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O Mercado de Private Equity
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Por que Investir em Private Equity?

3

Em um ambiente de taxas de juros baixas, o investimento em private equity se torna uma alternativa atraente de diversificação de
portfólio e de fomento à economia real
Performance de longo prazo - Índices 20 anos EUA

Private Equity no portfólio de investimentos

% ao ano 10,9%
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Risco

Diversificação de portfólio

Retornos absolutos, em média, superiores

INVESTIMENTO EM PRIVATE EQUITY

Investimento na economia real
1

2 Crédito Privado 

Títulos do Governo

3

4 Ações 

Fundos Imobiliários

Private Equity5

Fontes: Cambridge Associates LLC, Bloomberg Barclays, Dow Jones Indices, Frank Russell Company, MSCI Inc., Standard & Poor’s e Thomson Reuters Datastream. Data-base de 30 de junho de 2020.
Nota: O cálculo do índice US Private Equity é baseado em dados compilados de 1.209 fundos de PE dos EUA, incluindo fundos totalmente liquidados, formados entre 1986 e 2019.
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Capital Comprometido Total no Mercado

Capital Disponível e Captações no Mercado

4Fonte: relatório “Consolidação de Dados 2021 – Indústria de Private Equity e Venture Capital no Brasil”, elaborado por KPMG e ABVCAP
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• O Capital Comprometido Total  é o capital 
subscrito total por investidores e considera 
valores  já aportados e a aportar nos  
veículos de investimento em operação em 
31 de dezembro de cada ano

• Quando o fundo encerra suas operações, 
este  veículo é retirado do estudo. O Capital 
Comprometido não  é atualizado quando o 
valor  justo das empresas investidas  é 
modificado ou quando há um 
desinvestimento

• Este estudo considera os  investimentos de 
veículos de investimento geridos por  
gestores independentes, familly offices, 
fundos soberanos e agências 
governamentais que atuam no modelo de 
private equity e venture capital

Capital Comprometido Total no final do ano
Capital disponível para investimentos e  despesas no final do ano

Em Bilhões de R$
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Private Equity Venture Capital

Capital por Modalidade de Investimento

5Fonte: relatório “Consolidação de Dados 2021 – Indústria de Private Equity e Venture Capital no Brasil”, elaborado por KPMG e ABVCAP
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136,7 146,0 153,7
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Capital Comprometido Total no final do ano
Capital disponível para investimentos e  despesas no final do ano

Em Bilhões de R$ Em Bilhões de R$

Observações

• Agências Governamentais, Corporate Ventures e Fundos Soberanos, que gerenciam  
recursos próprios, não reportam ou não possuem capital disponível alocado

• Certos gestores internacionais independentes não realizam alocação de capital  
disponível especificamente para o Brasil em seus fundos globais

• Nesses casos, o capital comprometido é igual ao valor do custo dos investimentos e 
nenhum montante é considerado como capital disponível

Observações

• Assim como em 2018 e 2019, em  2020 parte relevante do aumento  do 
capital comprometido total na  modalidade de Venture Capital foi 
decorrente de operações  de “Fly-in” (investimentos  de fundos estrangeiros 
sem  alocação específica para o  Brasil. Diferentemente da modalidade de 
Private Equity,  que registrou montante relevante  de fundraising



CONFIDENCIAL

Abertura por Faixa de Capital Comprometido

Número de Gestores por Faixa de Capital Comprometido

6Fonte: relatório “Consolidação de Dados 2021 – Indústria de Private Equity e Venture Capital no Brasil”, elaborado por KPMG e ABVCAP

22 26 29 31 38 39 17 23 19 20 25 32 19 18 26 34 34 32 11 12 17 16 18 20 15 18 20 19 21 24 26 37 44 39 72
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Percentual do capital comprometido por tipo de investidor - Nacional

