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Comentários do Gestor OBJETIVO DO FUNDO
O Hectare Desenvolvimento Student Housing FII tem
como objetivo aplicar seus recursos no desenvolvimento
de moradias estudantis em locais próximos à
universidades e com mercado imobiliário ativo na
região. A tese de investimento se baseia na prospecção,
desenvolvimento, maturação e desinvestimento.

Montante Integralizado
R$ 10.850.000

PÚBLICO ALVO
Investidores em geral

INÍCIO DO FUNDO
30/08/2019

PRAZO
Indeterminado

DADOS PATRIMONIAIS EM 30/09/2020
Valor Patrimonial: R$ 11.119.467
Valor da Cota: 95,15396081

CNPJ
31.152.015/0001-07

GESTOR
Hectare Capital Gestora de Recursos Ltda

ADMINISTRADOR
Vórtx DTVM Ltda

CUSTODIANTE
Vórtx DTVM Ltda

TAXA DE ADMINISTRAÇÃO
2,0% a.a.

TAXA DE PERFORMANCE
20% sobre o que exceder o IPCA + 7,5%

CLASSIFICAÇÃO CVM
Fundo de Investimento Imobiliário

TRIBUTAÇÃO
IR PF: Rendimentos distribuídos aos cotistas são isentos 
e ganhos de capital em negociação são tributados a 
alíquota de 20%

IR PJ: Rendimentos distribuídos aos cotistas e ganhos 
de capital em negociação são tributados a alíquota de 
20% 

◦ Em set/20 a Obra do projeto Piragibe atingiu 97% de execução.

◦ Revisão da expectativa de aprovação dos projetos legais de Monte Caseros e Pedro de Toledo junto à
prefeitura para até o final de 2020. Com o decreto da quarentena e a suspensão dos prazos para
atendimento aos despachos o tempo para resposta dos técnicos da Prefeitura está superior ao usual.

◦ Em set/20 também ocorreu a listagem e a admissão do Fundo na B3 sob o código de negociação
HCST11. Após depósito das cotas escriturais detidas pelos atuais cotistas o Fundo poderá ser negociado
no ambiente da B3 com qualquer investidor via home broker.

Curva de Desembolso de Capital dos Investidores (R$ MM) - Fundo
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A curva acima representa a melhor estimativa atual de necessidade de capital no nível do Fundo (CAPEX
+ Fluxo do CRI + Capital de Giro + Despesas) em um cenário sem receitas de operação, vendas de
ativos e amortizações antecipadas do CRI.

Adicionalmente, a captação de recursos via emissão do CRI lastreado no projeto Pirgibe permitiu
transferir parte da necessidade de aportes dos investidores para o início de 2023 mediante pagamento
de juros mensais.

Chamada de Capital Estimada (R$ MM)
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Monte Caseros Piragibe

Total de camas : 452

CAPEX (Baseline): R$ 29,2 MM

Total de camas: 300

CAPEX (Baseline): R$11,4 MM

Pedro de Toledo

Total de camas: 336

CAPEX (Baseline): R$ 28,2 MM

◦ Screening de oportunidades

◦ Seleção de landbank

◦ Desenvolvimento de Projeto

◦ Análise de viabilidade

◦ Comitê de investimento

◦ Negociação com
fornecedores e prestadores de 
serviço

◦ Definição do cronograma 
físico e financeiro

◦ Análise de viabilidade e 
definição do baseline

◦ Acompanhamento de Obra

◦ Acompanhamento da 
aderência ao baseline

◦ Gestão de eventuais desvios

◦ Gestão da performance 
operacional

◦ Maturação da operação

◦ Preparação para 
desinvestimento

◦ Negociação e efetivação da 
venda para players 
interessados

Prospecção Aprovados Em obras Em operação Saída

Pipeline de Projetos
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Visão Geral

Localização Butantã - São Paulo (SP)

Início das Obras jul/19

Expectativa de Conclusão set/20

Evolução Física (%) 97%

Participação Societária (%) 51%

Volume Previsto Baseline (R$) R$ 11.400.000

Volume Investido (R$) R$ 5.108.856

Nº de camas 300

Comentários do Gestor
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Cronograma Financeiro de CAPEX Cronograma Físico (Obra + Decoração)

O Cronograma Financeiro leva em consideração todo capital investido como CAPEX para os projetos, independente da
fonte (Aporte do Fundo, emissão de CRI e outros) sem considerar o custos incorridos para manutenção da estrutura de
investimento (ex. custos do fundo).

◦ Com a Obra em seus estágios finais há poucos serviços necessários para entrega do edifício Piragibe. No detalhe:

1) Terraço: Instalação de grama sintética e gradis
2) Áreas Externas: Pintura de muros e fachadas e plantio de árvores
3) Apartamentos: Instalação do mobiliário e eletrodomésticos nos apartamentos dos últimos andares
4) Áreas de Convivência: Pintura e Artes nas paredes e instalação do mobiliário fixo
5) Concessionárias: Vistoria para ligação definitiva e instalação dos relógios de medição de luz e ligação de água (gás e esgoto já instalados)
6) Habite-se: Emissão da Certidão de Quitação do ISS dos fornecedores

◦ As equipes comerciais internas e externas já estão definidas e preparadas para o início da operação.

