
 

RELATÓRIO 04/09/2020 

A Gestora 
 

Desde a fundação da Kinea Investimentos, em 2007, sua estrutura 

funciona como um conjunto de operações que faz a gestão dos 

investimentos de acordo com a expertise de cada colaborador, porém 

de forma coordenada. Foi fundada após uma associação do Banco Itaú 

com profissionais do mercado financeiro, e em 2010 já administrava 

mais de R$ 2,4 bilhões em ativos. Neste ano, comprou participação na 

empresa de educação Multi e algum tempo depois comprou o Grupo 

ABC, empresa especializada em publicidade. Em 2014 adquiriu parte da 

Lojas Avenida. Sua plataforma é composta por fundos multimercados, 

imobiliários, infraestrutura, previdência, ações e private equity. Este 

formato permite ter ao mesmo tempo especialização e diversificação, 

arrojo e solidez, e acima de tudo, incrementar os negócios num processo 

de retro-aprendizagem. Possui R$ 69,3 bilhões sob gestão. 

 

O Fundo 
 

O Kinea Renda Fixa Absoluto tem como objetivo superior o CDI em linha 

com uma volatilidade média em torno de 1,25% a.a. para o longo prazo. 

Trata-se de um fundo de renda fixa, sem prazo determinado de duração 
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e destinado a investidores em geral. Busca retorno investindo 

majoritariamente nos mercados de crédito, juros e inflação, além de 

manter boa parte do patrimônio alocado em ativos prós-fixados, sendo 

a maioria de títulos públicos indexados à Selic (LFT). Também pode 

realizar pequenas alocações em moedas, investimentos em 

instrumentos de renda fixa no mercado externo e operações no 

mercado de derivativos, sendo este com o intuito exclusivo de proteção 

da carteira (hedge), sem possibilidade de alavancagem. 

A carteira consolidada é composta por 44,7% de títulos federais, 

divididos entre prefixados (LTN), pós-fixados à Selic (LFT) e indexados à 

inflação (NTN-B). Também há 22,4% de operações compromissadas 

(compra com compromisso de revenda em prazo e preço 

predeterminados) com títulos públicos prefixados, 14,5% de 

debêntures, com destaque para os papéis de Tietê, Copel Distribuição e 

Klabin, e 8,5% de cotas de outros fundos de investimento. O restante 

está alocado em títulos privados (letras financeiras) e em ativos de renda 

fixa do exterior. A seguir, a composição da carteira consolidada: 

 

 
 

Para investir no fundo, o aporte mínimo inicial é de R$ 5.000,00 via 

corretora e não precisa ser investidor qualificado. A taxa de 
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administração é de 0,8% do patrimônio líquido, sendo de 0,9% a máxima 

para fundos investidos, e é cobrada taxa de performance de 20% sobre 

o que exceder o CDI. O resgate de cotas ocorre com prazo de liquidação 

de um dia útil após o prazo de conversão, que ocorre no mesmo dia da 

solicitação (totalizando D+1). O patrimônio líquido médio os últimos 

doze meses é de R$ 11,8 bilhões e o risco é considerado de médio para 

baixo, com volatilidade de 0,93% ao ano desde o início das atividades 

em janeiro de 2018. O fundo tem retorno acumulado nos últimos doze 

meses de 3,15%, equivalente a 81,72% do CDI. Confira o desempenho 

no quadro abaixo: 

 

Vantagens 
 

Retorno histórico superior ao benchmark: O Kinea Renda Fixa Absoluto 

tem como objetivo superar a rentabilidade do seu benchmark, 

mantendo uma volatilidade média de 1,25% a.a. Desde sua existência, o 

fundo mantém uma rentabilidade acumulada de 15,13%, equivalente a 

104,36% do CDI, apresentando retornos negativos em apenas um mês 

até o momento. Isto nos mostra a solidez em cumprimento de seu 

objetivo. 
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Boa liquidez: O fundo conta com um bom prazo para resgate. Se a 

solicitação for realizada dentro do prazo estipulado pela administradora 

(até as 15h30), os recursos são disponibilizados no mesmo dia (D+0). Isto 

garante ao investidor boa liquidez e, consequentemente, segurança. 

Baixo valor para aplicação mínima: O Kinea Renda Fixa Absoluto conta 

com valores relativamente baixos para aplicação e movimentação 

mínimas, sendo de R$ 5.000,00 para ambas. Estes valores não tão altos 

ratificam a acessibilidade do fundo para a grande maioria dos 

investidores. 

Expertise da gestora: A estratégia de ações da Kinea Investimentos é 

realizada por uma equipe multidisciplinar, sócia dos clientes do fundo e 

liderada por Marco Aurelio Freire. A cultura da Kinea é baseada sempre 

no controle e na gestão de riscos, equilibrando solidez com arrojo. O 

reconhecimento deste trabalho pode ser observado nos retornos 

obtidos pelo fundo desde sua fundação até os dias atuais. 

 

Nosso posicionamento 
 

O Kinea Absoluto apresentou sua primeira variação mensal negativa em 

março deste ano, acumulando no mês uma queda de pouco mais de 

1,0%. Obviamente, essa perda esteve diretamente relacionada ao caos 

vivido no início de 2020, com o anúncio da pandemia, dada a rápida 

contaminação do vírus ao longo do mundo. E, visto que trata-se de um 

fundo conservador, esses momentos deixaram claro algo que deve estar 

sempre enraizado na mente dos investidores: A renda fixa também pode 

variar. 

Vale lembrar também que, ainda que seja conservador, o Kinea Absoluto 

costuma apresentar uma dose levemente superior de volatilidade, 
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quando comparado com fundos semelhantes. Isto porque, o fundo 

mantém uma parcela razoável do portfólio atrelada a curva de juros, 

tanto nominal quanto real, que normalmente se mantém na casa de 50% 

do patrimônio líquido. Esta porção é formada majoritariamente por 

títulos federais (NTN-B e LTN), mas também por alguns ativos de crédito 

privado. 

