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Sumário Executivo

• O Fundo de Investimento Imobiliário Ourinvest Logística (“Fundo” ou “OULOG”) possui hoje dois imóveis com as
características listadas no Anexo I dessa apresentação, sendo administrado pelo Banco Ourinvest (“Ourinvest”), gerido
pela Ourinvest Asset Administradora de Recursos (“Ourinvest Asset”) e contando com a consultoria imobiliária da
Pedra Dourada Consultoria Imobiliária (“Pedra Dourada”).

• Em 23.08.2021, o Banco Ourinvest, na qualidade de administrador do Fundo, recebeu uma solicitação de convocação
de assembleia geral de cotistas, que foi complementado a pedido do Ourinvest, em 25.08.2021 (“Pedido de
Convocação”), para deliberar sobre a substituição do Ourinvest, na qualidade de administrador, pela BTG Pactual
Serviços Financeiros S.A. DTVM (“BTG”) e da Ourinvest Asset, na qualidade de gestora, pela Polo Capital Gestão de
Recursos Ltda (“Polo”)

• A Ourinvest Asset e a Pedra Dourada trazem à ponderação dos Cotistas do OULG os seguintes elementos e
fundamentos pelos quais entendem que a administração e gestão do Fundo não devem ser transferidas para,
respectivamente, Polo e BTG:



O Posicionamento da Gestão Atual do Fundo

Em resumo , a Ourinvest Asset e a Pedra Dourada entendem que a administração e gestão do Fundo não  devem ser transferidas 
para, respectivamente, BTG e Polo, em função dos seguintes pontos abaixo elencados:

• A experiência da Ourinvest Asset e da Pedra Dourada na gestão de fundos imobiliários e em imóveis de logística, em contraposição à ausência de
noticiado track record do novo gestor proposto em fundos imobiliários de logística – Ver mais detalhes na Página 04 desta apresentação;

• A Ourinvest Asset e a Pedra Dourada atuam de forma diligente e ativa na gestão dos ativos do Fundo, exemplificados na (a) renegociação de
aluguel do ativo de Juiz de Fora e (b) negociação de indenização junto ao vendedor do ativo de Duque de Caxias – Ver mais detalhes na Página 05
dessa apresentação;

• A Ourinvest Asset e a Pedra Dourada tem atuado de forma ativa e intensa na prospecção de novos inquilinos para o ativo de Duque de Caxias,
inclusive tendo contratado uma das empresas mais reconhecidas do mercado nacional de locações de imóveis de logística – Ver mais detalhes na
página 06 desta apresentação;

• A atual vacância do imóvel de Duque de Caxias decorre de condições extremamente adversas do mercado de locação de galpões logísticos no
entorno do imóvel no Rio de Janeiro, e não da passividade ou inação da Ourinvest Asset e da Pedra Dourada - Ver mais detalhes na página 06 e 07
desta apresentação

• Numa demonstração de comprometimento com a gestão do Fundo e alinhamento com seus cotistas, a Ourinvest Asset e a Pedra Dourada
propõem a concessão, no último trimestre deste ano, de 100% de desconto nas suas remunerações de gestão e consultoria do Fundo e, durante
todo o ano de 2022, de 50% nas suas remunerações - Ver mais detalhes na página 08 desta apresentação



Experiência da Gestora e do Consultor Imobiliário

• A Ourinvest Asset, gestora do Fundo, conta com uma equipe de 9 profissionais, exclusivamente dedicados à gestão de
seus fundos e é parte integrante de uma plataforma de serviços financeiro-imobiliários, com R$ 1,4 bilhão em fundos e
portfolios sob gestão - ver maiores detalhes no Anexo 2 dessa apresentação.

