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• Boa expectativa de retorno;  

• Gestão bem transparente; 

• Possui muito espaço para crescimento com as 

novas emissões; 

• Custo menor que seus pares.  

 

 

 

 

 

• Histórico muito pequeno;  

• Patrimônio concentrado em poucos CRIs;  

• Recente negociação com ágio em relação ao VP.  

 

 

 

 
 
 

PONTOS POSITIVOS  

   PONTOS NEGATIVOS  
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O fundo iniciou suas atividades em julho deste ano por meio 

de uma oferta restrita .  A opção de captar recursos, 

primeiramente, via investidores institucionais foi  para 

possibilitar o uso de chamadas de capital.  Ao todo o  fundo 

realizou 7 chamadas de capital de forma que o dinheiro 

captado na emissão entrou aos poucos no caixa do fundo e 

permitiu uma alocação mais eficiente de recursos. O 

patrimônio líquido inicial do SNCI11 foi  de,  

aproximadamente,  R$165 milhões. Em outubro o fundo fez 

sua estreia na bolsa de valores, podendo ser negociado por 

todos os investidores.  Mesmo com a entrada tardia na bolsa,  

o fundo encerrou o ano com quase 9000 cotistas.  

A alocação eficiente do caixa, a alta da inflação e a realização 

de alguns lucros extraordinários permitiu o aumento do 

patamar de rendimentos do fundo. O SNCI11 começou a 

ganhar muito destaque entre os investidores e chegou a 

negociar a 1,1  vezes o seu valor patrimonial por cota, o que é 

perigoso para um FII de CRI,  mas possibilitou a realização da 

2.ª emissão de cotas.  Essa nova captação atingiu o volume 

de R$83 milhões. Atualmente, o SNCI11 tem quase 26 mil  

cotistas, 19 CRIs e uma carteira com 83% de exposição ao 

IPCA. 

 

 

 

 

  2021  

 
 
 
 
 
 
 

  COMO TUDO COMEÇOU  

  2022  
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Na Figura 1 temos a evolução no número de cotista s no 

fundo. 

 
Figura 1 –  Evolução do número de cotistas .  

Fonte:  Autor .  

Já na Figura 2 percebemos a evolução patrimonial do 

fundo.  

 
Figura 2 –  Evolução patrimonial .  

Fonte:  Autor .  
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        O fundo é do tipo papel e atua no segmento d e recebíveis 

imobiliários. Sua estratégia de investimento está descrita 

abaixo. 

• Recebíveis imobiliários:  O regulamento do fundo deixa 

claro o foco em recebíveis imobiliários, embora possibilite 

uma grande liberdade do gestor para alocar em outras classes 

de ativos.  

O SNCI11 ainda tem um histórico pequeno para ser 

analisado, porém ao analisá-lo fica claro que o objetivo tem 

sido ser um FII de CRI “puro sangue”, ou seja, aquele apenas 

com recebíveis no portfólio.  

 
Figura 3 –  Histórico de alocação.  

Fonte:  Autor.  
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Ao retirar o mês de constituição do fundo, no qual 50% 

dos recursos estavam em caixa, a média é de 94% do 

patrimônio alocado em CRIs.  

A gestão é muito transparente quanto a estratégia de 

investimento do SNCI11 como podemos ver no trecho a seguir:  

“O SNCI11 foi idealizado para ser um fundo Middle risk .”  

Os fundos de papel costumam ser classificados em high 

grade ,  mais seguros e com expectativa de retorno menor, e 

high yield ,  mais arriscado e com expectativa de retorno maior. 

O SNCI11 navega entre essas classificações ao ter em seu 

portfólio dívidas mais seguras com retorno de IPCA+ 5,43%, 

assim como CRIs mais arriscado com retorno de IPCA+ 12%.  

A taxa média do fundo é um reflexo desta alocação de 

risco intermediário, pois atualmente os CRIs indexados à 

inflação apresentam um cupom médio de 8%, os indexados ao 

IGP-M de 8,36% e os indexados ao CDI de 4,5%.  

Uma outra característica que é importante identificar nos 

FIIs de CRI é sua preferência quanto ao tipo de operação. Os 

fundos high grade  costumam focar em CRIs de risco 

corporativo ou contratual, enquanto os fundos high yield  

preferem recebíveis pulverizados.  