◦ O desembolso financeiro efetivo encontra-se abaixo do baseline pela utilização de recursos captados via emissão de CRI.
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Curva de Desembolso de Capital do Fundo (R$ MM) - Projeto

BEDS Piragibe

Link Google Earth

https://earth.google.com/web/search/jos%c3%a9+piragibe,+366/@-23.57190579,-46.72596035,759.85795132a,953.02431815d,35y,-28.4350913h,44.98575521t,0r/data=Cn4aVBJOCiUweDk0Y2U1NjVjZTI1MDk4YzU6MHhmMjBkMDU0OTE2YjcwZTc5Ge_tTFdmkjfAIZhKP-HsXEfAKhNqb3PDqSBwaXJhZ2liZSwgMzY2GAIgASImCiQJfIzZZDWON8ARFrbvpwiTN8AZbKcXwrRaR8AhoY5n7Y1dR8A
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Fotos atuais do projeto

Fachada

Entrada

LavanderiaBiblioteca

Corredores

BEDS Piragibe
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Sala de Estudos - Ala residencial Cozinha Compartilhada

Apartamentos Apartamentos

Fotos atuais do projeto

BEDS Piragibe
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Visão Geral

Localização Butantã - São Paulo (SP)

Início das Obras Em análise

Expectativa de Conclusão Em análise

Evolução Física (%) 0%

Participação Societária (%) 90%

Volume Previsto Baseline (R$) R$ 29.200.000

Volume Investido (R$) R$ 2.079.999

Nº de camas 452

Comentários do Gestor

Cronograma Financeiro de CAPEX Cronograma Físico (Obra + Decoração)

◦ Localizado no Butantã e próximo da USP (Portão 3 - 1,3km) e de outras facudades como UNIP, São Judas, UNICID, Faculdade de Medicina do Eistein e FIAM-FMU,
somando um potencial de mais de 60mil alunos (50mil somente na USP), e do Metrô (Estação Butantã - 2,7km)

◦ O projeto Monte Caseros, que terá cerca de 6.700 m² de área construída e 4.100 m² de área útil, foi desenhando com ~226 apartamentos de duas camas nos moldes
de quarto compartilhado (~14m² e ~19m²)

◦ Semelhante ao projeto Piragibe, o projeto Monte Caseros visa suprir a necessidade de ofertas compatíveis, especializadas e qualificadas para os estudantes
universitários da região, principalmente da USP, que possui mais de 25 mil alunos provenientes de outras cidades somente no campus Butantã

◦ Aquisição do último terreno em out/19 e protocolo do Projeto Legal em abr/20

◦ O baseline de CAPEX e Desembolsos será definido após aprovação do projeto legal e confecção dos projetos executivos

Curva de Desembolso de Capital do Fundo (R$ MM) - Projeto

BEDS Monte Caseros
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Localização

Link Google Earth

https://earth.google.com/web/search/Rua+Monte+Caseros,+160/@-23.57253315,-46.73156014,761.47349909a,1983.82913675d,35y,14.65690823h,4.58424269t,0r/data=CoEBGlcSUQolMHg5NGNlNTY2NjVkZDg3YzZkOjB4OTQ1YTRiZTUxOGJlN2Y2Zhlj8IumDpM3wCHJ4TiVsV1HwCoWUnVhIE1vbnRlIENhc2Vyb3MsIDE2MBgBIAEiJgokCX9dW4gxjzfAEdX559SClTfAGdc0cJi5WkfAIUbrBHRfYEfA
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Visão Geral

Localização Vila Mariana - São Paulo (SP)

Início das Obras Em análise

Expectativa de Conclusão Em análise

Evolução Física (%) 0%

Participação Societária (%) 77%

Volume Previsto Baseline (R$) R$ 28.100.000

Volume Investido (R$) R$ 3.239.359

Nº de camas 336

Comentários do Gestor

Cronograma Financeiro de CAPEX Cronograma Físico (Obra + Decoração)

◦ Localizado na Vila Mariana e próximo a 11 faculdades/universidades (UNIFESP - 400m), de 8 hospitais (Hospital São Paulo [UNIFESP] - 450m), do Metrô (Estação Santa
Cruz - 400m) e de Parques (Parque Ibirapuera - 2,1km)

◦ O projeto Pedro de Toledo, que terá cerca de 5.500 m² de área construída e 3.200 m² de área útil, foi desenhado com ~168 apartamentos de duas camas com
unidades nos moldes de quarto compartilhado (~13m²) e unidades nos moldes de quarto privativo (~24m²)

◦ O projeto Pedro de Toledo visa suprir a necessidade de ofertas compatíveis, especializadas e qualificadas para estudantes universitários (graduação e pós-graduação) e
médicos residentes dos hospitais da região. Estima-se que exista mais de 21,5 mil alunos (graduação e pós-graduação) matriculados nas faculdades/universidades da
região. Somente a UNIFESP possui mais de mil médicos residentes e com mais de 60% destes provenientes de outras cidades

◦ Aquisição dos terrenos e protocolo do Projeto Legal em fev/20

◦ O baseline de CAPEX e Desembolsos será definido após aprovação do projeto legal e confecção dos projetos executivos

Curva de Desembolso de Capital do Fundo (R$ MM) - Projeto

BEDS Pedro de Toledo

Em validação pela confecção dos projetos executivos
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Link Google Earth

https://earth.google.com/web/search/Rua+Pedro+de+Toledo,+337/@-23.5986051,-46.640083,788.72031505a,958.47971657d,35y,0h,45t,0r/data=CoMBGlkSUwolMHg5NGNlNWEzMDNjNzM1ZmFkOjB4OTllODVmNjBlNjg1MDcwZBkEuA8vPpk3wCHf3F897lFHwCoYUnVhIFBlZHJvIGRlIFRvbGVkbywgMzM3GAIgASImCiQJUYqG1eWJN8ARJhRZ_WGTN8AZepT-eMlXR8AhytdcpK5iR8AoAg

