
Valor mínimo para aplicação inicial

Valor mínimo de aplicações adicionais

Cota de conversão da aplicação

Liquidação financeira da aplicação

Horário limite para aplicações

Patrimônio Líquido atual

Valor mínimo para solicitação de resgates Patrimônio Líquido médio nos últimos 12 meses

Saldo mínimo de permanência no fundo

Cota de conversão do resgate

Liquidação financeira do resgate

Horário limite para resgates Janeiro

Fevereiro

Março

Razão Social Abril

CNPJ Maio

Banco Planner Junho

Agência 001 Julho

Conta corrente Agosto

Setembro

Outubro

Novembro

Dezembro

Ano

FUNDO % do CDI FUNDO % do CDI

3,9% 252,8% 25,26% 396,1%

10,8% 342,9% - -

Classificação ANBIMA Multimercado Multiestratégia 17,57% 367,5% 43,72% 357,4%

Classificação CVM Multimercado

Código ANBIMA

Carência Liquidez diária Mês FUNDO % do CDI Mês FUNDO % do CDI

Classificação tributária Longo Prazo Maior rentabilidade mensal nominal out-18 4,07% 738,81% out-18 4,07% 738,8%

Tipo de cota Fechamento Menor rentabilidade mensal nominal jul-18 -0,18% -33,8% jul-18 -0,18% -33,8%

Divulgação das cotas Quantidade de meses positivos 19 10

Quantidade de meses negativos 2 2

Gestor: Grau Gestão de Ativos Ltda. Administrador: Planner Corretora de Valores S.A. 

Av. Presidente Juscelino Kubitchek, 1.400 - 2º and. Conj 22 Avenida Faria lima, 3900 - 10º and. 

Vila Nova Conceição - São Paulo - SP Itaim Bibi - São Paulo - SP - CEP 04538-132

CEP 04543-000 Tel: +55 (11) 2172-2600

Tel:  +55 (11) 3845-4370

grau@graugestao.com.br Custodiante:  Planner Corretora de Valores S.A. 

www.graugestao.com.br Avenida Faria lima, 3900 - 10º and. 

Auditor Independente Itaim Bibi - São Paulo - SP - CEP 04538-132

Next Auditores Tel: +55 (11) 2172-2600
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4,07%
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2,70%

2,73%

3,49%
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1,07%

294,88%1,60%

GRAU GLOBALTECH FIM

Fundo de Investimento Multimercado

Objetivo

Público Alvo

14:00h

14:00h

D+0

Início do fundo em 31  de maio de 2017

Destinado a investidores em geral, pessoas físicas ou jurídicas,

que buscam retorno acima do CDI

D+29

D+30

Aplicações

R$ 5 mil

Janeiro de 2019

-

Obter ganhos de capital mediante operações nos mercados de

juros, câmbio, ações, commodities e dívida, utilizando-se dos

instrumentos disponíveis tanto nos mercados à vista quanto nos

mercados de derivativos. O Fundo poderá se utilizar, entre

outros mecanismos de hedge, operações de arbitragem e

alavancagem para alcançar seus objetivos. A exposição do

Fundo dependerá, entre outros fatores, da liquidez e volatilidade

dos mercados em que estiver atuando.

R$ 5 mil

Gráfico da rentabilidade acumulada do fundo desde o início

R$  2.016.848,04

Resgates

R$ 5 mil

294,9%

D+0

R$ 5 mil

23,19%

Últimos 12 meses

Últimos 24 meses

Desde o início do fundo

Rentabilidades acumuladas

0,97%

CVM

Desde o início do fundo Nos últimos 12 meses

Informações Adicionais

361,10%

Até 1,00% a.a (provisionado diariamente e cobrado 

mensalmente)

255,0%

198,5%

1,26%

Últimos 3 meses

Últimos 6 meses

Últimos 9 meses

Análise de retorno

Rentabilidades acumuladas

411132

10% sobre o que exceder a variação do CDI (provisionado 

diariamente e cobrado semestralmente utilizando o conceito de 

linha d'agua).

2018

40477-2

Fundo Grau GlobalTech FIM

27500387/0001-00

Taxa de Administração

FUNDO

1,60%

Dados para aplicação

522,0%

2019

A Grau Gestão de Ativos não comercializa nem distribui quotas de fundos de investimentos ou qualquer outro ativo financeiro. As informações contidas neste material são de 

caráter exclusivamente informativo. 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. A rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura. Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa 

do prospecto e do regulamento do fundo de investimento ao aplicar seus recursos. Para avaliação da performance do fundo de investimento, é recomendável uma análise de 

período de, no mínimo, 12 (doze) meses. Este fundo pode estar exposto a significativa concentração em ativos de poucos emissores, com os riscos daí decorrentes. As 

rentabilidades acumuladas nos últimos meses foram calculadas com base no fechamento dos meses. A apuração das rentabilidades é feita com base nos últimos dias úteis dos 

períodos de referência. As rentabilidades não são líquidas de impostos. 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, podendo inclusive acarretar perdas superiores ao capital aplicado 

e a conseqüente obrigação do cotista de aportar recursos adicionais para cobrir o prejuízo do fundo. Este Fundo está autorizado a realizar aplicações em ativos financeiros no 

exterior. Este fundo está sujeito a risco de perda substancial de seu patrimônio líquido em caso de eventos que acarretem o não pagamento dos ativos integrantes de sua carteira, 

inclusive por força de intervenção, liquidação, regime de administração temporária, falência, recuperação judicial ou extrajudicial dos emissores responsáveis pelos ativos do fundo.

423,9%

325,1%

Rentabilidades
FUNDO %CDI

R$  4.516.641,10

528,2%

677,3%

-

244,9%

228,6%

751,1%

1,97%

-0,08%

Taxa de Performance
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