Seguindo sua tendência de mesclar os riscos, o SNCI11 

busca o equilíbrio entre esses tipos de risco. A Figura 4 mostra 

o histórico de concentração do patrimônio por tipo de 

operação. 
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Figura 4 –  Concentração por perf il  de r isco .  

Fonte:  Autor.  

A classificação “corporativo” refere -se a CRIs cujo risco de 

crédito está atrelado a saúde e a operação de determinada 

empresa. Nos CRIs “contratuais” o lastro é um contrato de uma 

operação, enquanto os “pulverizados” têm um risco atrelado a 

uma carteira de vários devedores.  

É muito importante entender que por mais que a gestão 

busque incluir CRIs mais arriscados na carteira, alguns 

cuidados são tomados. Um deles é a busca por recebíveis com 

melhor senioridade.  

Os CRIs podem ser emitidos em cotas únicas  ou divididos 

entre cota sênior, cota mezanino e cota subordinada. Es sa 

última apresenta o maior nível de risco por ser a primeira a 

sofrer em caso de inadimplência.  

No caso do SNCI11,  a preferência é pela cota única ou 

sênior como podemos ver na Figura 5.  
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 Figura 5 –  % do PL por senioridade dos CRIs.  

Fonte:  Autor.  

Um diferencial bem interessante do SNCI11 é que foi 

criado um método de avaliação interno da gestora. Es se 

modelo é semelhante ao visto no CVBI11, no qual os CRIs têm 

seu risco de crédito classificado seguindo métricas da equipe 

de gestão. 

Na metodologia do SNCI11 os recebíveis são classificados 

de acordo com os 5Cs do crédito, são eles: caráter, capacidade, 

capital,  condição e colateral.  Os ativos recebem notas de 1 a 5 

que são ponderadas por pesos que variam a depender do 

perfil  de risco.  

As Figuras 6 e 7 detalham a metodologia de rating da 

gestora. 
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Figura 6 –  Rating por intervalo de nota.  

Fonte:  Relatório de r iscos.  

 
Figura 7 –  Classificação do r isco por nota.  

Fonte:  Relatório de r iscos.  

Atualmente, 19% do patrimônio corresponde a CRIs A1,  

29% a A2, 34% a A3, 14% a A4 e 3% a A6.  

Apesar de ser interessante, a existência de uma 

metodologia própria seria mais proveitosa se fosse 

apresentada uma equivalência aos ratings  apresentados pelas 

empresas mais renomadas deste mercado. Na metodologia do 
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CVBI11, é apresentada a equivalência do rating  interno frente à 

nota emitida pela S&P, Moody’s e Fitch.  

A falta dessa informação torna ainda mais importante a 

confiança nos processos de análise da Suno Asset.  

A Suno Asset busca trazer outros diferenciais para o 

SNCI11 a fim de competir com outros FIIs de CRI mais 

conhecidos. 

Um deles é a realização de uma gestão ativa do portfólio 

buscando originar e estruturar operações. Recentemente, 

fizemos a análise do MCCI11 na qual vimos que uma boa 

originação melhora a velocidade de alocação do fundo e 

confere taxas mais atrativas. 

Em várias oportunidades a gestão do SNCI11 informou 

que ainda não tem um time dedicado a percorrer o mercado 

em busca de novas operações, porém pelo seu grande 

relacionamento com diversos players ,  várias operações 

exclusivas são oferecidas ao fundo. Com o crescimento do 

fundo, esperamos que o pilar de originação torne-se cada vez 

mais relevante. O trecho a seguir mostra como funciona o 

processo de originação:  

“Consiste na busca ativa por operações de crédito, 

discutindo, negociando as condições e est rutura juntamente 

com a parte devedora. Nosso time possui contato com 

diversos parceiros que auxiliam no processo de encontrar 

estas oportunidades, que são diferentes daquilo que já existe 

no mercado e moldadas de acordo com a análise do time de 

gestão.”  
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No segundo semestre de 2021, foram aprovadas 18 

operações para o fundo, dessa 3 foram estruturadas pela Suno 

Asset.  

A gestão ativa não se resume à originação e estruturação; 

veremos no decorrer do relatório que boa parte das receitas 

do fundo são fruto de negociações dos CRIs. A Suno Asset 

mostra-se disposta a movimentar a carteira de recebíveis 

tanto para auferir ganho de capital quanto para destravar 

eventuais acúmulos de inflação.  

