
Desde a constituição foram subscritas e integralizadas 48.000 cotas em 04/09/2009 no valor de R$ 1.000,00 cada.

Relatório do Administrador - Fundo de Investimento Imobiliário Floripa Shopping

Submetemos à apreciação de V.S.as o Relatório das Atividades do Fundo de Investimento Imobiliário Floripa Shopping, correspondente aos 

exercícios findos em 30 de junho de 2010 e 2009.

I. Objeto do Fundo

Aquisição para exploração comercial por meio de locação ou arrendamento, da fração ideal de 38% (trinta e oito por cento) do

empreendimento imobiliário designado “FLORIANÓPOLIS SHOPPING CENTER”, integralmente finalizado e operacional, situado na Rodovia

Virgílio Várzea, nº 587, área 2, no Saco Grande, distrito de Santo Antônio de Lisboa, Município de Florianópolis, Estado de Santa Catarina,

com área construída total de 75.127,36 m2 conforme Habite-se expedido pela Prefeitura Municipal de Florianópolis em 28 de setembro de

2006.

II. Quantidade de Cotas

III. Negócios, Investimentos Realizados e Programa de Investimentos

No segundo semestre de 2009 o Fundo adquiriu a fração ideal de 38% do Florianópolis Shopping Center, pelo custo de R$ 48.000.000,00

com recursos da integralização de cotas. Desde então vem recebendo receitas decorrentes de locação de suas lojas.

Conforme descrito no prospecto, a Incorporadora de Shopping Center Florianópolis S.A. fornecerá ao fundo garantia de rentabilidade

mínima de 0,88% a.m. de outubro/09 até setembro de 2012 - 36 meses após a data de autorização de funcionamento pela CVM.

O Floripa Shopping foi inaugurado em 09 de novembro de 2006, sobre uma área total de terreno de 30.811,95 m2, com área total

construída de 75.127,36 m2 e ABL de 25.687,19 m2. Possui 10 (dez) lojas-âncora, com área de estacionamento com capacidade para 1,1 mil

vagas e 07 (sete) salas de cinema com 1,4 mil lugares. 

O shopping passa por uma expansão de XXX m², que já estava prevista quando da colocação das cotas no mercado. Essa expansão é

patrocinada pelos outros proprietários do imóvel. O Fundo convocará uma AGE para a definição da participação no projeto da expansão.

O Floripa Shopping possui localização privilegiada e arquitetura moderna. Às margens da SC 401 – rodovia que liga o Centro ao Norte da Ilha
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A receita do Fundo corresponde aos aluguéis recebidos, acrescidos da receita financeira. As disponibilidades financeiras do Fundo são

aplicadas conforme seu Regulamento, observados critérios de liquidez, segurança e rentabilidade, em títulos de renda fixa e/ou quotas de

fundo de renda fixa, respeitado limite fixado pela regulamentação aplicável. No 2º semestre, a Incorporadora compareceu com o

complemento relativo à garantia de rentabilidade mínima, conforme previsto no prospecto de 06/08/2008.

No quadro abaixo apresentamos a relação percentual, dos rendimentos apurados pelo Fundo nos últimos dois semestres de rendimentos

apurados (setembro à dezembro de 2009 / saldo de cotas integralizadas ao final dos semestres), bem como o valor patrimonial da cota.

O Floripa Shopping possui localização privilegiada e arquitetura moderna. Às margens da SC 401 – rodovia que liga o Centro ao Norte da Ilha

de Santa Catarina, o empreendimento está na rota de desenvolvimento da cidade, no caminho que leva aos bairros de maior poder

aquisitivo, como Jurerê Internacional, Praia Brava e Costão do Santinho. 

Apesar de localizado na principal via de acesso às praias mais procuradas por turistas de alto poder aquisitivo, o Floripa Shopping conta com

um fluxo não só de visitantes, mas principalmente de moradores da Capital. Circulam pela rodovia SC 401 cerca de 70 mil veículos

diariamente.

IV. Conjuntura Econômica e Perspectivas

A indústria de shopping centers aumenta a velocidade de sua expansão no Brasil ao sabor da maré mais favorável já vivida pelo setor. Após

a inauguração de quatro grandes shoppings no primeiro semestre, outros 12 abrirão as portas até o fim do ano. Em 2011, serão pelo menos

mais 29 shoppings, totalizando 439 em todo o País. Atualmente, há 396 empreendimentos desse tipo no país.  

Números divulgados pela Associação Brasileira de Empresas de Vendas Diretas (ABEVD) mostram que as vendas no primeiro semestre

chegaram a R$ 11,8 bilhões, 21,2% mais que no mesmo período do ano passado. O crescimento foi de 16,4% em termos reais. O número de

revendedores ativos teve uma expansão de 16,7% na comparação anual, para 2,63 milhões. Os números superaram as expectativas da

ABEVD e mostram que o setor se mantém aquecido: nos 12 meses de 2009, as vendas cresceram 18,4% em relação ao ano anterios, para

R$ 21,8 bilhões. O principal impulso do movimento vem da explosão de consumo provocada pela alta do crédito e da renda do brasileiro,

que resistiu à crise e tem ajudado as vendas dos shoppings a crescerem acima do comércio em geral.

(Fonte: Abrasce - Associação Brasileira de Shopping Centers) 

Vale ressaltar que o Floripa Shopping ainda sofre os reflexos de sua juventude, como por exemplo os valores dos aluguéis, preteridos à

época da inauguração, com o intuito de priorizar a ocupação.

V. Resultados, Rendimentos Distribuídos e Valor Patrimonial das Cotas
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2º sem/09 2.248.225,67    48.000.000    4,68% 797.351,43       47.582.564,38    1,68% 3,02%             991,30 

1º sem/10 3.577.808,61    48.000.000    7,45% 1.043.408,61    46.747.693,15    2,23% 5,28%             973,91 


