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CENÁRIO MACROECONÔMICO 
 
O mercado acionário permaneceu volátil por todo o mês de julho. O desempenho da bolsa norte 
americana continuou a ditar o ritmo da bolsa brasileira. Apesar da perspectiva de interrupção da elevação 
do juro americano, a preocupação com relação aos índices de atividade econômica nos EUA, que 
poderiam ser afetados pela política restritiva, tornou-se um dos principais determinantes do desempenho 
do mercado. O Ibovespa registrou em julho valorização de 1,22%. No mesmo período o PRISMA I 
apresentou alta de 1,45%. 
 
Mercado Interno: 
O cenário interno se mantém positivo. O índice de inflação (IPCA) aponta para o centro da meta 
estipulada. O resultado da balança comercial, a despeito do câmbio valorizado, continua sendo bastante 
positivo. A taxa básica de juros (Selic) deverá manter a trajetória de queda, porém com uma maior 
“parcimônia” conforme divulgado na última ata do Copom. A expectativa do mercado é de que a taxa 
encerre o ano no patamar de 14,25%, ou seja, com dois cortes de 0,25 pp nas últimas duas reuniões a 
serem realizadas em 2006. Com relação ao PIB, a maioria das projeções dos analistas indica uma 
evolução de cerca de 3,6% neste ano. As eleições, conforme citamos em nossas cartas anteriores, não 
deverão causar muita volatilidade uma vez que os dois principais candidatos são do agrado do mercado. 
 
Mercado Externo: 
No mercado externo a preocupação com relação à taxa de juro norte-americana diminuiu após a última 
reunião do FOMC. O mercado agora está mais atento aos efeitos da política monetária restritiva adotada 
nos últimos meses pelo FED. O temor é que a elevação dos juros ao patamar atual possa ter sido 
exagerada levando a economia dos Estados Unidos a uma possível desaceleração. Neste segundo 
trimestre, o PIB americano cresceu 2,5%, sendo que no 1° trimestre o crescimento foi de 5,6%, 
indicando um menor ritmo desta economia.  Com relação ao petróleo, a postura do Irã de não 
interromper o enriquecimento de urânio e a guerra deflagrada no Líbano deverão continuar pressionando 
as cotações da commodity que estão no patamar de US$ 75,00 / barril. 
 
 
CARTEIRA DE AÇÕES – ALOCAÇÃO % – JULHO/2006 
 
O quadro abaixo apresenta a alocação percentual das ações do nosso portfolio. Nossa principal aposta é 
no setor de bens de consumo (22,4% da carteira), o qual deverá continuar a se beneficiar do crescimento 
da renda, sobretudo nas classes mais baixas. O setor de bancos responde por 16,4% da carteira. 
Acreditamos que com a queda dos juros haverá expansão no crédito com destaque ao crédito ao 
consumidor que apresenta melhor lucratividade.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                      
 
 
 

As ações ligadas ao setor de 
construção civil (Cyrela, Gerdau  
e Duratex) também possuem 
participação relevante em nossa 
carteira (17,4%). Este 
segmento apresenta uma forte 
demanda reprimida e deverá 
ser bastante beneficiado com a 
queda da taxa de juro.  Em 
contrapartida detemos ações
defensivas em nosso portfolio, 
Marcopolo e Aracruz, as quais 
diminuem a volatilidade da 
nossa carteira. Visando nos 
defender de um possível 
agravamento da crise 
geopolítica no Oriente Médio 
também detemos ações da 
Petrobrás a qual é favorecida 
pela alta da cotação do 
petróleo.  
 

AÇÃO TICKER SETOR DE ATUAÇÃO %

Alpargatas PN ALPA4 Bens de consumo 11,92%

American Bank Note ON ABNB3 Serviços 3,80%

Aracruz PNB ARCZ6 Papel e celulose 7,96%

Banese PN BGIP4 Bancos 8,16%

CCR ON CCRO3 Concessões rodoviárias 5,24%

Cyrela ON CYRE3 Construção civil 4,26%

Duratex PN DURA4 Material de construção 6,16%

Gerdau Metal. PN GOAU4 Siderurgia 6,94%

Grendene ON GRND3 Bens de consumo 5,46%

Guararapes ON GUAR3 Bens de consumo 5,00%

Klabin PN KLBN4 Embalagens 5,70%

Marcopolo PN POMO4 Metal mecânico 12,08%

Petrobrás PN PETR4 Petróleo 4,88%

Unibanco Unit UBBR11 Bancos 8,19%

Vale do Rio Doce PNA VALE5 Mineração 4,24%

Posição em 31/07/2006
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CARTEIRA DE AÇÕES – RENTABILIDADE – JULHO/2006 
 
O gráfico abaixo apresenta o desempenho das ações componentes de nossa carteira: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Em nosso portfolio, os destaques positivos foram as ações da Marcopolo PN (+17,99%), CCR ON 
(+15,54%) e Duratex PN (+10,31%). Em termos gerais, oito ações da nossa carteira apresentaram uma 
valorização superior o Índice Bovespa (+1,22%), enquanto sete delas registraram performance inferior. 
As ações de Cyrela ON foram o destaque negativo. Após registrar uma valorização expressiva em junho 
(+15,65%) os papéis sofreram uma forte realização de lucros registrando uma desvalorização de 
17,71%. Mesmo assim optamos por manter estas ações em nosso portfolio dado o cenário positivo que o 
setor de construção civil apresenta. 
Para este mês de agosto acreditamos que a volatilidade deverá permanecer, de modo que manteremos 
as operações de hedge para proteger o patrimônio das oscilações negativas. Deveremos também realizar 
algumas alterações na carteira.  
 
TABELA DE RENTABILIDADE POR PERÍODO 
 
PERÍODO PRISMA I IBOVESPA CDI 
VARIAÇÃO ACUMULADA* +97,01% +59,71% +32,35% 
12 MESES +66,48% +36,73% +17,34% 
2006 +18,00% +10,83% +9,03% 
JULHO/2006 +1,45% +1,22% +1,17% 
JUNHO/2006 +0,75%         +0,27% +1,18% 
MAIO/2006 -2,32% -9,50% +1,28% 
ABRIL/2006 +3,93% +6,36% +1,08% 
MARÇO/2006 +0,52 -1,71% +1,42% 
FEVEREIRO/2006 +1,79% +0,59% +1,14% 
JANEIRO/2006 +11,14% +14,73% +1,43% 
2005 +51,01% +27,71% +18,99% 
DEZEMBRO/2005 +10,71% +4,82% +1,47% 
NOVEMBRO/2005 +8,33% +5,71% +1,38% 
OUTUBRO/2005 +2,26% -4,40% +1,41% 
SETEMBRO/2005 +11,00% +12,62% +1,50% 
AGOSTO/2005 +7,27% +7,69% +1,65% 
JULHO/2005 +2,28% +3,96% +1,51% 
JUNHO/2005 -0,20% -0,62% +1,58% 
MAIO/2005 +1,38% +1,47% +1,50% 
ABRIL/2005 -2,24% -6,64% +1,41% 
MARÇO/2005 -2,34% -5,43% +1,52% 
FEVEREIRO/2005 +4,72% +15,56% +1,22% 
JANEIRO/2005 -0,05% -7,05% +1,45% 
2004 +10,55% +12,84% +2,30% 
* O Clube Prisma I iniciou suas operações em 09/nov/2004 
NOTA: Resultados obtidos no passado não asseguram resultados futuros. 
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