Para encerrar nossa análise da estratégia do SNCI11,  

precisamos conhecer o histórico de indexadores do fundo e 

seu histórico de exposição setorial.  

A Figura 8 mostra o histórico de indexadores da carteira.  

 
 Figura 8 –  Histórico de exposição por indexador.  

Fonte:  Autor.  

No breve histórico do fundo, o IPCA tem sido o indexador 

de maior relevância. Isso tende a ser uma tendência, pois as 
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IPCA, de forma que é melhor usar o mesmo índice no CRI para 

trazer mais saúde a operação.  

Outro ponto que corrobora com a visão de um IPCA 

majoritário na carteira é a informação dada pela gestão , em 

algumas oportunidades, do fundo possuir um benchmark  de 

IPCA+7%. Logo, para conseguir bater essa meta, a carteira terá 

que ter maior aderência a este índice de inflação.  

Entretanto, o chefe da equipe de gestão, Vitor Duarte, já 

declarou gostar da diversificação de indexadores. Dessa forma, 

esperamos um SNCI11 mais exposto a inf lação, mas com um 

percentual relevante do patrimônio exposto a outros 

indexadores. Inclusive, neste momento de alta da Selic, já foi 

declarada a intenção de aumentar a exposição ao CDI.  

Por fim, temos a Figura 9 mostrando a diversificação de 

setores do fundo.  

  
Figura 9 –  Histórico de diversif icação setorial.  

Fonte:  Autor.  
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O setor de incorporação é o mais representativo da 

carteira com uma média histórica de 43% de alocação. A 

gestão informa que este é um cenário que deve se manter, 

enquanto os demais segmentos irão apresentar uma boa 

diversificação.  

 

 

 

 

O SNCI11 é administrado pelo BTG Pactual e gerido pela  

Suno Asset. 

É importante reforçar que a atividade de gestão realizada 

pela Suno Asset é independente das atividades realizadas pela 

Suno Research. No mercado de capitais existe o conceito de 

chinese wall  que representa a segregação de atividades 

buscando evitar conflitos de interesse.  

Diferentemente da Research, o braço de gestão de 

recursos da Suno ainda é novo. Para suprir es sa falta de 

histórico, foi montado um time com grande experiência no 

mercado de capitais. À frente do SNCI11 podemos destacar 

Vitor Duarte, ex-gestor do BCRI11 e Amanda Coura, profissional 

com histórico em securitizadora.  

A gestão da Suno Asset merece muitos elogios pela sua 

transparência. O relatório gerencial do fundo é bem 

detalhado, existem inúmeras lives  com a equipe de gestão e , 

 
 
 
 
 
 

  ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO  
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semestralmente, é divulgado um relatório de riscos contendo 

o resumo dos principais indicadores dos CRIs em carteira.  

A gestora também merece elogios pela qualidade de suas 

emissões. As duas captações feitas pelo SNCI11 tiveram custos 

muito baixos, o que potencializa a geração de valor para o 

cotista, além disso foram alocadas em boa velocidade , não 

prejudicando os rendimentos distribuídos.  

Ainda sobre as emissões, a gestora já se comprometeu 

publicamente a não realizar captações abaixo do valor 

patrimonial.  

São esperadas novas emissões do SNCI11 no curto prazo , 

pois a gestão já deixou clara a intenção de crescer o fundo e o 

valor no mercado secundário permite a realização. O fundo irá 

crescer via emissões 476 para beneficiar seus cotistas e 

manter os custos operacionais em patamar reduzido.  

Sobre custos, é importante mencionar que o SNCI11 t em 

uma excelente eficiência. Ao longo de sua história o fundo 

mantém uma relação de despesas versus  receita de 6,11%, 

patamar muito melhor que seus pares.  

A eficiência de custos é justificada por uma taxa de 

administração que é inferior aos seus pares e pela inexistência 

de taxa de performance.  

Na seção anterior, trouxemos que um dos pilares mais 

valorizados pela gestão é a capacidade de originação e 

estruturação de novas operações. Esse é um diferencial que 
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continuará a ser buscado pela Suno Asset , como podemos ver 

no trecho a seguir:  

“Prezado investidor, no mês de setembro o time de 

gestão continuou sua estratégia de originação e estruturação 

de pipeline, de modo a honrar o compromisso em trazer 

operações únicas e robustas para a carteira do Fundo .”  

