
Não Corporativo

Ações Institucional II

É um Fundo Long

Only de Ações da 

Kinea,

e isso quer dizer: 

CLASSES DE ATIVOS

Ações de empresas listadas 

na bolsa Brasileira

OBJETIVO DO FUNDO

Investidores qualificados 
que buscam exposição em 
renda variável e retornos 
acima do IBOVESPA 
no longo prazo.

Combinação de análise Micro das empresas com a análise Macro e o 
cenário econômico do Brasil

Superar o IBOVESPA com 

um tracking error*, em torno de:

CONTÉM

Equipe multidisciplinar, sócia do cliente do fundo.

DIVERSIFICAÇÃO SETORIAL

Buscamos as melhores oportunidades 

no mercado de ações, agregando valor 

nos diversos setores da economia 

ESTILO

Combinação de uma análise 

fundamentalista do cenário econômico 

(análise macro) com uma análise 

estrutural (vantagens competitivas) 

e de momento de curto prazo das 

empresas (análise micro)

8% a.a ao longo do ciclo de 

investimentos

*Tracking error é uma medida de risco que mede quão 

distante o desempenho de um fundo ou portfólio está 

do seu benchmark. No caso, o Ibovespa. Quanto maior 

o tracking error, maior o risco comparativamente ao 

índice de referência, bechmark.

FEITO POR:

ESTRATÉGIA DE GESTÃO

TOP DOWN

BOTTOM UP

Novembro 2021CNPJ: 35.686.368/0001-30

RESULTADO DA GESTÂO

MERCADOS DE ATUAÇÃO

AÇÕES

100% BRASIL

Análise fundamentalista 
para definição de 
investimento
entre os diversos 
setores da economia

Análise estrutural das 
vantagens competitivas, de 
valor e de momento das 
empresas para definição de 
investimento entre as 
diferentes empresas

FUNDO LONG ONLY

O Kinea Ações Institucional é um fundo 

Long Only cujo índice de referência é o 

Ibovespa. Isso significa que o fundo 

posiciona-se até 100% comprado em 

ações de empresas brasileiras, sempre 

tendo como referência o Ibovespa, 

agregando valor ao performar melhor 

que o índice.

Rentabilidade 

do fundo desde 

seu início

*O fundo Kinea Ações Institucionais foi cindido em Kinea Ações Institucionais e Kinea Ações 

Institucionais II no dia 19/02/2020
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Pontuação de Risco Kinea**

**A Pontuação de Risco Kinea é feita com base nos

riscos de mercado, crédito e liquidez.
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HISTÓRICO DE RENTABILIDADE

PAGAMENTO 

RESGATE:

D+2 úteis da 
conversão

APLICAÇÃO 

INICIAL:

Sujeito às
regras do 
distribuidor

TAXA DE 

ADM.:

2,00%a.a.

TAXA DE

PERFORMANCE:

20% do que 
exceder 100% 
do Ibovespa.

COTA 

RESGATE:

