
Multimercados (Kadima II e Kadima High Vol) 

O Kadima II FIC FIM acumula uma rentabilidade desde o início de +283,65% (130% do CDI). Em 12 

meses, o fundo acumulou uma rentabilidade de +2,07% (77% do CDI). No ano, o fundo acumula uma 

rentabilidade de +4,27% (208% do CDI). 

O Kadima High Vol FIM acumula uma rentabilidade desde o início de +257,42% (228% do CDI). Em 12 

meses, o fundo acumulou uma rentabilidade de +2,00% (74% do CDI). No ano, o fundo acumula uma 

rentabilidade de +6,29% (307% do CDI). 

Os modelos seguidores de tendência de curto e longo prazos aplicados no mercado de juros capturaram 

o movimento de abertura da curva ocorrido ao longo do mês de Agosto e foram os principais 

responsáveis pelo resultado positivo do fundo no período. A mesma família de modelos aplicados no 

mercado de commodities metálicas foi outro destaque no período. Adicionalmente, dando continuidade 

ao bom desempenho em 2021, o modelo de fatores na sua versão beta neutro aplicado às ações 

brasileiras também apresentou contribuição positiva para o resultado do fundo. No lado negativo, os 

modelos seguidores de tendência de curto prazos aplicados no dólar e no índice foram os principais 

detratores de performance no período.   

A maior alocação de risco dos fundos segue nos modelos seguidores de tendência de curto prazo, que 

historicamente tem um melhor desempenho médio em cenários de maior volatilidade. 

 

Previdência (Icatu Kadima FIE Previdência FIC FIM CP) 

O Icatu Kadima acumula uma rentabilidade desde o início de +139,28% (149% do CDI). Nos últimos 12 

meses, o fundo acumulou uma rentabilidade de +9,28% (343% do CDI). No ano, o fundo acumula uma 

rentabilidade de +9,39% (456% do CDI). 

Os modelos seguidores de tendência de curto e longo prazos aplicados no mercado de juros capturaram 

o movimento de abertura da curva ocorrido ao longo do mês de Agosto e foram os principais 

responsáveis pelo resultado positivo do fundo no período. Adicionalmente, dando continuidade ao bom 

desempenho em 2021, o modelo de fatores na sua versão beta neutro aplicado às ações brasileiras 

também contribuíram positivamente para o resultado do fundo. No lado negativo, os modelos 

seguidores de tendência de curto prazos aplicados no dólar e no índice foram os principais detratores de 

performance no período. 

A maior alocação de risco do fundo segue nos modelos seguidores de tendência de curto prazo, 

obedecendo às restrições da legislação de previdência. Esse modelo historicamente tem um melhor 

desempenho médio em cenários de maior volatilidade do mercado. Entendemos que o produto é capaz 

de entregar excelentes resultados no longo prazo e que a abordagem quantitativa é uma das mais 

apropriadas para investimentos de previdência. 

 



Ações (Kadima Equities FIC FIA) 

O Kadima Equities FIC FIA acumula uma rentabilidade desde o início de +148,77% (contra +74,73% do 

Ibov). Nos últimos 12 meses, o fundo acumulou uma rentabilidade de +38,25% (contra +19,54% do 

Ibov). No ano, o fundo acumula uma rentabilidade de +22,98% (contra -0,20%% do Ibov). 

O Kadima Equities é um fundo de ações long-only no qual o stock-picking é realizado através do 

chamado modelo de fatores, que busca uma exposição sistemática ao mercado acionário brasileiro, 

possuindo como uma das principais características uma carteira de ações bastante pulverizada, 

mitigando os riscos idiossincráticos das ações individuais. Esse modelo busca selecionar ações com base 

em determinadas características/indicadores responsáveis por explicar, ao menos parcialmente, a 

diferença de retorno entre as ações no longo prazo. Em agosto, o fundo obteve uma performance 

superior ao seu benchmark, apresentando uma rentabilidade de +0,01%, contra -2,48% do Ibov.  

Seguimos confiantes na capacidade do fundo gerar bons resultados, com exposição a fatores de risco 

que beneficiem o investidor no longo prazo. 

Posicionamento Gestora 

Durante o processo de desenvolvimento e seleção dos algoritmos que utilizamos na gestão de nossos 

fundos, buscamos aqueles que consigam gerar retorno de longo prazo consistente com o risco 

assumido. Faz parte deste processo a busca pela minimização de perdas em períodos de menor 

aderência dos modelos, isto é, durante os cenários de mercado desfavoráveis em relação aos drivers de 

performance das estratégias que compõem o portfólio dos fundos. Isso significa que buscamos 

depender o mínimo possível de cenários diversos nos mercados operados, ainda que evidentemente 

existam momentos melhores e piores para cada uma das estratégias. 

A maior alocação de risco dos nossos fundos multimercados segue nos modelos seguidores de tendência 

de curto prazo. Esse modelo historicamente tem um melhor desempenho médio em cenários de maior 

volatilidade do mercado. 