• A Pedra Dourada, consultora imobiliária do Fundo, foi a empresa que desenvolveu e locou, num contrato atípico para a
Mercedes Benz, o imóvel de Juiz de Fora-MG do Fundo. Atua no desenvolvimento e gestão de galpões de logística há
mais de 20 anos, tendo participado de mais de 500 mil m2 de área bruta locável de imóveis deste tipo. Possui
atualmente mais de 400 mil m2 de galpões logísticos sob gestão, incluindo, dentre os seus inquilinos, nomes como
Coca Cola Femsa, Ambev, Mercedes-Benz, Dow Chemical, Mills Solaris, Doka do Brasil, Novelis do Brasil, Gerdau, Assaí
Atacadista, Grupo Mateus, Supermercados BH, Grupo DMA (EPA/Mineirão) e Grupo Supermercado Bahamas.

Em contraposição, a Polo possui atualmente apenas 1 fundo imobiliário sob gestão, de aproximadamente R$ 370 
milhões, focado em Certificados de Recebíveis Imobiliários. Portanto, na nossa visão, não possui track-record na gestão 

de fundos imobiliários de ativos logística



Gestão Ativa do Fundo nos Imóveis Mercedes e CL Duque

• A Ourinvest Asset tem gerido o portfolio do Fundo de forma diligente e proativa, tendo obtido sucesso na (a)
renegociação do aluguel do imóvel locado para a Mercedes-Benz em Juiz de Fora-MG e (b) na negociação de uma
indenização junto ao vendedor do imóvel de Duque de Caxias-RJ, que permite ao Fundo manter uma distribuição
mensal de R$ 0,50 por cota, mesmo com a vacância integral do imóvel.

5

Renegociação dos termos do contrato de locação do
imóvel de Juiz de Fora-MG com a Mercedes Benz, com
uma redução de 22% no valor do aluguel em troca de um
acréscimo de 22% no período de locação em regime
atípico (build-to-suit)

27.05.2020 21.02.2021
Negociação, com o vendedor do imóvel de Duque de
Caxias-RJ, de indenização de valor total de R$ 8,0
milhões durante o ano de 2021, em parcelas mensais
que permitem a distribuição mensal de R$ 0,50/cota
até o final do ano, mesmo com vacância integral do
imóvel.

• Para coordenar os esforços de locação da área vaga do imóvel de Duque de Caxias-RJ, o Fundo, mediante a atuação da
Ourinvest Asset e da Pedra Dourada, contratou no início desse ano a EREA Advisory, empresa que assessorou mais de
853 mil m2 de locação desde 2018 em imóveis de logística, em 23 estados – ver maiores detalhes no Anexo 3 dessa
apresentação



Vacância do Imóvel no CL Duque por motivos de Mercado

• Em função da gestão
ativa da Ourinvest
Asset e da
consultoria prestada
pela Pedra Dourada ,
bem como dos
esforços da EREA,
desde sua
contratação no início
do ano, tivemos o
equivalente a 311 mil
m2 de inquilinos
prospectados que
resultaram em
234mil m² de
propostas enviadas
no imóvel de Duque
de Caxias:



Vacância do Imóvel no CL Duque por motivos de Mercado

• O fato de não terem sido
formalizadas e anunciadas
locações no imóvel deve-
se à situação desfavorável
de mercado, em especial
se considerada a
localização do imóvel, que
atualmente conta com
vacância média superior a
50%, assim como com
valor de locação
extremamente baixo,
entre R$ 7,0/m2/mês e R$
14,0/m2/mês, conforme
demonstrado abaixo por
dados obtidos pela EREA:



Medidas de Alinhamento do Gestor e do Consultor Imobiliário

De modo a reafirmar seu compromisso e alinhamento com os seus cotistas, a Ourinvest Asset, na qualidade de gestora
do Fundo, e a Pedra Dourada, na qualidade de consultora imobiliária do Fundo, estão de acordo em conceder um
desconto de 100% nas suas remunerações de gestão e de consultoria do Fundo até o final de 2021, e de 50% de suas
remunerações durante o ano de 2022:

