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Carta Mensal Agosto de 2011                                       Rendimento PRISMA FIA → No Mês -6,06% No ano -12,70% e em 12 meses -2,75% 
 
Neste mês e no seguinte, iremos tecer breves comentários a respeito das principais oportunidades, riscos e a participação (peso na carteira) de 
nossas companhias. 
  
Marcopolo (POMO4) 20% => Empresa líder de mercado no setor carrocerias de ônibus, cujo mercado interno apresenta excelentes 
perspectivas para os próximos anos (Copa e Olimpíadas terão efeitos diretos nas vendas inclusive); além de boas expectativas com as 
operações internacionais, em especial Índia. O principal risco advém da taxa de câmbio, que estreita as margens operacionais (principalmente 
das exportações) e aumenta (a ameaça de) concorrência de estrangeiros, embora a empresa tenha conseguido bons resultados nos últimos 
anos, não obstante o câmbio valorizado. 
  
Alpargatas (ALPA4) 10% => Empresa dona das marcas Havaianas, Dupé, Topper, Rainha; representante no Brasil da Mizuno e Timberland; a 
Companhia conta com um mercado interno pujante, que ainda apresenta bom crescimento de volume e no qual Havaianas é marca líder. Nos 
últimos anos, vem sendo intensificado o processo de internacionalização da Companhia, com a aquisição da Alpargatas Argentina e forte 
investimento de marketing em Havaianas nos mercados Europeu, Americano (que deverão apresentar melhoras consistentes de margens nos 
próximos anos) e, mais recentemente, Asiático. O principal risco é inflação nas vendas domésticas, cujo crescimento (em um mercado no qual 
a participação da empresa já é muito grande) pode ser muito sensível a repasse de preços a fim de se manter margens operacionais e market 
share. 
  
Bradesco (BBDC3) 10%, Itaú (ITUB3) 10% => Os dois maiores bancos privados estão com os preços de suas ações - em nossa visão - 
depreciados, o que representa uma excelente oportunidade de investimento neste cenário de taxa de juros e inflação elevados conjugados aos 
crescimentos da economia e das carteiras e receitas de crédito destas duas instituições.  Itaú ainda apresenta potencial de se beneficiar das 
sinergias da aquisição do Unibanco, tais como racionalização de agências, que ainda não se manifestaram nos resultados. O maior risco é o da 
inadimplência na carteira de crédito, caso haja uma reversão (e não somente desaceleração) repentina do bom momento pelo qual passa a 
economia doméstica. 
  
Cielo (CIEL3) 5% e Redecard (RDCD3) 5% => As duas maiores adquirentes de cartão de crédito compõem nossa carteira de ações desde o 
mês de julho, haja vista a boa perspectiva de crescimento dos volumes de transações e operações das duas companhias, as quais, de acordo 
com nossas avaliações, encontram-se com preços de mercado bastante atraentes vis-à-vis as oportunidades desse setor. O principal risco diz 
respeito à recente auto regulação do setor que aumentou significativamente a concorrência, e que, embora o maior ajuste já tenha acontecido 
em 2010, ainda poderá acarretar redução de receitas (principalmente no aluguel de máquinas) e de margens operacionais, caso esse 
movimento se intensifique.  
  
Coelce (COCE3) 5% e (COCE5) 5% => Excelente pagadora de dividendos, a ação da distribuidora de energia do Estado do Ceará negocia a 
um preço atraente, o que a faz compor nossa carteira há anos. A empresa possui uma excelente equipe de gestão e bom grau de disclosure de 
suas informações financeiras. O principal risco refere-se à revisão tarifária que está em discussão na ANEEL, que deverá reduzir (podendo ser 
muito) as margens das companhias distribuidoras de energia elétrica. 
  
Celesc (CLSC6) 5% => A companhia catarinense negocia no mercado acionário a um preço abaixo de seu potencial devido ao - historicamente 
- fraco desempenho operacional frente aos seus pares. No entanto, acreditamos que há vontade e preocupação da administração em alterar o 
status quo (ex. recente entrada no nível 2 da BM&F Bovespa) e que mudanças e melhoras terão significativo impacto, devido às atuais estreitas 
margens da empresa. Nesse cenário, pequenas melhoras de margem já representariam significativos aumentos de geração de caixa, o que 
motivaria - ao nosso ver - a valorização das ações da empresa. 
  
