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Fonte: GEO Capital

48,78%

22,05%

POR QUE INVESTIR 
EM EMPRESAS GLOBAIS?

Acreditamos que investir em empresas 

líderes globais é uma das formas mais 

eficientes de valorizar capital, através da 

busca de diversificação da carteira.

Os eventos que movem o mercado de 

ações nos Estados Unidos e da Europa 

divergem dos eventos que movem os 

No entanto, o Brasil é 
responsável por apenas 3% do 
PIB Global, 2% do mercado de 
renda fixa e 1% do mercado de 
ações do mundo, o que leva o 
time da GEO Capital a crer que 
há um MUNDO de 
oportunidades lá fora.

mercados locais, gerando uma baixa 

correlação de retornos entre eles.

Estatísticas demonstram que os 

investidores brasileiros chegam a alocar 

99% de seus recursos em ativos 

brasileiros - fenômeno conhecido como 

"Home Bias".
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POR QUE 
COM A GEO?

Analisamos a qualidade de um negócio através de 3 pilares: poder de 

preço, crescimento e cultura de dono.

Com base nesses três critérios, determinamos dentre 400 negócios 

analisados, as 60 empresas que compõem nosso universo de cobertura.

Exploramos esses modelos de negócio a fundo e, através de outros 10 

critérios internos, atribuímos notas para cada uma das empresas.

Construímos modelos financeiros através de métricas do mercado e 

avaliamos o retorno esperado para o horizonte de 5 anos de cada 

uma das empresas do nosso universo de cobertura.

A GEO é a única gestora brasileira 100% 

focada em ações de empresas listadas 

fora do Brasil. Hoje estamos com R$1bi de 

ativos sob gestão atendendo mais de 800 

clientes que confiam no conhecimento do 

nosso time de investimentos para serem 

sócios das melhores empresas do mundo 

nos momentos mais rentáveis. Queremos 

os melhores modelos de negócios do 

mundo a preços atraentes.

E como escolhemos 
essas empresas?

Somos extremamente processuais - nosso 

tempo de analistas altamente qualificado 

decide não investir por meio de um 

processo autoral de investimentos, e o 

mercado mostra quando as 

oportunidades são exibidas.

Nosso processo é dividido em 3 etapas:

QUALIDADE

VALUATION

Por fim, desenvolvemos um algorítimo que monitora os preços de 

cada uma das empresas que cobrimos, o qual nos alerta os 

momentos de compra e venda das ações, obedecendo as regras de 

investimento criadas pelo time.

Isso nos ajuda a manter o processo racional, assim, vieses 

psicológicos não atrapalham na tomada de decisão.

TECNOLOGIA

+

0
,12

3

+

0
,15

0
,15

0
,123

0
,15

+



+

+

+

0
,15

0
,12

3

+

Geo Empresas Globais 

Fundo distribuído por plataformas de investimentos

Aplicação mínima: R$ 25 mil

Taxa de Administração: 2% a.a.

Taxa de Performance: 20% que exceder CPI+2,5% a.a.

Resgate: D+60

Início do fundo: 

10/10/2017

Geo Empresas Globais em Reais  

Fundo distribuído por plataformas de investimentos

Aplicação mínima: R$ 25 mil

Taxa de Administração: 2% a.a.

Taxa de Performance: 20% que exceder CPI+2,5% a.a.

Resgate: D+60

Início do fundo: 

08/12/2018

_
geocapital.com.br

A GEO Capital não comercializa nem distribui cotas de fundos de investimento de terceiros, fazendo distribuição 
somente de cotas de fundos de investimento de sua própria gestão. As informações contidas nesta lâmina são 
meramente informativas e não se constituem em qualquer tipo de aconselhamento de investimento, não devendo 
ser utilizadas com esse propósito. Os investidores não devem se basear nas informações aqui contidas sem 
buscar o aconselhamento de um profissional. Nenhuma informação contida nesta lâmina constitui uma solicitação, 
oferta ou recomendação para compra ou venda de cotas, de qualquer outro fundo de investimento que venha a ser 
gerido ou patrocinado pela Geo Capital. RENTABILIDADE PASSADA NÃO REPRESENTA  GARANTIA DE 
RENTABILIDADE FUTURA. PARA AVALIAÇÃO  DA PERFORMANCE DO FUNDO DE INVESTIMENTO, É 
RECOMENDÁVEL A ANÁLISE DE NO MÍNIMO 12 (DOZE) MESES. A RENTABILIDADE DIVULGADA NÃO É LIQUIDA 
DE IMPOSTOS. FUNDOS DE INVESTIMENTO NÃO CONTAM COM QUALQUER TIPO DE GARANTIA DO 
ADMINISTRADOR, GESTOR, MECANISMO DE SEGURO OU QUALQUER FUNDO GARANTIDOR DE CRÉDITO. 
Investimentos em fundos que venham a ser geridos pela Geo Capital, assim como em quaisquer investimentos 
nos mercados financeiros e de capitais, estarão sujeitos a riscos de perdas do capital investido. Os investidores 
devem ter em conta que o valor do investimento pode tanto subir como cair e os investidores podem não 
recuperar o valor investido. ANTES DE INVESTIR, LEIA O PROSPECTO BEM COMO QUALQUER OUTRO 
DOCUMENTO DE OFERTA EM SUA TOTALIDADE. Esta lâmina possui conteúdo confidencial e não poderá ser 
reproduzida, distribuída ou publicada pelo(s) seu(s) destinatários(s) para qualquer finalidade.