0,00%

0,20%

0,40%

0,60%

0,80%

1,00%

Hoje 4o Trimestre 2021 2022
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Em 2022, a redução proposta de taxas de gestão e de consultoria 
imobiliária representará uma economia de cerca de R$ 1,0 milhão para 

o Fundo



Anexo 1 – Dados Atuais do 
OULG



AGOSTO

DESTAQUES

FII OURINVEST LOGÍSTICA

OULG11
2021

DIVIDENDO POR COTA:

R$ 0,50

DIVIDEND YIELD ANUALIZADO:

9,1%

DIVIDEND YIELD (12M):

9,7%

RETORNO NO MÊS:

-0,8%

RESERVA ACUMULADA POR COTA:

R$ 0,20

NÚMERO DE COTISTAS:

6.999

VALOR DE MERCADO DA COTA:

R$ 65,80

MARKET CAP:

R$ 163.268.487

VALOR PATRIMONIAL DA COTA:

R$ 92,86

PATRIMÔNIO LÍQUIDO:

R$ 230.407.888 

LIQUIDEZ MÉDIA DIÁRIA:

R$ 155.829

VOLUME NEGOCIADO:

R$ 3.428.227

EVOLUÇÃO DA COTA PATRIMONIAL E MERCADO

91,9 89,4 88,9

82,6

78,6

72,6 72,5
70,5

67,2 68,1 66,8 65,8

96,4 96,3 96,2 96,5 96,8
94,3 93,8 93,7 93,5 93,0 92,9 92,9

1,0 0,9 0,9
0,9 0,8 0,8 0,8 0,8 0,7 0,7 0,7 0,7

set-20 out-20 nov-20 dez-20 jan-21 fev-21 mar-21 abr-21 mai-21 jun-21 jul-21 ago-21

Cota Mkt Cota PL

2021

VOLUME NEGOCIADO NO MÊS E NÚMERO DE COTISTAS

6,41

8,08
7,16

9,94

7,39

5,64

3,61
3,38

4,88
4,13

3,62 3,43

4.261 4.842 5.234 5.646 6.257 6.546 6.674 6.745 6.677 6.940 6.973 6.999

set-20 out-20 nov-20 dez-20 jan-21 fev-21 mar-21 abr-21 mai-21 jun-21 jul-21 ago-21



AGOSTOFII OURINVEST LOGÍSTICA

OULG11

Imóvel Juiz de Fora

Área Bruta Locável: 31.400 m²

Pé-direito Livre: 12,40m

Capacidade de Piso: 8 tf/m²

Sprinklers: sim

Iluminação: Zenital + LED

Localização: Juíz de Fora / MG

Mapa: Imóvel Juiz de Fora

https://www.google.com/maps/place/R.+J%C3%BAlio+Dion%C3%ADsio+Cardoso,+750+-+Distrito+Industrial,+Juiz+de+Fora+-+MG,+36092-020/@-21.6801018,-43.4425142,1039m/data=!3m2!1e3!4b1!4m5!3m4!1s0x989e4958818241:0x423ff9c286a925f1!8m2!3d-21.6801018!4d-43.4403255


AGOSTOFII OURINVEST LOGÍSTICA

OULG11

Imóvel Duque de Caxias

Área Bruta Locável: 49.603 m²

Pé-direito Livre: 12,00m

Capacidade de Piso: 5 tf/m²

Sprinklers: sim

Iluminação: Zenital + LED

Localização: Duque de Caxias / RJ

Mapa: Imóvel Duque de Caxias

https://www.google.com/maps/place/DHL+-+Braskem+Novo+AG/@-22.7180454,-43.2940378,1031m/data=!3m1!1e3!4m5!3m4!1s0x99714e0617a0f3:0x817f0b9f9413a9dc!8m2!3d-22.7192657!4d-43.2948976


Anexo 2 - Ourinvest Asset



Anexo 2 - ORE - Nossa origem

Brazilian Mortgages 
(“BM”) foi fundada –
primeira companhia 

hipotecaria 
independente.

Primeiro fundo 
imobiliário brasileiro 

vendido para 
investidores pessoa 

física (Shopping Pátio 
Higienópolis).

