
Insights

JANEIRO / 2022

Por Área de Alocação



WARREN INSIGHTS
Por Área de Alocação

Decisão CVM sobre MXRF11
Resumo: A CVM, de forma colegiada mas não unânime, publicou entendimento sobre o modelo

de apuração de resultado e distribuição do Fundo de Investimento Imobiliário (FII) MXRF11

distinto do modelo seguido atualmente pela indústria. A decisão ainda influencia apenas o

MXRF11 e vemos como pouco provável que seja definitiva e transversal. Sendo assim, não

recomendamos venda de posições por este racional e acreditamos que boas oportunidades

podem se abrir na volatilidade momentânea.

Por que essa informação é relevante para outros FIIs? Pois direciona o entendimento que os

FIIs deverão distribuir dividendos isentos se o lucro acumulado de 6 meses (apurado pelo regime

contábil) for positivo. Isso implica que se o FII obtiver uma desvalorização patrimonial de seus

ativos, o qual afeta o lucro contábil mas não o caixa do fundo, pode diminuir a capacidade de

distribuição do mesmo. A indústria opera desde sua fundação sobre o regime de caixa, onde

apenas entradas (como recebimento de aluguéis por exemplo) e saídas de caixa (como despesas

operacionais, manutenção e pagamento de juros por exemplo), afetavam a capacidade de

distribuir ou não os rendimentos aos cotistas. Ou seja, a decisão altera um conceito fundamental

sobre o qual os FIIs foram construídos.

O que sabemos? A decisão da CVM está sendo endereçada apenas ao MXRF11. A decisão do

colegiado não foi de forma unânime e ainda cabe recurso. A CVM já teve posicionamentos

preliminares contundentes no passado e o posicionamento final tendeu a amenização dos

ânimos e benefício ao mercado. Não há grandes ganhos de receita para o governo a partir desta

decisão. O benchmark internacional (REITs Americanos) em que os FIIs foram inspirados operam

por meio de regime caixa. Será necessária mudança legislativa caso o entendimento venha a se

alterar (processo custoso e demorado).

O que não sabemos? Não está claro se essa decisão irá abranger outros fundos imobiliários.

Além disso, o entendimento sobre qual regime deve-se balizar a distribuição de dividendos por

parte da CVM ainda é dúbio, inclusive dentro da autarquia.

Quais as implicações para os investimentos? Se esse entendimento da CVM se mantiver,

poderá haver repercussões negativas para fundos imobiliários, diminuindo as distribuições

futuras dos fundos, gerando volatilidade nos rendimentos dos fundos de papéis e acabando com

a atratividade dos Fundos de Fundos na indústria.

Qual o posicionamento da área? Iremos acompanhar de perto os debates e próximos capítulos

sobre o MXRF11. Entretanto, vemos como oportunidade de compra de FIIs caso vejamos

desvalorizações relevantes de cota, dado que a decisão não é final e há ainda muitas questões de

esclarecimento por parte do órgão regulador, inclusive com alta probabilidade de mudança de

opinião da autarquia.

Veja aqui nossa carteira recomendada de FIIs e saiba como se posicionar!

https://lp.warren.com.br/hubfs/An%C3%A1lise/Carteiras%20recomendadas%20Jan%202022/Warren%20FII%20_%20Jan%202022.pdf
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