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Carta Mensal Dezembro de 2008                                                                                                                                Rendimento PRISMA 4,01% 
 
A Marcopolo é nossa principal posição de investimento, com aproximadamente 17% de nossa carteira de ações. A empresa é uma das maiores fabricantes de 
carrocerias de ônibus do mundo, com mais de 40% de participação no mercado brasileiro, produzindo uma linha completa de produtos (rodoviários, urbanos, e 
micro e mini ônibus). A empresa possui quatro fábricas no Brasil; dez no exterior (México, Colômbia, Argentina, África do Sul, Egito, China, Índia, Rússia e 
Portugal), sendo a maior parte em sociedades com empreendedores locais e/ou estratégicos; além de um banco – MONEO – para financiar suas vendas. As 
ações da companhia são negociadas no Nível 2 de Governança Corporativa da Bovespa. 
 
A receita da empresa está composta por 60% de vendas internas, no mercado brasileiro; e 40% de vendas externas. Há ainda três recentes operações 
externas recém iniciadas - Índia, Rússia e Egito. A taxa de câmbio foi durante algum tempo (a partir da valorização do real em 2003) ponto crítico à empresa, 
devido à forte participação de vendas externas e margens estreitas do seu principal negócio. No entanto, nos últimos anos, a administração realizou diversos 
ajustes na estrutura de custos e despesas operacionais e iniciou um processo de desenvolvimento de fornecedores globais ao redor do mundo (especialmente 
onde a empresa tem fábricas), procurando desconcentrar as compras no Brasil, procedimento que prevalece até hoje. Isso permitirá à empresa aumentar sua 
competitividade, diminuindo sua vulnerabilidade em relação à moeda brasileira e suas flutuações. 
 
Acreditamos que a recente valorização do dólar em relação ao real permitirá uma significativa melhora de margens à Marcopolo. A crise internacional irá 
certamente atingir os clientes da empresa, que irão reduzir, suspender ou adiar pedidos. No entanto, a empresa deverá apresentar uma receita maior em 2009, 
quando comparada à de 2008, estimada em R$ 2,4bi. Ressaltamos que o ano de 2009 deverá ser marcado por reduções de produção e receita em diversas 
empresas e setores, que sofrerão os impactos da crise tanto nos volumes quanto nos preços a serem realizados em 2009. No caso da Marcopolo, acreditamos 
que isso poderá ser compensado com o aumento das receitas com exportações e a “reconquista” de novos mercados, “perdidos” devido à perda de 
competitividade em função da valorização passada do real. 
 
Em nossa visão, a Marcopolo - embora as cotações de suas ações tenham sofrido forte desvalorização nos últimos meses em função da crise da bolsa – será 
menos afetada que outras empresas, cujas ações apresentaram desvalorizações semelhantes, e ainda poderá sair-se fortalecida ao final da crise, com chance 
razoável de isso ocorrer em um cenário de novo patamar de taxa de câmbio, mais favorável à Marcopolo. 
 

 
Tabela de Rentabilidade 

Mês PRISMA I Ibovespa IVBX-2 CDI Mês PRISMA I Ibovespa IVBX-2 CDI
No ano 49,82% -41,22% -36,95% 12,37% jun/08 -8,80% -10,44% -10,38% 0,95%
2007 10,03% 43,65% 15,38% 11,82% mai/08 9,73% 6,96% 5,38% 0,87%
2006 53,94% 32,93% 34,15% 15,03% abr/08 4,22% 11,32% 8,66% 0,90%
2005 51,01% 27,71% 12,71% 19,00% mar/08 -4,66% -3,97% -4,14% 0,84%
2004 * 10,56% 12,84% 16,18% 2,37% fev/08 3,44% 6,72% 5,34% 0,80%
12m 49,82% -41,22% -36,95% 12,37% jan/08 -13,97% -6,88% -5,99% 0,92%
24m -44,74% -15,57% -27,25% 25,59% dez/07 -4,52% 1,40% -3,69% 0,84%
36m -14,93% 12,24% -2,41% 44,56% nov/07 -8,06% -3,54% -4,60% 0,80%
48m 28,47% 43,34% 10,00% 72,14% out/07 3,27% 8,02% 4,28% 0,99%
*Acum. 42,03% 61,75% 27,79% 76,10% set/07 4,76% 10,67% 5,67% 0,80%
dez/08 4,01% 2,61% -2,41% 1,06% ago/07 -2,33% 0,84% -0,22% 0,99%
nov/08 5,03% -1,77% 4,35% 1,00% jul/07 2,53% -0,39% -3,79% 0,97%
out/08 -27,31% -24,80% -20,40% 1,17% jun/07 2,66% 4,06% 3,73% 0,90%
set/08 -17,08% -11,03% -12,25% 1,10% mai/07 6,27% 6,77% 7,52% 1,02%
ago/08 -10,06% -6,43% 6,34% 1,01% abr/07 6,85% 6,88% 7,74% 0,94%
jul/08 -4,15% -8,48% -2,84% 1,06% mar/07 -0,90% 4,36% 0,56% 1,05%
*desde 09/nov/2004
NOTA: Resultados obtidos no passado não asseguram resultados futuros          

 
Análise de Desempenho 

Retorno desde o início
68,07% do Ibovespa/ 151,24% do IVBX / 55,23% do CDI

% meses positivos 66,00%
% meses negativos 34,00%
% de meses acima do CDI 60,00%
% de meses abaixo do CDI 40,00%
% de meses acima do IBOV 48,00%
% de meses abaixo do IBOV 52,00%
% de meses acima do IVBX-2 54,00%
% de meses abaixo do IVBX-2 46,00%
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Carteira de Ações – Alocação Setorial e Desempenho – Dezembro de 2008 
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Análise de Risco  

Risco vs. Retorno (12 meses)
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VAR / PL (99%) = 3,25% 

Patrimônio Líquido: (31/12/2008) = R$ 4.090,1 M  
Número de cotistas: (31/12/2008) = 100 

Data de Início: 09/NOV/2004 
 
Segurança: A Prismainvest, empresa regulamentada e autorizada pela Comissão de Valores Mobiliários – CVM, através de seus diretores, faz a gestão do 
portfolio do PRISMA I. É importante ressaltar que alocamos parte significativa de nossos recursos pessoais no PRISMA I, sendo mais uma garantia (mas não a 
única) de nosso compromisso e preocupação com o desempenho e a rentabilidade do nosso produto. 
 
Importante: 
 

 Dados anteriores a julho/2008 referem-se ao Clube de Investimento Prisma I, que a partir de 01/JUL/2008 foi convertido em Fundo de Investimento 
em Ações Prisma I. 

 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. 

 
Dados bancários 

 
Favorecido: Solidus S/A CCVM - CNPJ: 68.757.681/0001-70  

Banco Bradesco (237) Agência: 2028-1 / Conta corrente: 69700-1 
 
 

Dados de contato 
 

Rio de Janeiro 
João Moraes da Costa Marques 

21-7841-8505 
jcostamarques@prismainvest.com.br 

MSN: jcostamarques@prismainvest.com.br 

 
São Paulo 

Wilson de Sousa Cardoso 
11-7818-6914 
11-2501-0838 

wilson@prismainvest.com.br 
 

 