Apesar dos inúmeros elogios feitos à gestora até aqui, 

devemos lembrar que o SNCI11 tem apenas 6 meses de 

negociação em bolsa. Até aqui o trabalho vem sendo bem 

feito, o que dá indícios de que a gestão tende a ser um ponto 

forte do fundo, mas o tempo ainda é curto para uma 

conclusão. 

Um time formado por bons profissionais sem dúvidas traz 

mais credibilidade para uma gestora nova, mas o histórico de 

geração de resultado ainda é o indicador mais importante. 

Dessa forma, ainda avaliamos a gestora como mediana.  

 

 

 

 

 

Os principais fatores de risco são: 

 O Risco de Crédito  está presente no fundo, pois é 

inerente aos fundos de recebíveis.  Os CRIs são instrumentos 

de renda fixa e um dos principais riscos desta classe de 

investimento é o risco de crédito, também conhecido como 

risco de calote.  Por estarmos tratando de uma dívida, é muito 

  OS RISCOS DO NEGÓCIO  
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importante o monitoramento da saúde da operação para 

evitar perdas. 

        O SNCI11 tem como estratégia a exposição a dívidas com 

perfis diferentes de risco. Algumas apresentam um maior risco 

de crédito enquanto outras são lastreadas em grandes 

empresas com balanço sólido.  

Um agravante para o risco de crédito do SNCI11 vem do 

risco de concentração. Atualmente, o fundo possui 2 CRIs com 

representatividade de 10% do patrimônio e 1 com 

representatividade de 13%. Os 5 maiores CRIs concentram mais 

de 50% da carteira do fundo.  

O risco de concentração é um problema dos pequenos 

FIIs de CRI. Esperamos que o fundo cresça e reduza 

drasticamente esse risco, entretanto, até que isto aconteça o 

investidor deve se manter atento. Um atenuante é que os CRIs 

mais representativos da carteira são de perfil  corporativo e 

com lastro em boas empresas.  

Outro risco presente no SNCI11 é o risco de 

desenvolvimento/desempenho de projetos. Parte das dívidas 

pulverizadas do fundo tem como lastro operações ainda em 

construção e que ainda passaram por processo de venda de 

unidades.  

O fundo está exposto a eventuais problemas nas obras, 

assim como ao sucesso da comercialização desses 

empreendimentos. Em uma l ive ,  a equipe de gestão já 

mencionou que gosta de se manter próxima aos 

empreendedores, visando reduzir esse risco. 
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O último risco que merece ser mencionado é o risco de 

pouco histórico do fundo. Já mencionamos que a gestão tem 

dado bons indícios, porém não temos um track record  para 

avaliação. 

É preciso ter no mínimo 1 ano de histórico para poder 

avaliar o comportamento da gestão e dos CRIs do portfólio.  

 

 

 

 

 Analisar os resultados anteriores do fundo é um bom 

termômetro para medir a qualidade da gestão. 

 Em primeiro lugar, temos o histórico de dividendos do 

fundo. Ao todo foram distribuídos R$9,30 por cota desde julho 

de 2021, sendo que o yield médio da cota foi de 1,00% ao mês. 

Na Figura 10 temos o histórico de dividendo por cota do fundo.  

 
Figura 10 –  Histórico de dividendo por cota.  

Fonte:  Autor.  
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É sempre importante entender como são gerados os 

rendimentos distribuídos pelo FII . Para isso temos na Figura 11 

o histórico de representatividade de cada fonte de receita 

para o resultado do fundo.  

 
 Figura 11  –  Histórico de resultado.  

Fonte:  Autor.  

Historicamente, o fundo tem uma média de 53% da 

receita oriunda dos juros dos CRIs, 19% da correção monetária,  

3% do caixa, 23% das movimentações dos ativos, 1% das 

operações compromissadas e 1% de outras receitas.  

Podemos notar que a movimentação da carteira é uma 

fonte de receita relevante do SNCI11, corroborando com a 

gestão ativa realizada no fundo , mencionada anteriormente.  

