
Este material é fornecido ao seu destinatário com a finalidade exclusiva de apresentar informações, não se constituindo numa oferta de venda ou uma solicitação para compra de 
ações. A Geral Asset Management não integra o sistema de distribuição de valores. A distribuição dos produtos geridos pela empresa são realizadas pela Geral Investimentos e seus 

prepostos. Os fundos de ações podem estar expostos a significativa concentração em ativos de poucos emissores, com os riscos daí decorrentes. Este fundo utiliza estratégias com 
derivativos como parte integrante de sua política de investimento. Tais estratégias, da forma como são adotadas, podem resultar em significativas perdas patrimoniais para seus 

cotistas. Investir em ações é recomendo a clientes com perfil moderado e arrojado. Mudanças no cenário econômico podem acarretar oscilações nos preços das ações afetando seu 
desempenho. O prazo recomendado para este investimento é de longo prazo. Produto destinado ao varejo. A rentabilidade obtida no passado não representa garantia de 
rentabilidade futura. Ao investidor é obrigatória a leitura cuidadosa do prospecto e do regulamento do fundo de investimento ao aplicar seus recursos. A taxa de administração 

exposta é a taxa mínima, tendo em vista que o fundo admite aplicações em cotas de outros fundos de investimento, fica instituída a taxa de administração  máxima sobre o valor do 
patrimônio líquido. As rentabilidades divulgadas não são líquida de impostos. Fundos de investimento não contam com garantia do administrador do fundo, do gestor da carteira, de 

qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do fundo garantidor de créditos – FGC.  Em atendimento à Instrução CVM nº 465, desde 02/05/2008, os fundos de renda variável 
deixaram de apurar sua rentabilidade com base na cotação média das ações e passou a fazê-lo com base na cotação de fechamento. Assim comparações de rentabilidade devem 

utilizar, para períodos anteriores a 02/05/2008, a cotação média dos índices de ações e, para períodos posteriores a esta data, a cotação de fechamento. O clube de Investimento DG 
foi transformado em Geral Asset Long Term Fundo de Investimento em Ações em 06/04/2009. 

INFORMAÇÕES GERAIS 

Início do Fundo: 06 de abril de 2009 

Público Alvo: Investidores em geral 

Gestor: Geral Asset Management 

Administrador: Geral Investimentos 

Distribuidor: Geral Investimentos 

Custodiante: Banco B3 S/A 

Benchmark: Ibovespa 

Aplicação Inicial: R$ 500,00   Mov. Mínima: R$ 100,00 

Saldo Mínimo: R$ 500,00 

Cota Aplicação: D+1   Cota de Resgate: D+1 

Liquidação:  D+4 

Horário de Movimentação: Até às 14:00 (Brasília) 

Taxa de Administração: 1,5% a.a (máxima 2% a.a) 

Taxa de Performance: 20% do valor que superar o Ibovespa 

Tributação: 15% de IR sobre o ganho nominal no resgate 

Auditoria:  Confidor Auditores Associados 

Informações: 

Geral Investimentos 

comunicacao@geralinvestimentos.com.br 

www.geralinvestimentos.com.br 

Rua Dr.José Montaury, 139 - 8º andar, Porto Alegre/RS 

Fone: 51 3213 2727 

Ouvidoria: 0800 774 2006 

GALT FIA 
FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES Leia atentamente a lâmina do fundo, o prospecto e o regulamento antes de investir. 

OBJETIVO 

O Geral Asset Long Term - GALT FIA é um fundo de investimento em ações que busca através de um portfólio diversificado com um horizonte de longo prazo 
superar a rentabilidade do Ibovespa. 

A equipe de gestão utiliza a análise do cenário macroeconômico em conjunto com a análise fundamentalista para selecionar através de critérios detalhados, 
ações que apresentem potencial de valorização ao longo do tempo. 

PUBLICO ALVO 

O FUNDO tem como público alvo os investidores em geral que buscam investir em renda variável, com visão de longo prazo e perfil de risco adequado às 
oscilações características deste mercado, objetivando rentabilidade superior ao Ibovespa.  

POLITICA DE INVESTIMENTOS 

A política de investimento do FUNDO consiste em selecionar ações de empresas de capital aberto, com potencial de médio e longo prazo, buscando compor 
um portfólio de companhias geradoras de riqueza, que apresentem vantagens competitivas sustentáveis e valor intrínseco atrativo. 

HISTÓRICO DE PERFORMANCE (%) 

DESEMPENHO DESDE O INÍCIO DO FUNDO ALOCAÇÃO SETORIAL 

Janeiro de 2022 

 Dezembro No ano 12 meses 24 meses Desde o início 

GALT FIA 2,24% -11,89% -11,89% -9,87% 131,54% 

IBOVESPA 2,85% -11,93% -11,93% -9,36% 121,66% 


