
OBJETIVO E ESTRATÉGIA

O fundo, espelho do Zarathustra com metade da volatilidade, funciona como um radar, que busca captar grandes movimentações 
nos mercados de câmbio, juros, bolsa e commodities mundiais. Tende a passar longos períodos sem grandes variações, que 
geralmente são sucedidas por fortes valorizações em um curto espaço de tempo..
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INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Investimento inicial mínimo: R$ 50.000 ou R$5.000 via conta e ordem
Movimentação e saldo mínimo: R$ 20.000 ou R$5.000 via conta e ordem 
Aplicação/Resgate: Até às 14:00h
Cotização/Pagamento: D+30/D+3 
Taxa de administração: 2,00% a.a.
Taxa de performance: 20% a.a. sobre o que excede 100% do CDI
Investidor qualificado: Não

Gestor: Zeitgeist Tech Investimentos Ltda.
Administrador: BNY Mellon
Custodiante: BNY Mellon
Auditor: KPMG
Risco: BNY Mellon
Categoria ANBIMA: Multimercado Estratégia Livre
Código ANBIMA Fundo: 34009-1
CNPJ: 31.440.882/0001-30

Rua Elvira Ferraz, 250 (cj 407) – São Paulo, SP. CEP 04552-040. Tel: +55 (11) 2533 – 2820 www.gscap.com.br

As informações contidas neste material têm o caráter meramente informativo e não devem ser consideradas como oferta de venda, nem tampouco uma
recomendação de investimentos do referido Fundo de investimento (FUNDO). É recomendada a leitura cuidadosa do formulário de informações complementares e
regulamento do FUNDO pelo investidor ao aplicar seus recursos, disponíveis no site. Rentabilidade passada não representa garantia de rentabilidade futura. A
autorização para funcionamento e/ou venda das cotas deste fundo de investimento não implica, por parte da Comissão de Valores Mobiliários ou da ANBIMA,
garantia de veracidade das informações prestadas. Os investimentos do FUNDO de que trata este material de divulgação apresentam riscos para o investidor. Ainda
que o gestor da carteira mantenha sistema de gerenciamento de riscos, não há garantia de completa eliminação da possibilidade de perdas para o FUNDO e para
seu cotista, que não conta com garantia de seu administrador, do gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro, ou, ainda, do Fundo Garantidor de Créditos
(FGC). O FUNDO pode utilizar estratégias com derivativos como parte integrante de sua política de investimento, as quais podem resultar em perdas patrimoniais
para seus cotistas. Rentabilidade informada não é líquida de impostos. Para avaliação da performance dos fundos de investimento, é recomendável uma análise de
períodos de, no mínimo, 12 (doze) meses.
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