D+1 corrido da 
solicitação

Institucional II

Este material foi elaborado pela Kinea (Kinea Investimentos Ltda e Kinea Private Equity Investimentos S.A.), empresa do Grupo Itaú Unibanco. A Kinea não comercializa e nem distribui cotas de fundos de investimentos. Leia o
regulamento e demais documentos legais do fundo antes de investir. Os fundos são supervisionados e fiscalizados pela Comissão de Valores Mobiliários – CVM. Os fundos de condomínio aberto e não destinados a
investidores qualificados possuem lâminas de informações essenciais. A descrição do tipo ANBIMA consta no formulário de informações complementares. Estes documentos podem ser consultados no site da CVM
http://www.cvm.gov.br/ ou no site dos respectivos Administradores dos fundos. Não há garantia de tratamento tributário de longo prazo para os fundos que informam buscar este tratamento no regulamento.Os fundos da
Kinea não são registrados nos Estados Unidos da América sob o Investment Company Act de 1940 ou sob o Securities Act de 1933. Não podem ser oferecidos ou vendidos nos Estados Unidos da América ou em qualquer um
de seus territórios, possessões ou áreas sujeitas a sua jurisdição, ou a pessoas que sejam consideradas como U.S. Persons para fins da regulamentação de mercado de capitais norte-americana. Os Fundos de Investimento da
Kinea podem apresentar um alto grau de volatilidade e risco. Alguns fundos informam no regulamento que utilizam estratégias com derivativos como parte de sua política de investimento, que da forma que são adotadas,
podem resultar em perdas de patrimônio financeiro para seus cotistas superiores ao capital aplicado, obrigando o cotista a aportar recursos adicionais para cobertura do fundo. É recomendada uma avaliação de performance
de fundos de investimento em análise de no mínimo 12 meses. A rentabilidade passada não garante a rentabilidade futura e fundos de investimento não são garantidos pela Instituição Administradora, ou por qualquer
mecanismo de seguro, ou ainda pelo Fundo Garantidor de Créditos – FGC. Os Fundos de Investimento em Participações seguem a ICVM 578, portanto são condomínios fechados em que as cotas somente são resgatadas ao
término do prazo de duração do fundo. Esta modalidade concentra a carteira em poucos ativos de baixa liquidez, o que pode resultar em perdas de patrimônio financeiro para seus cotistas que podem superar o capital
aplicado, acarretando na obrigatoriedade do cotista aportar recursos adicionais para cobertura do fundo no caso de resultado negativo. Os Fundos de Investimento Imobiliário seguem a ICVM571, portanto são condomínios
fechados em que as cotas não são resgatáveis onde os cotistas podem ter dificuldade em alienar suas cotas no mercado secundário. As opiniões, estimativas e projeções refletem o atual julgamento do responsável pelo seu
conteúdo na data de sua divulgação e estão, portanto, sujeitas a alterações sem aviso prévio. As projeções utilizam dados históricos e suposições, de forma que devem ser realizadas as seguintes advertências: (1) Não estão
livres de erros; (2) Não é possível garantir que os cenários obtidos venham efetivamente a ocorrer; (3) Não configuram, em nenhuma hipótese, promessa ou garantia de retorno esperado nem de exposição máxima de perda; e
(4) Não devem ser utilizadas para embasar nenhum procedimento administrativo perante órgãos fiscalizadores ou reguladores. Este conteúdo é informativo e não constitui nem deve ser interpretado como oferta ou
solicitação de compra ou venda de valores mobiliários, instrumento financeiro ou de participação em qualquer estratégia de negócios específica, qualquer que seja a jurisdição. Algumas das informações aqui contidas foram
obtidas com base em dados de mercado e de fontes públicas consideradas confiáveis. O Grupo Itaú Unibanco e a Kinea não declaram ou garantem, de forma expressa ou implícita, a integridade, confiabilidade ou exatidão de
tais informações e se eximem de qualquer responsabilidade por quaisquer prejuízos, diretos ou indiretos, que venham a decorrer da utilização desse material e de seu conteúdo. Esse material não pode ser reproduzido ou
redistribuído para qualquer pessoa, no todo ou em parte, qualquer que seja o propósito, sem o prévio consentimento por escrito da Kinea. Quaisquer outras informações ou esclarecimentos sobre o Fundo poderão ser
obtidos com o Administrador e o Gestor, através do e-mail: contato@kinea.com.br.

Pior mês

Melhor mês
Início do fundo

Patrimônio Líquido Atual

Patrimônio Líquido

(12 meses)

Número de meses negativos

Número de meses positivos

mar.20 (-29,96%)

out.18 (13,71%)
12.jul.2017 145.595.174

141.862.886

33

18

COMENTÁRIO DO GESTOR:

Novembro registrou uma lamentável marca: quinto mês seguido de queda da bolsa brasileira. O Ibovespa encerrou em queda de 1,5%, abaixo dos 102 mil pontos, mas desta vez não foi só por aqui. Os ativos 
de risco no mundo todo sofreram em muito pela escalada da inflação e pelos acenos dos bancos centrais dos países desenvolvidos a uma aceleração do processo de tapering e aumento dos juros. O S&P 500 
mesmo, que historicamente posta retornos positivos nos últimos meses do ano, quebrou a regra sazonal e formou uma exceção nesse novembro. A ameaça da nova variante Ômicron também teve sua 
parcela de culpa na fuga dos investidores por proteção, seguindo um movimento muito parecido com o que vimos durante os primeiros anúncios da variante Delta em junho – mês esse, à propósito, que 
marcou o topo da nossa bolsa por aqui aos 131 mil pontos. É bom relembrar que graças a vacinação já existente, o impacto da variante Delta nos sistemas de saúde e na perda de vidas ao redor do mundo foi 
baixo.   

