
GAP Ações FIA
Outubro 2017

Objetivo: obter ganhos de capital acima do Ibovespa.

Política de Investimento: consiste em obter retornos superiores 
ao Ibovespa em qualquer período de 12 meses, sobretudo através de 
uma gestão ativa nos papéis que compõem a carteira teórica do 
índice Ibovespa. O FUNDO estrutura operações com instrumentos de 
investimento no mercado spot e no mercado de derivativos 
financeiros com o objetivo de proteger sua carteira ou potencializar o 
retorno.

Grau de Risco: agressivo.

Público-alvo: investidores que buscam, no longo prazo, 
significativos ganhos de capital e resultados superiores aos do 
Ibovespa.

Rentabilidades

Análises Estatísticas

Informações

Valor de aplicação inicial: R$ 20.000,00

Valor mínimo de movimentação: R$ 5.000,00

Saldo mínimo de permanência: R$ 5.000,00

Horário para movimentações: Até 14 h, com recursos disponíveis na 

conta do fundo. Movimentações para novos clientes: até 13 h.

Conta-corrente para TED:

BNY MELLON BANCO S.A. (017) - Agência: 0001-0 - C/C: 1330-7

GAP Ações FIA - CNPJ: 08.912.569/0001-35

Aplicação: Cota D+0.

Resgate: Cota D+1 (útil). 

Liquidação Financeira - Resgate: D+3 (úteis) da data de conversão 

de cotas.

Liquidez: Diária.

Taxa de administração: 3,50% ao ano.

Taxa de Performance: Não há.

Imposto de Renda: 15% sobre o ganho nominal.

IOF: Não há.

Gestora: GAP Gestora de Recursos LTDA.

Tels: 21 2142-1910

Fax: 21 2142-1932                                         www.gapasset.com.br

Administrador e Distribuidor: 

BNY Mellon Serviços Financeiros DTVM S.A.

Av. Presidente Wilson, 231, 11º andar, Rio de Janeiro, CEP 20030-905

Tel: 21 3219-2500 Fax 21 3219-2501 www.bnymellon.com.br/sf

SAC: sac@bnymellon.com.br,21 3219-2600,11 3050-8010

Ouvidoria: ouvidoria@bnymellon.com.br ou 0800 725 3219

Auditor: KPMG Auditores Independentes.

Custodiante: BNY MELLON BANCO S.A.

Código Anbima: 191876.

Categoria Anbima: Ações Índice Ativo.
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Análise Retornos Retorno Nº meses % s/totalAnálise Retornos Mensais vs Ibov. F.

Total

Volatilidade Histórica últ. 12 meses

Maior retorno mensal

Menor retorno mensal

Volatilidade

Out.
2017

Set.
2017

Ago.
2017

Jul.
2017

Jun.
2017

Mai.
2017

Acum.
2017

0,26% 3,57% 6,94% 4,60% 1,11% -2,94% 24,07% 13,33% 56,58% 89,02%

0,02% 4,88% 7,46% 4,80% 0,30% -4,12% 23,38% 14,45% 62,01% 21,45%

0,23 p.p. -1,32 p.p. -0,52 p.p. -0,20 p.p. 0,81 p.p. — 0,69 p.p. -1,13 p.p. -5,43 p.p. 67,56 p.p.

 14,14% -2,83 p.p.

-12,04% -0,34 p.p.

 18

 15

 26

 29

 88 100,00%

 20,45

 17,05

 29,55

 32,95

Média do PL nos últimos 12 meses: R$ 96.351.887

Ibovespa Fechamento

em p.p. do Ibov. F.

dif em p.p.

Meses abaixo do Ibov. F. - 1 p.p.

Meses entre Ibov. F. - 1 p.p. e Ibov. F.

Meses entre Ibov. F. e Ibov. F. + 1 p.p.

Meses acima de Ibov. F. + 1 p.p.

Rentabilidade Acumulada de 07/06/2010 a 31/10/2017

20,82%

19,44%

Ibovespa Fechamento

Material de divulgação. Este material tem caráter meramente informativo e não deve ser considerado uma oferta para compra de cotas do Fundo. A GAP não comercializa nem distribui quotas de fundos de 
investimentos ou qualquer outro ativo financeiro. Leia o Formulário de Informações Complementares, a Lâmina de informações essenciais e o Regulamento do Fundo antes de investir (disponíveis em 
www.gapasset.com.br). A rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura. A rentabilidade divulgada não é 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.  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. Os fundos de ações com renda variável podem estar expostos a significativa 
concentração em ativos de poucos emissores, com risco daí decorrentes. Em atendimento à Instr. 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.  Computando-se eventuais investimentos do Fundo em outros fundos, a taxa de administração poderá atingir no máximo 3,7 % a.a. sobre o patrimônio líquido 
do Fundo. (*) Data de início das atividades 23/07/2007.