Entretanto, vale alertar que nem todo valor presente 

nesta linha de resultado refere-se a lucro na venda do CRI, 

pois parte é representada pelo destravamento da inflação 

acumulada no título.  
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O SNCI11 faz distribuição via regime caixa, neste modelo 

apenas parte da inflação é distribuída mensalmente, restando 

uma parte relevante acumulada no CRI para ser distribuída no 

futuro. O trecho a seguir nos ajuda a entender esta mecânica 

dentro do fundo:  

“No SNCI11, mais de 80% do portfólio é atrelado ao IPCA, 

assim, grande parte da carteira do Fundo é corrigida de 

acordo com a inflação, que se encontra em patamares 

elevados. Dado a volatilidade de mercado e os esforços 

contínuos para reduzir a inflação do Banco Central,  o time de 

gestão, durante o mês de janeiro, realizou movimentações de 

ativos, possibilitando a geração de caixa provinda das 

correções acumuladas dos papéis alocados.”  

O SNCI11 divulga possuir um R$0,70 por cota de reserva 

de lucros, além dessa reserva existe a inflação acumulada nos 

títulos, de forma que é possível sustentar os bons rendimentos 

do fundo durante este ano.  

Os rendimentos acima da média do SNCI11 chamaram a 

atenção do mercado e fizeram o fundo ser bastante 

demandado pelos investidores. A Figura 12 mostra como desde 

sua criação, o fundo entregou um resultado (valorização da 

cota + dividendos) superior aos seus pares.  
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 Figura 12 –  SNCI11  versus pares .  

Fonte:  Comdinheiro.  

Por fim, temos na Figura 13 o histórico de retorno do 

SNCI11 frente os principais índices de mercado.  

 
Figura 13 –  Retorno histórico do fundo.  

Fonte:  Comdinheiro.  
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        A análise de todo FII de recebíveis deve começar pelo 

estudo da diversificação de sua carteira. Dentro do portfólio 

de um fundo de CRI devemos buscar pela diversificação em 

vários aspectos, os quais iremos analisar um a um a partir de 

agora. 

O primeiro critério que analisaremos é a diversificação 

geográfica dos lastros dos CRIs da carteira. A Figura 1 4 mostra 

este cenário: 

  
Figura 14 –  Diversif icação geográfica.  

Fonte:  Relatório gerencial  

A concentração nas regiões Sul e Sudeste é explicada 

pela condição econômica mais privilegiada delas. O lastro 

nessas regiões tende a ter um menor risco de crédito e 

garantias com maior liquidez.   

Outra diversificação que buscamos dentro do portfólio de 

um FII de CRI é a de securitizadoras. Essas instituições são 

  ...ATUALMENTE  
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responsáveis pela emissão do papel, mas também pela parte 

operacional do produto, de forma que é importante ter várias 

instituições dentro do portfólio para reduzir riscos.  

A Figura 15 mostra a concentração do portfólio do MCCI11 

por securitizadora.   

  
Figura 15 –  Diversif icação por securit izadora.  

Fonte:  Autor.  

Apesar do patrimônio pequeno, o SNCI11 apresenta uma 

diversificação mediana de securitizadoras . 

O tamanho de um FII de CRI é um ponto chave na 

análise. Fundos com patrimônio grande, superior a R$1 bilhão,  

conseguem ter uma carteira mais diversificada.  

O SNCI11 ainda convive com os defeitos de um FII 

pequeno. Isto fica claro ao observarmos a concentração 

patrimonial em cada CRI, pois como mencionado 

anteriormente, os 5 maiores CRIs representam mais de 50% do 

portfólio.  
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A Figura 16 mostra a concentração do fundo por ativo em 

carteira.  

 
 Figura 16 –  Diversif icação por at ivo.  

Fonte:  Autor.  

Por fim, temos a diversificação de setores do fundo. Ela é 

mais uma forma de redução de risco, visto que não ficamos 

muito expostos a problemas específicos de um determinado 

segmento. A pandemia foi um excelente exemplo disto, pois 

vários CRIs ligados ao setor hoteleiro passaram por 

renegociações.  

A Figura 17 mostra a diversificação setorial do SNCI11.  
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 Figura 17 –  Diversif icação setorial.  

Fonte:  Relatório gerencial .  

A gestão já deixou claro que a concentração no setor de 

incorporação é uma tendência para o fundo. Também 

devemos esperar uma boa diversificação para o restante dos 

segmentos.  

Em resumo, o SNCI11 ainda tem muito espaço para a 

melhora de seu portfólio, pois ainda é um fundo pequeno. 