Já não é de hoje que comentamos o elevado prêmio de risco que encontramos na bolsa brasileira. Ao nosso ver, a exposição à renda variável no Brasil perfaz uma das melhores opções nessa classe de ativo 
no mundo frente ao que estamos vendo de prêmio, mas o momento obviamente exige cautela e, também, não é de hoje que temos falado isso. Na gestão dos fundos de ações da Kinea, nós procuramos 
manter a estratégia long-only intacta dentro do processo que desenhamos para tal há alguns anos. Isso não significa que somos inflexíveis, muito pelo contrário. Contudo, acreditamos que em tempos 
absolutamente difíceis como esse que estamos atravessando, a disciplina mantida sobre um framework bem estabelecido é essencial para aproveitar oportunidades de longo prazo, que se abrem no curto 
prazo, e não onerar o fundo com custos desnecessários (como de excess trading, por exemplo). O pilar da nossa metodologia é justamente na avaliação sobreposta dos processos top-down e bottom-up. O 
investidor certamente perceberá isso ao ler recorrentemente nossas cartas e observar que mesclamos análises e comentários de aspectos macro e micro, técnico (positioning) e de fundamento das 
empresas. O que todos temos observado, portanto, é uma bolsa barata que se torna, a cada mês, mais barata. Para nós, muita decepção com os fundamentos dos setores e das companhias já está presente 
nos preços negociados. Todavia, entendemos que os fundamentos têm explicado muito pouco e o aspecto técnico, sim, tem explicado melhor os retornos negativos. Há dois pontos aqui, o risco de positioning
e o fluxo de capital, que está saindo da bolsa. Ambas estão interconectadas.  

O primeiro, o risco de positioning, ou posicionamento, é o risco que se incorre numa posição comprada ou vendida em uma ação em que haja grandes detentores de participação acionária. Ou seja, esses 
grandes detentores tem um posicionamento relevante em determina ação e podem acabar provocando um efeito exacerbado tanto para cima (habitualmente, usamos o termo “puxadas” para descrever 
alguns desses eventos otimistas), quanto para baixo (a “venda forçada” é uma situação que descreve esse evento pessimista). Trata-se de um fato técnico que pode – ou não – estar conectado ao aspecto 
fundamentalista do setor ou da empresa em questão. O segundo ponto diz respeito ao fluxo de capital e aqui o entendimento é até mais intuitivo: os maiores competidores que os fundos de ações enfrentam 
nos dias de hoje deixaram de ser eles mesmos e passaram a ser as ofertas que os agentes financeiros fazem de produtos de renda fixa aos investidores. O perfil Pessoa Física foi responsável por mais de R$ 
5 bilhões em saque direto da bolsa de valores em 2021, sendo que nos últimos dois meses o valor se aproxima de R$ 7 bilhões. Os resgates em fundos de ações, que apresenta um impacto indireto na bolsa, 
tem cifras similares: em novembro, devem ter ultrapassado os R$ 5 bilhões (o fechamento do mês ainda não havia sido divulgado pela Anbima durante a confecção desta carta).   