Percentual do Capital Comprometido por Tipo de Investidor¹

7Nota: (1) Percentual calculado sobre os valores informados
Fonte: relatório “Consolidação de Dados 2021 – Indústria de Private Equity e Venture Capital no Brasil”, elaborado por KPMG e ABVCAP
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Quantidade de empresas investidas Investimentos / PIB

Perfil dos Investimentos Realizados (1/2)

8Fonte: relatório “Consolidação de Dados 2021 – Indústria de Private Equity e Venture Capital no Brasil”, elaborado por KPMG e ABVCAP

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

186

101

159 157 175 202

317
259

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

95

132
117

72

87

67

81
94

Quantidade

Valor médio dos investimentos
Valor médio em milhões R$

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

0,31%

1,59%

0,35%

1,68%

0,26%

1,65%

0,31%

1,41%

0,20%

1,83%

0,20%

1,54%

0,24%

1,45%

0,35%

1,59%

Brasil
EUA
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Investimentos por ano Valor médio dos investimentos

Perfil dos Investimentos Realizados (1/2)

9Fonte: relatório “Consolidação de Dados 2021 – Indústria de Private Equity e Venture Capital no Brasil”, elaborado por KPMG e ABVCAP

Quantidade de empresas investidas
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0,8
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1,2

9,5

57
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202
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14,8

Private Equity

Venture Capital

Em Bilhões de R$ # Em milhões de R$

• Em 2020, ocorreram 65 investimentos  de 
Private Equity e Venture Capital  cujos valores 
das transações não foram obtidos e, portanto 
não estão inclusos nos gráficos

• Considerando a posição atual de 2020 de Capital disponível para  investimentos e 
despesas e o Valor médio dos investimentos  por empresa neste mesmo ano, 
como estimativa, poderia se  investir em cerca de 306 empresas nos próximos 
anos, sendo  115 vindas de Venture Capital e 191 de Private Equity



CONFIDENCIAL

Desinvestimentos Realizados por Ano

Desinvestimentos

10Fonte: relatório “Consolidação de Dados 2021 – Indústria de Private Equity e Venture Capital no Brasil”, elaborado por KPMG e ABVCAP

2020201920182017201620152014201320122011

67%

3,6

-5%

6,0

-18%

5,7

23%

4,7

10,3%

5,0

-14%

5,8

34%

13,7

10,2

74% -14%

20,4

23,8

Desinvestimentos Variação anual

Em Bilhões de R$

• Em 2020, 95 empresas foram desinvestidas (2019: 
81), no montante total de  R$ 20,4 bilhões
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11

Valor dos IPOs

Quantidade de IPOs

Desinvestimentos via Ofertas Públicas Iniciais (IPOs) na B3¹

Nota: (1) Os números podem não refletir o valor líquido, considerando dedução de comissões e potenciais distorções por conta de exercício de lote suplementar
Fonte: relatório “Consolidação de Dados 2021 – Indústria de Private Equity e Venture Capital no Brasil”, elaborado por KPMG e ABVCAP

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Valor total de IPOs 7,2 0,7 17,3 0,4 0,6 0,7 20,8 6,8 9,8 43,8

Valor de IPOs de Portfolio
companies

4,7 0,3 4,0 - 0,6 0,7 13,1 2,7 0,7 28,0

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Total 11 2 10 1 1 1 10 3 5 28

IPOs de portfolio com
panies de PEs

8 1 7 - 1 1 7 1 1 14

IPOs com saída total de PEs 6 1 6 - 1 1 7 1 - 5

Em Bilhões de R$



A Kinea
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Dinâmica de PE Minoritário/Growth Equity