1999

Brazilian Securities 
(“BS”) foi fundada –

Companhia de 
securitização de 

recebíveis imobiliários.

Brazilian Capital (“BC”) 
foi fundada – Gestora 
de fundos imobiliários. 

Brazilian Finance & 
Real Estate (“BFRE”) 
holding foi fundada, 

agregando as operações 
das BM, BC e BS.

Ourinvest se tornou o 
maior administrador de 
fundos imobiliários do 
Brasil - R$ 4 bilhões de 

ativos sob gestão e 
administração. 

BFRE recebe o Prêmio 
Master Imobiliário 

devido a sua 
contribuição no 

desenvolvimento da 
cultura do mercado de 

crédito imobiliário 
brasileiro.

BFRE é vendida para o 
BTG Pactual e 

Panamericano. 

BFRE administrava mais 
de 40 fundos 

imobiliários, que 
totalizavam mais R$ 10 

bilhões.

Ao fim  da  cláusula de 
não competição, 

decorrente da venda da 
BFRE em 2012, 

Ourinvest retorna às 
atividades no mercado 
imobiliário, através da 

administração de 
fundos.

Ourinvest 
Securitizadora

é fundada.

Ourinvest Asset 
e Reico Gestora 
são fundadas.

2000 20032002 20122010 20162015 2017

Ourinvest Real 
Estate Holding 

é fundada.

Ourinvest 
Securitizadora, 

Ourinvest Asset e Reico
assinam acordo de 
integração de seus 

negócios.

2018

Ourinvest 
Innovation é 

fundada.

2020



* Emissões de CRIs e CRAs desde 2016.

Anexo 2 - ORE – Plataforma de Serviços Financeiros e Imobiliários

Nota: Valores base Agosto/2021. 

Quatro empresas operacionais:

Ourinvest Securitizadora - Securitizadora de Recebíveis Imobiliários e do Agronegócio

Ourinvest Asset - Estruturação e Gestão de Fundos de Investimento Imobiliário e de Crédito Privado

Reico - Gestão de Portfólios de Desenvolvimento Imobiliário

Ourinvest Innovation – Fintech especializada em originação, análise de crédito e gestão de carteiras de 
crédito do agronegócio

R$ 2,0 BI
em emissões

de CRIs *

R$ 1,4 BI
em emissões 

de CRAs *

R$ 0,8 BI
em fundos sob 

gestão e consultoria

R$ 0,5 BI
em portfólios de 
desenvolvimento

R$ 41 MI
em direitos creditórios 

do Agronegócio sob 
gestão



Anexo 2 – Ourinvest Asset – Fundos de Investimento Imobiliário

R$ 708 Milhões

Nota: Valor de Mercado dos FIIs base Agosto/2021. 

FII OURINVEST
JPP

OUJP11

R$ 293 milhões

Fundo de CRI em
parceria com a JPP

20.784 cotistas

FII OURINVEST
LOGÍSTICA

OULG11

R$ 163 milhões

Galpões Logísticos

6.999 cotistas

FII OURINVEST
RENDA ESTRUTURADA

OURE11

R$ 73 milhões

Fundo Híbrido

4.104 cotistas

FII OURINVEST
RE I

WTSP11B

R$ 45 milhões

7% de participação no
World Trade Center SP

200 cotistas

FII OURINVEST
FUNDO DE FUNDOS

OUFF11

R$ 134 milhões

Fundo de FIIs

8.943 cotistas



Anexo 2 – Ourinvest Asset – Fundos de Crédito Privado

R$ 85 Milhões

Nota: Valor total do Patrimônio Líquido dos Fundos base Agosto/2021. 

OURINVEST RE
FIM CRÉDITO PRIVADO

R$ 44 milhões

Fundo de CCIs

1 cotista

FIDC OURINVEST
RECEBÍVEIS AGRO

R$ 41 milhões

Fundo de Direitos Creditórios

6 cotistas



Anexo 3 – Apresentação da EREA
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