No mês seguinte, comentaremos sobre Tractebel (TBLE3) 5%, Petrobras (PETR4) 5%, Duratex (DTEX3) 5%, Suzano (SUZB5) 5% e Romi 
(ROMI3) 5%. 
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Tabela de Rentabilidade 

Período Prisma Fia Ibovespa IVBX-2 CDI Período Prisma Fia Ibovespa IVBX-2 CDI
No ano (2011) -12,70% -18,48% -6,03% 7,68% ago/11 -6,06% -3,96% -1,42% 1,07%
2010 42,29% 1,04% 4,37% 9,75% jul/11 -4,77% -5,74% -3,56% 0,97%
2009 99,90% 82,66% 68,03% 9,88% jun/11 -3,06% -3,43% -3,27% 0,95%
2008 -49,78% -41,22% -36,95% 12,38% mai/11 -0,59% -2,29% 0,37% 0,99%
2007 10,03% 43,65% 15,38% 11,82% abr/11 -0,97% -3,58% 0,46% 0,84%
2006 53,94% 32,93% 34,15% 15,03% mar/11 5,97% 1,79% 4,99% 0,92%
2005 51,01% 27,71% 12,71% 19,00% fev/11 0,43% 1,22% 0,40% 0,84%
2004 * 10,56% 12,84% 16,18% 2,37% jan/11 -3,92% -3,94% -3,86% 0,86%
12m -2,75% -13,28% 0,19% 11,37% dez/10 0,62% 2,36% 0,50% 0,93%
24m 51,04% 0,01% 18,32% 21,49% nov/10 -0,62% -4,20% -2,21% 0,81%
36m 63,50% 1,46% 17,22% 35,68% out/10 7,32% 1,79% 3,24% 0,81%
48m 18,46% 3,40% 5,19% 51,01% set/10 3,80% 6,58% 5,08% 0,84%
60m 74,87% 55,93% 43,88% 70,10% ago/10 3,39% -3,51% -2,50% 0,89%
72m 187,61% 101,45% 92,08% 98,78% jul/10 6,40% 10,80% 8,46% 0,86%
acum 252,72% 143,36% 110,61% 128,73% jun/10 6,77% -3,35% 0,36% 0,79%
* Desde o início 09/11/04  
NOTA: Resultados obtidos no passado não asseguram resultados futuros          

Prisma Fia 352,72 Ibovespa 56495
Fechamento em 31/08/2011

 
 
 

Análise do Retorno X Risco  

Risco vs. Retorno (12 meses)
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Patrimônio Líquido: (31/08/2011) = R$ 9,79 M   
Número de cotistas: (31/08/2011) = 114 

Data de Início: 09/NOV/2004 
 
 

Análise de Desempenho 
 

Análise de Risco e Desempenho Prisma Ibovespa
176,29% do Ibovespa / 203,75% do IVBX / 189,92% do CDI
Retorno Acumulado (i) 252,72% 143,36%
Volatiliade - desvio-padrão (ii) 51,08% 78,76%
Índice Sharpe Acumulado (i)/(ii)* 4,95 1,82 
Retorno 12 meses (iii) -2,75% -13,28%
Volatiliade - desvio-padrão (iv) 11,78% 16,87%
Índice Sharpe (12 meses) (iii)/(iv)* (0,23) (0,79)

 
* O Índice de Sharpe é uma medida do quanto o investidor auferiu ponderado pelo 
risco ao qual esteve exposto. Para simplificar, consideramos – para o cálculo do 
Índice de Sharpe - a taxa livre de risco igual a zero. 
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Carteira de Ações – Alocação Setorial e Desempenho – Agosto de 2011 
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Segurança: A Prismainvest é a gestora do PRISMA FIA. Somos regulamentados e autorizados pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM) 
para executarmos integralmente a gestão do portfolio do PRISMA FIA. É importante ressaltar que alocamos parte significativa de nossos 
recursos pessoais no PRISMA FIA, sendo mais uma garantia (mas não a única) de nosso compromisso e preocupação com o desempenho, 
rentabilidade e assunção de risco do nosso produto. A Prismainvest tem parceiros que prestam serviços de controle e apoio às atividades 
secundárias do fundo. Nossos principais prestadores de serviços são: BNY Mellon (administrador, responsável pela controladoria), Banco 
Bradesco (custodiante) e KPMG (auditoria). 
 
Importante: 
 

 Dados anteriores a julho/2008 referem-se ao Clube de Investimento Prisma I, posteriormente convertido em Prisma Fundo de 
Investimento de Ações. 

 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 meses. 

 
Informações Importantes 

Taxa de Administração: 3,0% a.a. 
Taxa de Performance: Não é cobrada. 

Aplicação: (até 12h00) Cota do dia (D0); após 12h00, D+1. 
Resgate (até 12h00): Cota de D+1, depósito em conta em D+6; após 12h00, D+2 (cota) e D+7 (depósito). DIAS ÚTEIS. 

Imposto de Renda: 15% sobre o lucro no momento do resgate.  
Não há “come-cotas”. 

 
Dados bancários 

Favorecido: Prisma Fundo de Investimento de Ações 
CNPJ: 07.018.136/0001-78 

Banco Bradesco (237) Agência: 2856 / Conta corrente: 615190-6 
 

Dados de contato 
Rio de Janeiro 

João Moraes da Costa Marques 
21-4106 4411 / 21-7841-8505 

jcostamarques@prismainvest.com.br 

São Paulo 
Wilson de Sousa Cardoso 

11-4119-7700 / 11-7818-6914 
wilson@prismainvest.com.br 

 