Em novembro, não foi possível observar os fundos de ações da Kinea superarem os seus benchmarks. Os aspectos técnicos já comentados, levando a realização forçada de posições por parte de grandes
detentores, provocou uma acentuação daquilo que chamamos de “perda de preço relativo”, comentado na carta passada. Soma-se aos efeitos de resgates, o próprio receio dos gestores em manter posições 
de risco em seus portfólios, praticamente inviabilizando a boa performance de diversos papéis – em especial os nomes de menor capitalização (small-mid caps, como o caso de Vamos e Orizon). Nomes mais 
defensivos, como os de telecom e outros nomes de yield que não tínhamos nos portfólios (Energisa, Energias do Brasil e CCR), se destacaram em novembro. Nos fundos, a exposição às operadoras 
verticalizadas de saúde, como Hapvida e Intermédica, detraiu performance à medida que a nova variante Ômicron do Sars-CoV-2 ameaçava uma nova onda do vírus. A parcela offshore dos fundos também 
não correspondeu ao esperado, com MercadoLivre tendo despencado cerca de 20% no mês. Entendemos que o papel foi colocado em um cesto de outros nomes que achamos injusto, como Stone e empresas 
domésticas de e-commerce. O anúncio do follow-on foi mal-recebido, embora faça sentido para nós. Mas compreendemos também que o momento é de muita cautela com growth stocks e a “MELI” se 
encaixa nesse perfil de múltiplo elevado e cobrança por alto crescimento recorrentemente. Desta forma, fomos reduzindo a posição em nossos fundos ao longo do mês. Outros nomes de growth, como Totvs, 
BTG Pactual e Eneva, também pesaram nos portfólios. E, por fim, cabe lembrar que nem todos os nomes de commodities, assim como Petrobras, Suzano e Gerdau, contribuíram positivamente. Foi o caso de 
PetroRio, alinhado com os preços do Brent e do WTI que despencaram 16% e 21%, respectivamente, no novembro. 

Para dezembro, seguimos a linha mestra dos últimos meses: evitar empresas alavancadas e mal posicionadas em seus setores; preferir empresas geradoras e distribuidoras de caixa e orientadas à 
consolidação de seus segmentos (aproveitando o momento delicado de mercado para muitos concorrentes menores e/ou despreparados). Na prática, estamos mantendo ou ampliando exposição aos setores 
que carregam os maiores prêmios de risco observados. Estamos expostos aos bancos e seguradoras e também a alguns nomes de yield, que acabam por servir como hedge à exposição das financeiras em 
um processo de fechamento da ponta longa da curva, como o que vimos ao longo de novembro. Temos mantido o percentual de exposição a empresas de valor nos portfólios, na ordem de 75%, mas 
reduzindo as cíclicas de caráter mais doméstico, que dependem de uma economia brasileira em crescimento, em favor às empresas exportadoras de commodities que já estavam presente nas carteiras. A 
recomposição de algumas posições, como Vale, e o aumento de outras, como Suzano, se deu mais pelo nível de preço de suas commodities do que por alguma animação com China nesse curtíssimo prazo, 
ainda que o país tenha voltado com algum estímulo econômico em novembro. Vínhamos mantendo uma exposição subalocada em consumo discricionário e seguimos no passo da redução. O motivo pelo 
qual não tínhamos reduzido ainda mais essa exposição, ou mesmo zerado, foi por acreditarmos no fundamento do setor, em especial o segmento de vestuário de média e alta renda que tem operado muito 
bem (em detrimento ao vestuário de baixa renda ou ainda ao segmento de varejo de eletroeletrônicos, diga-se de passagem). No setor de saúde, há uma questão muito similar. Estamos subalocados também 
contra o Ibovespa, mas comprados nas operadoras verticalizadas. Esses dois casos, o de varejo e o de saúde, exprimem muito bem o ocorrido conosco nesse último mês: o aspecto micro e a análise do 
fundamento pouco ou nada têm agregado, diferentemente da análise técnica desses papéis que se tornam bons exemplos do risco que comentamos na carta anterior e nessa mesma carta mais acima, o 
risco de positioning. Enquanto grandes fundos de ações e multimercados da nossa indústria, detentores de grandes posições na bolsa, estiverem sofrendo resgates, esse risco estará presente. Infelizmente, 
esse processo de venda forçada destrói valor para além do que podemos calcular. O lado bom causado por essa situação é que oportunidades de valuation se abrem no curto e médio prazo em ótimas 
empresas, mas só para aqueles que tiverem paciência e disciplina. 


