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Material Informativo Fundos de Investimentos
Kapitalo Kappa FIN FIC FIM

A Kapitalo Investimentos foi fundada em setembro de 2009, por João Carlos Pinho e Carlos Woelz, ambos executivos oriundos do

Banco BBM. Seus principais sócios trabalham juntos há mais de 15 anos e construíram um histórico de liderança pelos lugares que

passaram. Conta com uma equipe qualificada, atuando em um sistema de partnership, avaliação meritocrática e cultura própria. A

casa caracteriza-se pela gestão de fundos alavancados e diversificados, gerando retornos descorrelacionados e de longo prazo.

O Kapitalo Kappa FIN FIC FIM investe no mercado de juros, câmbio e bolsa, tanto no Brasil quanto no exterior. O fundo atua com

limites internos de stop loss e limite máximo de exposição por tipo de ativo muito bem definidos, assim como parâmetros de risco

determinados. O fundo têm uma volatilidade target de 7% ao ano, buscando bons resultados com baixa correlação com a indústria.

Possui destaque no âmbito internacional, com equipe dedicada e especializada em poucos países, prezando por uma diversificação

com foco.

O processo de decisão envolve etapas de análise de conjuntura econômica nos mercados nacionais e internacionais, análise

fundamentalista de empresas listadas, identificação de oportunidades de investimento, considerando o preço target das ações e

títulos, e implementação das decisões. A política de investimento da empresa garante que a base para a tomada de decisões seja

construída através de pesquisa e discussões internas, diretamente pelas áreas de gestão ou pela área de pesquisa. As pesquisas

externas são utilizadas somente como apoio secundário. As áreas de gestão decidem a alocação das carteiras, respeitando os limites

de risco definidos semestralmente através do Comitê de Risco e acompanhados diariamente.

Carlos Woelz - Sócio diretor responsável pela gestão de juros, câmbio e internacional. Formou-se em Administração de Empresas

pela FGV. Iniciou sua carreira em 1994 no Banco BBM, onde se tornou sócio em 1999 e assumiu a Diretoria Financeira e Tesouraria

em 2008. Fundou a Kapitalo no ano seguinte.

Hegler Horta - Sócio diretor responsável pela gestão de renda variável. Formou-se em Engenharia Mecatrônica pela Poli-USP.

Iniciou sua carreira em 1996 no Banco BBM, onde assumiu a gestão da Mesa Proprietária de Renda Variável no Brasil e,

posteriormente, Internacional, se tornando sócio em 2006. Foi responsável pela Mesa Proprietária de Renda Variável do Itaú BBA e

ingressou na Kapitalo em 2011.

A equipe conta com mais de 30 colaboradores, sendo que mais de 13 deles são sócios. A equipe de Carlos Woelz é composta por

mais seis colaboradores atuando em juros, câmbio e mercado internacional. A equipe de Hegler é composta por mais cinco

colaboradores, sendo dois gestores de renda variável e três analistas. Além disso, há cinco colaboradores atuando na equipe de

pesquisa econômica e um na equipe de pesquisa quantitativa. João Carlos Pinho é responsável pelas equipes de Risco, Controle e

Compliance, que contam com mais cinco colaboradores.

FUNDO: KAPITALO KAPPA FIN FIC FIM

Taxa de Administração 2,00%

Liquidação de Resgate

Taxa de Performance

Benchmark

Aplicação Inicial

Início do Fundo

Cota de Resgate

Patrimônio Líquido (16/05/2017) R$ 1.442.359.285

Patrimônio Líquido Médio (12 Meses) R$ 450.718.816

Multimercados Multiestrategia

Classificação XP Multimercado Macro - Alta Vol

Rating Morningstar 

Público Alvo

LEIA O PROSPECTO E O REGULAMENTO ANTES DE INVESTIR. Importante: Este material tem caráter meramente informativo e não deve ser considerado como uma oferta de cotas do Fundo, análise, sugestão, solicitação ou recomendação de qualquer ativo financeiro ou investimento,

indicação de alocação ou estratégias por parte dos destinatários. RENTABILIDADE PASSADA NÃO REPRESENTA GARANTIA DE RENTABILIDADE FUTURA. A RENTABILIDADE DIVILGADA NÃO É LÍQUIDA DE IMPOSTOS. FUNDOS DE INVESTIMENTO NÃO CONTAM COM

GARANTIA DO ADMINISTRADOR, DO GESTOR, DE QUALQUER MECANISMO DE SEGURO OU FUNDO GARANTIDOR DE CRÉDITO - FGC. O presente material foi preparado de acordo com informações necessárias ao atendimento das normas e melhores práticas emanadas pela

CVM e ANBIMA. É recomendada a leitura cuidados a do prospecto e regulamento do Fundo pelo investidor ao aplicar seus recursos. O conteúdo deste material foi disponibilizado pelo Gestor do Fundo e não refletem a visão ou opinião da XP Investimentos CCTVM S/A. As informações referem-

se às datas mencionadas. Muito importante a adequada compreensão da natureza, forma de rentabilidade e riscos dos produtos antes da sua aquisição. Os investidores devem buscar orientação profissional com relação aos aspectos tributários, regulatório se outros que sejam relevantes a sua

condição específica, sendo que o presente material não foi elaborado com esta finalidade. Investimentos nos mercados financeiros e de capitais estão sujeitos a riscos de perda que pose ser superior ao capital investido. Os dados mencionados neste material foram extraídos de fonte externa e

podem apresentar distorções não se comprometendo a XP Investimentos CCTVM S/A com a veracidade dessas informações. A XP Investimentos CCTVM S/A se exime de qualquer responsabilidade por quaisquer prejuízos, diretos ou indiretos, que venham a decorrer da utilização das

informações veiculadas ou de seu conteúdo. É terminantemente proibida a utilização, acesso, cópia ou divulgação não autorizada das informações aqui veiculadas. O presente 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 XP Investimentos CCTVM S/A. Para informações e dúvidas, favor contatar seu assessor de investimentos ou os canais de Atendimento da XP Investimentos nos telefones 4003-3710 (Para capitais e regiões metropolitanas) e 0800-880-

3710 (Para demais regiões). Para reclamações, contate nossa Ouvidoria no telefone n° 0800-722-3710. A XP investimentos CCTVM S.A., na qualidade de distribuidora de fundos de investimento, poderá receber remuneração em razão das aplicações efetuadas por seus clientes. A

remuneração da XP Investimentos CCTVM S/A, enquanto distribuidora, não onera a rentabilidade do fundo, pois a mesma é derivada de parcela da taxa de administração já estipulada no regulamento do fundo.
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