Esperamos que ainda em 2022 sejam realizadas mais emissões 

e que o novo volume captado seja usado para reduzir a 

concentração dos CRIs, aumentar a diversificação de 

indexadores e a diversificação setorial.  Dessa forma, 

vislumbramos uma redução do risco do SNCI11 ainda em 2022.  

Sempre lembramos que a redução do risco de um FII de 

CRI envolve a boa diversificação do portfólio e a existência de 

garantias fortes nos CRIs em carteira.  

No caso do SNCI11 temos um LTV médio de 58,1%, valor 

condizente com o risco médio da carteira. Isso quer dizer que 



 

25 

 

 
Simpla.c lub  

  Relatório dest inado exclusivamente  
   aos assinantes do SIMPLA CLUB  

para cada R$100 em dívidas, o fundo possui R$172 em 

garantias.  

Outra informação importante sobre as garantias do fundo 

é de que mais de 80% do portfólio possui como garantia 

alienação fiduciária ou cessão fiduciária. Esses mecanismos 

são vistos como os mais positivos dentro de uma estrutura de 

garantias.  

Um ponto que desagrada é a concentração de 15% em 

CRIs “clean”, ou seja, sem garantias. O CRI MRV, o de maior 

representatividade para o patrimônio, não possui garantias, o 

que na visão da gestão não é um problema, dada a qualidade 

de crédito da empresa. Entretanto, consideramos que es se 

ativo possui uma remuneração baixa, IPCA + 5,43%, neste 

cenário sem proteção.  

Para encerrar nossa análise vamos trazer uma estimativa 

de dividendo para o fundo, com base nas últimas expectativas 

macroeconômicas publicas no Boletim Focus. Para o fim de 

2022 temos uma expectativa de IPCA de 7%, de IGP -M de 

10,88% e de CDI de 12%.  

A Figura 18 mostra a estimativa de yield para os próximos 

12 meses.  

 
Figura 18 –  Est imativa de dividendo.  

Fonte:  Autor.  



 

26  

 

 
Simpla.c lub  

  Relatório dest inado exclusivamente  
   aos assinantes do SIMPLA CLUB  

O patamar calculado torna-se ainda mais factível quando 

observamos o volume de resultado acumulado e a existência 

de inflação acruada no patrimônio.  

Outro ponto que reforça as boas distribuições que estão 

por vir é a defasagem do repasse da inflação. A carteira do 

SNCI11 distribui o IPCA com 2 meses de “atraso”, ou seja, em 

março os rendimentos foram afetados pela inflação de janeiro.  

No primeiro mês de 2022, o IPCA teve uma alta de 0,54%, 

enquanto em fevereiro a alta foi de 1,01% e em março de 1,62%. 

Dessa forma, o fundo terá mais resultado acruado para ser 

destravado ao longo do ano.  

 

 

 

 

 

Análise de múltiplos  

A análise de preço de um fundo de recebíveis é melhor 

realizada por meio do uso do P/VP. Os ativos em carteira são 

melhor precificados que os imóveis presentes nos fundos de 

tijolo, por isso esse indicador tem grande utilidade nestes 

fundos. Além disso, sempre reforçamos que o valor 

patrimonial de um fundo de papel não tem tendência de 

valorização no longo prazo, por isso, devemos evitar adquiri -

los em valores de P/VP muito acima de 1. Na Figura 19 temos o 

histórico de preço sobre valor patrimonial por cota do fundo.  

   POSSÍVEIS CENÁRIOS  
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 Figura 19 –  Histórico de preço sobre valor patrimonial por cota .  

Fonte:  Autor.  

 O fundo, historicamente, tem um P/VP médio de 1, 01. 

Com base neste dado podemos dizer que o mercado costuma 

negociar o fundo em seu valor justo.  

Este histórico ainda é muito influenciado pelos primeiros 

meses de negociação do fundo. Nos últimos meses, a euforia 

do mercado em relação ao fundo aumentou a ponto de o 

SNCI11 ser negociado a 1 ,1  vez o seu valor patrimonial por cota . 

O patamar de 1,1 vez o VP não é saudável para o 

investimento em um FII de CRI. Em alguns casos específicos, 

seria viável o investimento, mas o SNCI11 não se encaixa neste 

quadro. 

         Com base na cotação de fechamento do dia 19/04/2022 

de R$106,12 e no último VP informado de R$100,85, temos um 

P/VP do SNCI11 de 1,05 vezes. 