13

Quantidade de
Oportunidades

Concorrência

Valuations

Risco relativo das 
Operações

Modelo de Gestão

Controle Minoritário
Venture Capital

Private Equity

Mercado endereçável menor Mercado endereçável maior Mercado endereçável maior

Muitos players estabelecidos Poucos players bem 
estabelecidos

Muitos players estabelecidos

Prêmio de controle Desconto de minoritário Prêmio por crescimento

Alta concentração nos 
investimentos

Estruturas protetivas e mais 
alavancas de retorno

Elevado dado estágio das 
companhias investidas

Ativa com controle Ativa sem controle Passiva

Características Inerentes às estratégias de private equity e venture capital
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Ações em Todos os Níveis Organizacionais

14

• Indicação de membro(s) do Conselho de Administração, com atuação ativa

• Sugestão de membros independentes com qualidades e experiências específicas para
o momento das empresas, conforme necessidade

• Suporte na definição de estratégias de longo prazo

A Kinea foca em complementar o conhecimento e atuação dos controladores com participação ativa em diferentes níveis de gestão

• Criação de comitês para tratar de temas específicos (permanentes ou não)

• Possibilidade de trazer membros externos com expertise específico para cada tema

• Indicação de executivos com o perfil adequado às empresas e aos acionistas

• Liderança em assuntos específicos ligados à expertise da Kinea (ex: aquisições,
estrutura de capital, processo de abertura de capital)

Nível
Estratégico

Nível
Tático

Nível
Operacional
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Estratégia para Estrutura de Transações

15

Companhia
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Outro²

IndicaçãoCFO Conselho Comitês Minoritário PutDrag-along

Governança Alternativas de Saída

M&AIPO

Estratégiade Saída

Cash-In Direito de Veto

Realizado Não realizado

• Disciplina no momento de estruturação da transação a fim de garantir uma governança sólida e liquidez via múltiplas opções de saída

• Direito de veto em decisões relevantes, além de participação em conselhos e comitês

• Mecanismos de ajustes e cláusulas protetivas, incluindo opções de venda e/ou direito de drag-along

CONFIDENCIAL
Fonte: Gestor.
Notas: (1) Kinea possui direitos de destituição e indicação de novos diretores sob termos definidos no Acordo de Acionistas com os controladores / (2) Debênture conversível / (3) Comitês em estruturação
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Retornos em Ativos Desinvestidos Kinea PE

16

Investimentos realizados meio uma das 
piores recessões econômicas da história do 

Brasil com ganhos expressivos

• Portfólio com alta liquidez (7 saídas de 8 investimentos realizados antes 
do Fundo IV), mesmo durante ambiente de poucas ofertas no mercado 
de capitais entre 2014-2018

• As saídas ocorreram por meio da venda para estratégicos, empresas 
globais como Pearson, Omnicom, Enterprise, Mohawk e Femsa

1 2
Baixo desvio padrão de retornos, sem 

nenhum write-off e com menor TIR sendo 
superior ao CDI do período, em meio a um 

ambiente econômico desafiador no país

3

Retornos em Ativos Desinvestidos Kinea PE

27,8%

5,7%
9,1%

(9,6%) 2

Com Grupo Avenida

Entrada: Jun-11 
Saída: Fev-14 
MOIC Bruto: 1,9x

Entrada: Jan-13 
Saída: Nov-16 
MOIC Bruto: 2,2x

Entrada: Jun-13 
Saída: Jan-16 
MOIC Bruto: 1,5x

Entrada: Jul-11 
Saída: Mar-18 
MOIC Bruto: 2,1x

Entrada: Mai-16  
Saída: Jan-18 
MOIC Bruto: 1,5x

Entrada: Out-15 
Saída: Nov-18 
MOIC Bruto: 1,4x

Entrada: Mai-16  
Saída: Dez-19 
MOIC Bruto: 3,2x

Entrada: Mai-14  
Saída: Fev-212, 3 

MOIC Bruto: 2,9x

23,2%

7,3%
11,2%

0,1%

15,9%

7,9%

11,4%

(3,3%)

