
Itaú cria empresa de investimentos alternativo 
 
O Banco Itaú anuncia a criação de uma empresa de gestão de investimentos alternativos. 
Batizada de Kinea, ela inicia as operações com focos bem definidos: Hedge Funds (fundos 
multimercados) e Real Estate Equity (fundos de incorporação imobiliária) que inicialmente 
serão distribuídos para clientes Private, Distribuidores e Institucionais.  
 
A Kinea nasce com um capital de R$ 15 milhões e 16 funcionários, sendo 5 sócios da empresa, 
que detêm 20% da empresa. O presidente executivo da empresa será Marcio Verri, 
profissional que conta com 18 anos de experiência no mercado financeiro e é advindo do 
BankBoston. Os demais sócios são Ricardo Alves, Carlos Martins, Aymar Almeida e, 
futuramente, Sérgio Gabriele, todos com experiência em suas respectivas áreas de atuação.  
 
O objetivo da empresa é atuar junto a investidores pessoas físicas e institucionais que estejam 
dispostos a assumir maiores riscos em parcela de suas aplicações com horizonte de prazo mais 
longo.  
 
"O Itaú identificou uma oportunidade de negócio para complementar nossa linha de produtos e 
ampliar a base de clientes. A recente evolução da indústria de fundos no Brasil, em especial 
investimentos alternativos, à luz do que se tem observado em mercados mais desenvolvidos, 
aponta para um mercado em franca evolução", diz o vice-presidente Alfredo Setubal.  
 
Segundo ele, tais expectativas se apóiam num cenário caracterizado pela redução de juros, 
que levaria a uma demanda por produtos de maior rentabilidade real e maior demanda por 
imóveis. 
 
Para dar início às operações da Kinea, o Itaú aportará capital próprio para iniciar 2 
modalidades de fundos multimercados de maior volatilidade. O segmento de Hedge Funds 
caracteriza-se pela elevada flexibilidade de opções de investimento, utilizando instrumentos 
financeiros de maior risco e permitem um grau de alavancagem e concentração superiores aos 
investimentos tradicionais.  
 
Os investimentos em Real Estate Equity referem-se a incorporações residenciais, não incluindo 
negócios envolvendo crédito imobiliário ou securitização de recebíveis imobiliários. "Trata-se 
de um mercado ainda embrionário, mas com enorme potencial de expansão, dependendo da 
consolidação das melhorias macroeconômicas", diz o vice-presidente do Itaú.  
 
O nome da nova empresa é inspirado na origem grega da palavra cinética (kineticós), ramo da 
Física que trata dos efeitos das forças sobre os movimentos do corpo.  
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