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A GEO nasceu do desejo de estruturar, com e para o próprio capital, 

um processo de investimentos profundo e robusto capaz de filtrar 

empresas de alta qualidade listadas em Bolsas fora do Brasil, ava-

liando e precificando seu valor ao longo do tempo e construir um 

portfólio de investimentos de longo prazo que seja seguro e rentável.

Descobrimos que diversidade é importante e soma muito à expe-

riência. Por isso, combinamos os conhecimentos anteriores de nos-

sos sócios e colaboradores com práticas de CEOs a empreendedo-

res, e montamos uma equipe. Também contamos com profissionais 

de alto nível acadêmico com passagens em escolas como Harvard, 

Columbia e Wharton.

São diferentes histórias e formações que têm moldado nosso jeito 

de trabalhar com colaboratividade, humildade, curiosidade e muita 

discussão construtiva.
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NOSSO MODO DE TRABALHAR

PROCESSO DE ANÁLISE

Foco e resiliência movem nossa análise de investimentos. Aqui, estrutura-

mos nosso próprio método para examinar a qualidade de determinadas em-

presas. Isso acontece com ponderação entre dados públicos e channel checks 

— diligências feitas por nossa equipe – ajustados ao modelo de valuation. O 

processo é sustentado por uma rotina semanal de comitês para discutir 

a qualidade das companhias cobertas, bem como um acompanhamento 

diário sobre cada empresa. 

Processo cíclico  
e permanente.  

As mesmas empresas 
retornam a comitê 

após  3 meses,  
para nova análise.

Fonte: GEO Capital
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VIAGENS AO REDOR DO MUNDO*

NOSSOS INVESTIMENTOS

Além de dedicar tempo para analisar internamente as empresas, viajamos 

bastante, visitando companhias e conversando com CEOs, CFOs, funcioná-

rios, concorrentes, fornecedores, acionistas, entre outros participantes do 

mercado. Os encontros são essenciais para consolidar a percepção desen-

volvida em relação às empresas.

( * ) Desde junho de 2013. Fonte: GEO Capital

Aplicação do 
sizing e timing: 
aprendemos a 
montar as posições 
aos poucos e 
abrimos nosso 
primeiro fundo 
internacional

2013 2014 2015 2016

Início do 
processo de 
análise de 
investimentos 
e estruturação 
do 1º portfólio

Aplicação de 
rating para 
qualidade  
das empresas 
e criação do 
nosso fundo 
local

Estudos: 
confirmação  
das teses de 
grande convicção 
e criação 
do portfólio 
concentrado  
de ações
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Empresas excelentes 
em que temos  
alta convicção  
e permitem  
maiores alocações 
na carteira

23%

-5%

Empresas  
em que temos 
menor grau 
de convicção 
e alocamos 
posições menores

Não apresentam 
as características 
que procuramos 
e, portanto,  
não participam 
do portfólio

Fonte: Informações de índices das empresas que compõem o GEO Fund no período de 31/07/2014 a 31/10/2016.

Em apenas três anos, evoluímos nosso processo de investimento e 

aprendemos algumas lições importantes:

•	 A qualidade das empresas – Além das análises numéricas, avalia-

mos as empresas de forma qualitativa a partir de três pilares: poder 

de preço, crescimento e cultura de dono.

•	 Sizing e timing das compras – Adotamos uma estratégia em que 

alocamos as empresas aos poucos no portfólio, observando o com-

portamento da ação por mais tempo e aproveitando momentos 

mais vantajosos para as transações.

Percebemos que, no quesito qualitativo, existem diferentes graus de convicção 

entre as empresas, o que gera uma necessidade de classificá-las e criamos, 

portanto, nosso próprio rating. No gráfico a seguir, podemos observar que 

as empresas de melhor qualidade que integraram o portfólio tiveram retor-

nos maiores do que as outras no período.
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A partir da performance de cada empresa constituinte do portfolio nos úl-

timos anos, separamos os retornos conforme os setores correspondentes 

e concluímos que nossos resultados até então foram mais relevantes nos 

setores de Serviços Financeiros e Agricultura. 

Contamos com anos de experiência em Serviços Financeiros, pelo histórico 

profissional e formação acadêmica dos analistas. Enquanto Agricultura é 

um setor muito forte no Brasil — 2º maior exportador agrícola do mundo, o 

que facilita nosso processo de diligência. Outros setores presentes no grá-

fico representam parte relevante do tempo que temos dedicado em nossa 

análise e que também pretendemos priorizar adiante.

Fonte: Informações referentes às empresas que compõem o GEO Fund no período de 31/07/2014 a 31/10/2016  
comparado a índices retirados do site us.spindices.com/índices/equity.
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COMPARATIVO DE RENTABILIDADES  
DE ALGUNS SETORES

A partir da performance de cada empresa constituinte do portfólio nos úl-

timos anos, separamos os retornos conforme os setores correspondentes 

e concluímos que nossos resultados até então foram mais relevantes nos 

setores de Serviços Financeiros e Agricultura. 

Contamos com anos de experiência em Serviços Financeiros, pelo histórico 

profissional e formação acadêmica dos analistas. Enquanto Agricultura é 

um setor muito forte no Brasil — 2º maior exportador agrícola do mundo, o 

que facilita nosso processo de diligência. Outros setores presentes no grá-

fico representam parte relevante do tempo que temos dedicado em nossa 

análise e que também pretendemos priorizar adiante.

Fonte: Informações referentes às empresas que compõem o GEO Fund no período de 31/07/2014 a 31/10/2016  
comparado a índices retirados do site us.spindices.com/índices/equity.

COMPARATIVO DE RENTABILIDADES  
DE ALGUNS SETORES



GEO CAPITAL  |  CARTA 01.

AS CONQUISTAS E AVANÇOS QUE COMPARTI-
LHAMOS MOSTRAM NOVAS OPORTUNIDADES 
EM GLOBAL EQUITIES E NOS MOTIVAM A ENCON-
TRAR MAIS EMPRESAS DE EXCELÊNCIA.

Para encerrar esta carta, agradecemos o seu apoio até o momento e quere-

mos renovar o compromisso entre nós durante os próximos anos. Com par-

te relevante do nosso patrimônio composto por capital dos sócios, estamos 

cada vez mais confiantes sobre os caminhos que trilhamos e acreditamos 

em um retorno coerente ao trabalho realizado.

Ficamos sempre à disposição para aprofundarmos estes temas e esclarecer 

eventuais dúvidas.

Atenciosamente,

EQUIPE GEO