12,2%

6,3%

10,6%

3,6%

26,5%

3,5%

11,5%

28,6%

11,3%

4,8%

10,5%

25,1%

38,2%

16,8%

8,7%
5,4%

11,5%

19,7%

5,8%
9,6%

5,1%

Em Processo de
Desinvestimento

2,7 3,8 2,6 6,7 1,7 3,0 3,6 3,4

21,0%

10,1%
5,9%

3,0%

1

Saídas realizadas

6,83 3,9

TIR Bruta % 
IPCA %
CDI % 
IBOVESPA %
Holding Period
Holding Period Médio

Fonte: Kinea, Capital IQ e IBGE.
Notas: (1) Desinvestimento de Grupo Multi (venda para Pearson), Grupo ABC (venda para Omnicom), Unidas (venda para Enterprise e Locamerica), Uninter Educacional, fusão de Delfin Imagem com Alliar seguido de um processo de IPO, Eliane Revestimentos (venda para Mohawk Industries) e AGV Logística (Venda para Femsa) / (2)
Desinvestimento de Grupo Avenida: marcação do ativo considera um exercício de avaliação com base em oferta não vinculante recebida de um investidor estratégico. Considerando a marcação em carteira do ativo de fevereiro de 2021, a TIR (Taxa Interna de Retorno) bruta seria de 12,0%, com MOIC (Múltiplo sobre Capital Investido) Bruto
de 2,2x / (3) Saída ainda não realizada. Saída considerada em fevereiro de 2021.



CONFIDENCIAL

Performance dos Investimentos do FIP Kinea IV
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Kinea IV

Kinea IV

Kinea IV
Co-Investimento IV

Kinea IV

nov-18

mai-19

jun-19

nov-19

Educação

Saúde

Educação

Saúde

197

163

250

152

0

2

–

155

290

384

464

162

25,6%

64,7%

46,0%

116,6%

1,5x

2,4x

1,9x

2,1x

Não realizado

Não realizado

Não realizado

Parcialmente realizado Re-IPO

mmm-aa % xR$m

Veículo de 
Investimento

Data
Setor

TIR
Bruta1

MOIC
Bruto1

Capital
InvestidoCompanhia Estratégia  

de saída
Comprador

R$m

Realizado

R$m

Marcação1

Fonte: Gestor.
Notas: (1) Considera marcação de fevereiro de 2021 para todos os ativos / (2) Os investimentos em Grupo A, Verzani & Sandrini e Cobasi consideram parcelas de capital já comprometidas mas ainda não integralizados

2

Kinea IV

Kinea IV

Kinea IV

Kinea IVFIP Kinea IV

mar-20

dez-20

Jun-21

Tecnologia

Serviços

Consumo

100

160

300

-

-

-

1.172 155 1.567 53,3% 1,7x -

100

160

300

100,4%

-

-

1,5x

1,0x

1,0x

Não realizado

Não realizado

Não realizado

2

2
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• Mercado: Brasil é o 4º maior mercado de pet¹, com crescimento histórico de aprox. 10% a.a.
e projeções de crescimento de aprox. 5,5% a.a. (em termos reais) para os próximos 5 anos².
Tal aceleração do crescimento será fundamentada pelo aumento da população de pets e
migração de consumo para produtos mais premium

• Consolidação do Setor: alta fragmentação do mercado (3 maiores players detêm menos de
15% do market share5)

• Aceleração do Plano de Abertura de Lojas: capital adicional permitirá a aceleração do ritmo
de abertura de lojas
— Estudo da Bain indicou potencial para expandir a base de lojas em 2,7x nos próximos 5 anos

• Aumento da Participação do Digital: potencial para aumento da representatividade das
vendas dos canais digitais
— Bain também indicou forte potencial no digital, podendo atingir, em 2026, uma receita até 

6,7x superior a praticada atualmente

• Ganho de Eficiência: potencial ganho de margem através de eficiência de compras, operação
de loja e diluição de custos fixos