E vem justamente dos ativos de crédito os piores rendimentos nos 

últimos doze meses. A figura abaixo, retirada do relatório de gestão do 

mês de agosto, apresenta os retornos por estratégia durante o período 

citado. A análise do gráfico deixa clara as perdas no mercado de crédito, 

que sofreu com a fortes aberturas dos spreads nos momentos mais 

agudos da crise. Tanto é que até o momento não se recuperou 

plenamente das quedas. 

 

Como gostamos de ressaltar, o mercado secundário de crédito privado 

no Brasil possui uma liquidez precária, sendo muito menor quando 

comparado às ações, por exemplo. Com essa maior dificuldade para 

negociar os títulos, momentos de incertezas (e até mesmo pânico, como 

vimos) levam os investidores a se desfazerem de seus ativos a preços 

bastante descontados, gerando a onda de desvalorização como um 

todo. 
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O contexto atual indica um mercado de crédito mais equilibrado, com 

os fundos voltando seus focos para as emissões de novos papéis. Essas 

emissões, por sinal, tem se revelado mais atrativas, já que as diversas 

empresas tem buscado alongar o perfil de suas dívidas e garantir 

maiores reservas de caixa, em meio ao momento de crise econômica. 

Contudo, por mais que Kinea Absoluto tenha sofrido (como 

praticamente todo o mercado) com os efeitos da marcação a mercado 

em seus títulos, vale destacar a solidez da composição de sua carteira, 

no tocante ao risco de crédito. Quase a totalidade desses ativos mantém 

classificação de grau de investimento, algo considerado de extrema 

importância nesse contexto de crise. Também, vale ressaltar o trabalho 

que a equipe da Kinea vem apresentando na busca por oportunidades, 

utilizando as emissões citadas para fortalecer o maior carrego do fundo. 

Assim, recomendamos o fundo para quem procura ganhos superiores ao 

CDI para o longo prazo.  

 

Fontes: Relatório do Fundo, Dados do Gestor e Economática 

 

 

Analistas Responsáveis 
 

Daniel Karpouzas Barcellos, CNPI EM-1855 
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Ficou com alguma dúvida? Fale com a gente 
 

E-mail: contato@capitalizo.com.br 

WhatsApp: +55 51 99249-0613 

Telefone (Atendimento para todo Brasil): 4003-9127 

Estamos sempre à disposição. 

 

 

 

 

 

                                                                             www.capitalizo.com.br 

  

                          
 

 

 

 

 

 

 

Conecte-se com a Capitalizo 

mailto:contato@capitalizo.com.br
https://api.whatsapp.com/send?l=pt_BR&phone=5551992490613
https://capitalizo.com.br/site/
http://www.facebook.com/capitalizo
http://www.twitter.com/capitalizo
http://www.youtube.com/capitalizo
https://www.linkedin.com/in/capitalizo
https://www.instagram.com/capitalizoinvestimentos/
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Disclosure  
 

1) Este relatório é exclusivo para seu destinatário, não pode ser 

reproduzido ou distribuído para qualquer pessoa, ou todo, ou em 

parte, qualquer que seja o propósito, sem prévia autorização.   

2) Este relatório tem como objetivo fornecer informações que possam 

auxiliar o investidor a tomar sua própria decisão de investimento, não 

constituindo qualquer tipo de oferta ou solicitação de compra e/ou 

venda de qualquer produto. As informações contidas neste relatório 

são consideradas válidas na data de sua divulgação e foram obtidas 

de fontes públicas. A Capitalizo Consultoria Financeira não se 

responsabiliza por qualquer decisão tomada pelo cliente com base no 

presente relatório.  

3) O analista responsável pelo conteúdo está indicado acima, é 

credenciado junto a APIMEC e está obrigado ao cumprimento de 

todas as regras previstas no Código de Conduta da APIMEC para o 

Analista de Valores Mobiliários, e o cumprimento da Instrução CVM 

nº 598/18.  

4) O analista deste relatório declara que as recomendações refletem 

única e exclusivamente suas análises e opiniões pessoais, que foram 

produzidas de forma independente, inclusive em relação à Capitalizo 

Consultoria Financeira e que estão sujeitas a modificações sem aviso 

prévio em decorrência de alterações nas condições de mercado.  

5) As informações deste relatório foram obtidas de forma pública, 

consideradas, fidedignas e de boa-fé na data da publicação. O analista 

não garante sobre a integridade, confiabilidade, exatidão das 

informações. 
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6) As rentabilidades dos instrumentos financeiros podem apresentar 

variações e seu preço ou valor. Os desempenhos anteriores não são 

necessariamente indicativos de resultados futuros. A rentabilidade 

divulgada não é líquida de impostos e taxas. As informações presentes 

neste material são baseadas em simulações e os resultados reais 

poderão ser significativamente diferentes. O analista se exime da 

responsabilidade de qualquer prejuízo, direto ou indireto, que 

venham a ocorrer da utilização deste relatório ou conteúdo. 

7) O investimento em ações é indicado para investidores com o perfil 

moderado e agressivo. Operações alavancadas, em mercados de 

derivativos e opções podem gerar perdas superiores ao patrimônio 

do investidor. Pedimos atenção e cuidado com as operações 

alavancadas em ações (termo, aluguel, long&short, day-trade), 

opções e mercados futuros (Índice, Dólar, Boi Gordo, Milho, etc).  

8) Leia o Disclosure completo antes de investir 
 

 

                                                                              

  

                    

https://capitalizo.com.br/disclosure/

