
Investir em empresas líderes globais é uma das formas mais eficientes 

de valorizar capital, atráves da busca de diversificação da carteira.

Os eventos que movem o mercado de ações nas economias

desenvolvidas divergem dos eventos que movem os mercados

locais, gerando uma baixa correlação de retornos entre eles.

Estatísticas demostram que os investidores brasileiros chegam a

alocar 99% de seus recursos só em ativos brasileiros. Esse fenômeno

é conhecido como Home Bias. Dessa forma o brasileiro acaba 

diversificando retornos e não riscos.

O Brasil é responsável por apenas 3% do PIB Global, 2% do

mercado de renda fixa e 1% do mercado de ações do mundo;

Qualquer pessoa que escolhe investir só no Brasil, está ignorando

abertamente os outros 99% das oportunidades espalhadas pelo

mundo.

Porque
investir em
ações fora 
do Brasil:

Invista no mundo todo.



A Geo é uma empresa de brasileiros para brasileiros.

A primeira gestora brasileira 100% focada em ações de empresas 

listadas fora do Brasil. Atualmente com R$1,3 bilhões de ativos sob 

gestão e mais de 3.000 clientes. Desde 2013, com um robusto time 

de investimentos, a Geo especializou-se em encontrar os melhores 

modelos de negócios do mundo a preços atraentes. Do ponto de 

vista de investimentos, não existe lugar ideal para se avaliar empresas 

globais. Do ponto de vista do cliente, estar próximo proporciona acesso e 

transparência nas informações.

E como funciona o processo de investimento?

O processo é dividido em duas etapas:

Após analisar mais de 500 empresas listadas pelo mundo, a Geo chegou 

em um universo ótimo de 60 empresas. Número grande o suficiente 

para cobrir diferentes segmentos e diferentes geografias, porém 

restrito o suficiente para conhece-las a fundo. Cada empresa passa por 

uma avaliação baseada em 3 pilares de qualidade: poder de preço, 

crescimento e cultura de dono. São estabelecidas notas para mais 

de 10 critérios qualitativos, o que permite uma comparação quantitativa 

entre diferentes empresas.

A Geo avalia cada uma das empresas de qualidade em um horizonte de 

5 anos. São construídos modelos financeiros proprietários e projetados 

retornos esperados para cada uma delas em diferentes cenários.

Ao compor o portfólio, as empresas que estão mais baratas e tendem a 

se beneficiar no maior número de cenários distintos, ocupam as maiores 

posições em carteira.

Por que investir
com a GeoCapital? 

Invista no mundo todo.

Encontrar
as melhores

empresas
de qualidade

1

2
Investir

quando elas
estão fora
de moda



GEO EMPRESAS

GLOBAIS EM

DOLÁRES FIC FIA

Conheça os
produtos GeoCapital.

Aplicação inicial: R$ 1mil

Taxa de administração: 2,0% a.a sobre o PL

Benchmark: CPI + 2,5% a.a

Taxa de performance: 20% sobre o benchmak

Resgate: D+30 | D+34 du

GEO EMPRESAS

GLOBAIS EM 

REAIS FIC FIA

Aplicação inicial: R$ 1mil

Taxa de administração: 2,0% a.a sobre o PL

Benchmark: CPI + 2,5% a.a

Taxa de performance: 20% sobre o benchmak

Resgate: D+30 | D+34 du

GEO SMART BETA

DE QUALIDADE

FIC FIA IE

Aplicação inicial: R$ 1mil

Taxa de administração: 1,2% a.a sobre o PL

Taxa de performance: N/A

Resgate: D+15 | D+19 du

Material de divulgação. O texto é meramente informativo e não constiui oferta ou qualquer sugestão ou recomendação de investimen-

tos. Este relatório possui conteúdo confidencial e não poderá ser reproduzida, distribuída ou publicada pelo(s) seu(s) destinatários(s) para 

qualquer finalidade. Não há neste documento qualquer declaração ou garantia acerca de promessa de rentabilidades futuras quanto ao 

produto. Este documento não leva em consideração objetivos de investimento, situação financeira ou necessidades particulares do cliente. 

Qualquer divulgação de informação sobre os resultados do fundo só pode ser feita, por qualquer meio, após um período de carência de 6 

meses, a partir da primeira emissão de cotas. A RENTABILIDADE DIVULGADA NÃO É LÍQUIDA DE IMPOSTOS E DAS TAXAS DESCRITAS 

NO REGULAMENTO DO FUNDO. PARA AVALIAÇÃO DA PERFORMANCE DO FUNDO DE INVESTIMENTO, É RECOMENDÁVEL A ANÁLISE 

DE NO MÍNIMO 12 (DOZE) MESES. O investimento em Fundo não é garantido pelo Fundo Garantidor de Crédito. SUPERVISÃO E FISCAL-

IZAÇÃO. Investimentos em fundos que venham a ser geridos pela GeoCapital, assim como em quaisquer investimentos nos mercados 

financeiros e de capitais, estarão sujeitos a riscos de perdas do capital investido. Para fundos que perseguem a manutenção de uma cartei-

ra de longo prazo, não há garantia de que o fundo terá o tratamento tributário para fundos de longo prazo. Caso o índice comparativo de 

rentabilidade utilizado neste material, não seja o parâmetro objetivo do fundo (benchmark oficial e, ou, rentabilidade em moeda estrangeira), 

tal indicador é meramente utilizado como referência econômica. 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 OS DOCUMENTOS DISPONÍVEIS. 

Comissão de Valores Mobiliários – CVM. Serviço de Atendimento ao Cidadão em www.cvm.gov.br.