Tese de Investimento

Visão Geral da Companhia Crescimento do Mercado e Performance da Companhia

Crescimento por Canal¹

21%

42%

8%
13%

4% 5%4% 3%

CAGR ’10-’15 CAGR ’15-’20

2020²

• Após a entrada dos fundos geridos pelo Gestor, Cobasi terá ~R$450m de Caixa líquido 
(sendo uma das empresas mais capitalizadas de setor) permitindo a aceleração do plano de 
expansão de lojas, digitalização e implementação da prestação de novos serviços

CE: 1 loja

PE: 1 loja

DF: 4 lojas
MG: 3 lojas
ES: 1 loja

RJ: 3 lojas
SP: 76 lojas

SC: 3 lojas
RS: 8 lojas

PR: 7 lojas

• Está entre as maiores redes de
varejo pet do Brasil, com 106 lojas
ao final de 2020 e forte presença
nos canais de vendas online

16 17 17 18 19
26 26 27 29 31 33 36 38 40 42 44 46

122010 11 17 2116 181413 15 19 2620 22 23 2524

+7,9%

+5,5%

Faturamento Total do Setor²
R$ bilhões, termos reais

Participação por canal (% do Total)
2025E²

Supermercados 31,0% 31,0%

Lojas de bairro 50,4% 29,6%

Megalojas 12,8% 27,4%

E-Commerce 5,8% 12,0%

— Omnichannel presente em 100% da base de lojas
— Vendas dos canais digitais com crescimento superior a 

130% em 2021, já representando em torno 20% das 
vendas totais

• Programa de fidelidade com mais de 1,8 milhões de
clientes cadastrados

Estudo de Caso: Cobasi

18

Notas: (1) Fonte: Euromonitor / (2) Fonte: Estudo da Bain & Co / (3) Em termos reais / (4) Valor não auditado. / (5) Fonte: JP Morgan
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Temas de Investimento

19


Consistência de resultados (baixo desvio padrão de retornos), sem nenhum write-off nos projetos e com a menor TIR deles
sendo superior ao CDI do período (11,3% vs 10,5%), mesmo em meio a um ambiente econômico desafiador no país. Holding
period médio histórico de 3,9 anos

Time composto por 14 profissionais de investimento, liderados por grupo sênior de sócios que trabalham juntos há mais 
de 20 anos executando a mesma estratégia de investimento minoritário através de diversos ciclos econômicos








Fonte: Kinea
Notas: (1) Desinvestimentos realizados e marcação do Grupo Avenida considerando avaliação mínima apresentado em oferta não vinculante recebida de um investidor estratégico. / (2) Marcação de fevereiro de 2021.

Investimentos em empresas brasileiras que a Kinea julga como líderes de mercado ou líderes regionais, aumentando a
liquidez do portfólio dada a relevância estratégica das companhias investidas. 7 de 8 saídas totais já realizadas em safras de
fundos até 2018 e 1 desinvestimento parcial na safra mais recente

Parceria com o Grupo Itaú, uma das maiores instituições financeiras da América Latina e uma das marcas mais valiosas do
Brasil

Histórico de retornos: (i) safras de fundos até 2018 com TIR implícita de 19,7%1 e MOIC implícito de 2,1x1 (IPCA +13,9% e
IBOV +14,6%) em meio a um ambiente econômico desafiador e (ii) o fundo mais recente, Kinea IV, com TIR de 53,3%2 e
MOIC de 1,7x2
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Disclaimers

20

Este material foi elaborado pela Kinea (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 ICVM472, portanto são condomínios fechados em que as cotas não são resgatáveis onde os cotistas podem ter dificuldade em alienar suas cotas
no mercado secundário. Os Fundos de Investimento em Direitos Creditórios seguem a ICVM356, portanto são condomínios abertos ou fechados, sendo que: (i) quando condomínios
abertos, o resgate das cotas está condicionado à disponibilidade de caixa do fundo; e (ii) quando condomínios fechados, em que as cotas não são resgatáveis, 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
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