 Para efeito de comparação, os maiores fundos de papel 

negociam a um P/VP médio de 1,03 vezes. Com base nestes 
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dados podemos dizer que o  SNCI11 negocia em linha com seu 

segmento. 

Reforçamos que os modelos de precificação devem ser 

acompanhados periodicamente, pois as variáveis existentes 

nos modelos estão em constante alteração.  

  

 

  

 O SNCI11 é um fundo novo, mas que traz uma proposta 

muito interessante. O fundo busca ser uma alocação completa 

para o investidor, se expondo a diversos setores, a diferentes 

perfis de risco e navegando entre CRIs mais seguros e mais 

arriscados. Além disso, apesar de não estar realizando no 

momento, a gestão já anunciou a proposta de ter uma maior 

diversificação de indexadores, permitindo que o investidor 

surfe diferentes ciclos econômicos dentro do FII.  

Toda essa proposta vem ancorada em bons indícios de 

gestão, a Suno Asset vem fazendo um excelente trabalho no 

quesito transparência . Outro diferencial bastante ressaltado 

na gestora do SNCI11 são os custos baixos, tanto para 

realização das atividades do fundo quanto durante as 

emissões.  

Apesar de já apresentar grandes qualidades, o SNCI11 

possui alguns riscos relevantes. O primeiro deles vem do seu 

tamanho ainda reduzido, o que gera uma grande 

   OPINIÃO DO ANALISTA  
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concentração patrimonial em poucos CRIs. Um calote nos 5 

maiores CRIs seria muito prejudicial aos investidores do fundo.  

Outro grande risco é a falta de histórico do fundo. Mesmo 

possuindo profissionais com experiência comprovada à frente 

da gestão, o time foi recém-formado, de forma que não temos 

um track record  do seu trabalho em conjunto. O histórico é 

muito curto para avaliar a qualidade do portfólio montado, a 

eficiência da estratégia, o manejo em tempos de crise, etc.  

Os defensores do SNCI11 se apegam ao bom desempenho 

do fundo desde a sua criação, mas isso tem menos de 1 ano. É 

fato que o fundo venceu seus pares no período, mas como 

sabemos, rentabilidade passada não é garantia de 

rentabilidade futura.  

O bom desempenho apresentado até aqui fez o fundo 

ganhar muita notoriedade no mercado. Isto se refletiu em 

preços exagerados, a ponto da relação P/VP alcançar 1 ,1 vezes. 

Aqui está o centro de toda a polêmica envolvendo o SNCI11 nas 

últimas semanas.  

Todos nós sabemos que comprar um FII de papel a  uma 

relação P/VP muito acima de 1 é extremamente arriscado, pois 

no longo prazo a cotação tende a convergir para o VP. 

Também sabemos que ativos de qualidade comprovada, 

costumam ser negociados a múltiplos mais altos, como é o 

caso do HGLG11. Neste caso, qual regra prevalece? 

O SNCI11 é um fundo que vem apresentando qualidade e 

que ainda possui muito espaço para melhorar, entretanto 

ainda não merece ser classificado como um ativo de qualidade 
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comprovada que justifique um ágio elevado em sua cota.  

Dessa forma, estamos em linha com o pensamento de que 

adquirir cotas do fundo a um P/VP de 1,1 vez não é um bom 

investimento.  

         A cotação do fundo encerrou o dia 19/04/2022 em 

R$106,12 e o último VP divulgado foi de R$100,85, fazendo a 

relação P/VP ser de 1,05 vezes. Neste patamar existe margem 

de segurança, pois na nossa metodologia até 5% de ágio é 

plausível pagar.  

Se considerarmos as emissões que estão por vir,  

vislumbramos uma redução do preço médio de compra, 

tornando a margem de segurança ainda maior.  

Em resumo, o SNCI11 é um fundo que ainda tem muito a 

provar, mas que vem dando bons passos para atestar sua 

qualidade. Acreditamos que a falta de histórico ainda é um 

motivo para o investidor não ter grande exposição no fundo . A 

sugestão é comprar um pouco de cotas no mercado 

secundário e ir aumentando a posição durante as emissões, 

considerando, é claro, que o fundo continue  a melhorar.  

Com base em tudo que vimos, a recomendação é de 

compra para o SNCI11.  
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