investidor. 
 
c) O valor de mercado dos ativos integrantes do patrimônio do fundo, incluindo o 
percentual médio de valorização ou desvalorização apurado no período, com base na 
última análise técnica disponível, especialmente realizada para esse fim, em 
observância de critérios que devem estar devidamente indicados no relatório; 

 
Abaixo, o valor de mercado dos ativos integrantes do patrimônio líquido do 
fundo apurados na última análise técnica disponível realizada em dezembro 
de 2014: 
Peugeot: R$ 35.059.956,00. 
Petrobrás: R$ 57.458.320,00. 
 

IV – Relação das obrigações contraídas no período. 
 
Relação das obrigações Valor R$ Mil  

Rendimentos a distribuir 883 
Taxa de administração 98 
Auditoria 23 
Consultoria imobiliária 3 
Cetip / Selic 1 

Total 1.008 
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V – Rentabilidade nos últimos 4 (quatro) semestres.  
 

Rentabilidade da Cota 

  

Mês 
Variação no   período 

(%) 

  dez/13               (24,62) 
jun/14 5,03 
dez/14                 (4,46) 
jun/15 5,45 

 
VI – O valor patrimonial da cota, por ocasião dos b alanços, nos últimos 4 
(quatro) semestres calendário. 
 

Mês 
Patrimônio Líquido  

R$ Mil 
Quantidade 

de Cotas 
Valor da cota 

R$ 
 

dez/13 101.510 1.467.000 69,1959 
jun/14 101.556 1.467.000 69,2267 
dez/14 94.315 1.467.000 64,2913 
jun/15 94.283 1.467.000 64,2695 

 
 

VII – a relação dos encargos debitados ao fundo em cada um dos 2 (dois) 
últimos exercícios, especificando valor e percentua l em relação ao 
patrimônio líquido médio semestral em cada exercíci o. 
 
  1ºSem-2015 2ºSem-2014 1ºSem-2014 2ºSem-2013 

Encargos  
Valor 
R$ Mil 

% PL 
Médio 

Valor 
R$ Mil  

% PL 
Médio  

Valor 
R$ Mil 

% PL 
Médio  

Valor 
R$ Mil 

% PL 
Médio  

Consultoria imobiliária 19 0,02 21 0,02 21  0,02 22  0,02 
Consultoria jurídica 21 0,02   -  0,00  -  0,00 3  0,00 
Taxa de administração 565 0,60 653 0,64 319  0,31 446  0,42 
Despesas de custodia  -  0,00  -  0,00 -  0,00  -  0,00 
Taxa de fiscalização - CVM 11 0,01 11 0,01 12  0,01 11  0,01 
Cetip / Selic / CBLC 10 0,01 11 0,01 8  0,00 7  0,01 
Auditoria 28 0,03 26 0,03 33  0,03 18  0,02 
Despesas Tributárias  -  0,00  -  0,00 5  0,00 0  0,00 
Outras despesas  -  0,00 6 0,01 17  0,02 4  0,00 
Publicações e correspondências 10 0,01 13 0,01 40  0,04 61  0,06 
                  
Total 664 0,70 741 0,73 455  0,45 572  0,54 
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CNPJ: 15.006.267/0001-63 
(Administrado pela Citibank Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.) 
CNPJ: 33.868.597/0001-40 
Demonstração do fluxo de caixa - método direto 
Período de 1 de janeiro a 30 de junho de 2015 
Em milhares de reais 

 Fluxo de caixa das atividades operacionais 
 Recebimento de aluguéis 5.818  

Recebimento de juros operações compromissadas 74  
Pagamento de despesas com taxa de administração (577) 
Pagamento de serviços técnicos especializados (89) 
Pagamento de outras despesas administrativas (43) 
Pagamento de despesas tributárias (5) 

 Caixa líquido das atividades operacionais 5.178  

Fluxo de caixa das atividades de financiamento 
Rendimentos distribuídos (5.146) 

 Caixa líquido das atividades de finaciamento (5.146 ) 

 Variação líquida de caixa e equivalentes de caixa 3 2  

 
  

Caixa e equivalentes de caixa - início do período 1 .854 

Caixa e equivalentes de caixa - fim do período 1.88 6  
 
 
 
 
 
 
_______________________________________________________ 

Citibank Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. 
Aecto Antônio de Campos Pinto 

Diretor  
 


