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Carta Mensal Setembro de 2011                                   Rendimento PRISMA FIA → No Mês  0,84% No ano -11,97% e em 12 meses -5,52% 
 
Dando continuidade ao texto da carta mensal anterior, finalizaremos este mês os comentários sobre as Companhias que compõem nosso 
portfolio de ações. 
  
Romi (ROMI3) 5% => A fabricante de máquinas-ferramenta, máquinas para plásticos e fundidos vem enfrentando um difícil cenário devido à  
valorização da moeda brasileira, uma vez que seus principais concorrentes (inclusive no Brasil, que é o principal mercado da Romi) são os 
fabricantes estrangeiros de máquinas, os quais vendem seus produtos a clientes domésticos através de importações diretas de suas máquinas. 
No entanto, o preço das ações da Companhia – em nossa visão - já reflete esse cenário cambial adverso, e graduais valorizações do dólar 
frente ao real poderão / deverão beneficiar - em muito - suas ações, haja vista a alta sensibilidade de suas margens operacionais à taxa de 
câmbio. 
  
Tractetel (TBLE3) 5% => A Tractebel, maior geradora privada de energia elétrica do Brasil, controlada pelo Grupo GDF SUEZ, tem excelente 
equipe de gestão e expertise no negócio de comercialização de energia. A grande aposta da Companhia é no preço crescente da energia 
elétrica no país, cenário para o qual a empresa vem se preparando há algum tempo a fim de poder colher os frutos nos anos seguintes. As 
ações da empresa compõem nossa carteira há anos, apresentam – por via de regra - característica defensiva em momentos que são adversos 
ao mercado em geral e, embora NÃO negociem a um preço depreciado, julgamos ser uma ótima opção para compor nosso portfolio de ações, 
considerando as vantagens de se ter um carteira diversificada, já que as cotações dessa ação costumam, muitas vezes, surpreender 
positivamente em momentos de crise. 
  
Duratex (DTEX3) 5% => Empresa dona das marcas Deca, Hydra e Durafloor, a Duratex, após a fusão com a concorrente Satipel em 2009, 
tornou-se líder nos mercados locais de pisos laminados (Durafloor), e de louças e metais (Deca e Hydra). Controlada de forma compartilhada 
pela Itaúsa e Grupo Ligna (oriundos da Satipel), a Companhia está passando por um forte programa de expansão (com elevado financiamento 
fornecido pelo BNDES) motivado pelo aquecimento de seus mercados e pela elevada capacidade de utilização de suas fábricas. Vislumbramos 
um cenário bastante promissor para a venda dos produtos fornecidos pela empresa devido, sobretudo, (i) ao aquecimento de mercado 
imobiliário, (ii) à elevação da renda populacional e (iii) aos grandes projetos e eventos previstos para os próximos anos no país.  
  
Suzano (SUZB5) 5% => A Suzano, atualmente segunda maior produtora de celulose de eucalipto do mundo, está entre as dez maiores 
produtoras mundiais de celulose de mercado, além de produzir e vender papelcartão e papéis para imprimir e escrever. Está em curso um 
grande projeto de expansão na Companhia, que deverá mais do que dobrar sua atual capacidade de produção de celulose de eucalipto, 
confirmando ser esta a grande aposta da empresa para os anos seguintes. As ações da empresa, assim como seus resultados, são altamente 
sensíveis a duas variáveis: (i) taxa de câmbio e (ii) preço da celulose no mercado internacional. A Companhia vem sendo negociada a um 
preço atraente, a nosso ver, devido aos elevados investimentos (boa parte financiada pelo BNDES) necessários a construção de suas fábricas 
e a aquisição de florestas para realizar seus projetos de expansão, os quais deverão maturar (e gerar caixa) somente daqui a alguns anos. 
  
Petrobras (PETR4) 5% => As ações da Companhia de petróleo, que dispensa apresentações, apresentam, a nosso ver,  um desconto especial 
desde o ano passado, quando a empresa realizou oferta de ações a fim de levantar recursos para o projeto do pré-sal, na qual o governo 
(controlador da empresa) teve enorme influência, influindo diretamente no preço das ações ofertadas, sobretudo devido à forma como se 
elaborou e se conduziu o lançamento dessas novas ações. Desde então, o receio quanto à ingerência governamental e os conflitos de 
interesse entre o acionista controlador (União) e os minoritários fazem com que o preço das ações permaneçam em um patamar aquém de seu 
potencial (daí o que chamamos de desconto especial), considerando os investimentos previstos e a geração de caixa, com as atuais cotação 
do barril de petróleo e taxa de câmbio. 
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Tabela de Rentabilidade 
Período Prisma Fia Ibovespa IVBX-2 CDI Período Prisma Fia Ibovespa IVBX-2 CDI
No ano (2011) -11,97% -24,50% -11,11% 8,70% set/11 0,84% -7,38% -5,41% 0,94%
2010 42,29% 1,04% 4,37% 9,75% ago/11 -6,06% -3,96% -1,42% 1,07%
2009 99,90% 82,66% 68,03% 9,88% jul/11 -4,77% -5,74% -3,56% 0,97%
2008 -49,78% -41,22% -36,95% 12,38% jun/11 -3,06% -3,43% -3,27% 0,95%
2007 10,03% 43,65% 15,38% 11,82% mai/11 -0,59% -2,29% 0,37% 0,99%
2006 53,94% 32,93% 34,15% 15,03% abr/11 -0,97% -3,58% 0,46% 0,84%
2005 51,01% 27,71% 12,71% 19,00% mar/11 5,97% 1,79% 4,99% 0,92%
2004 * 10,56% 12,84% 16,18% 2,37% fev/11 0,43% 1,22% 0,40% 0,84%
12m -5,52% -24,64% -9,81% 11,48% jan/11 -3,92% -3,94% -3,86% 0,86%
24m 46,99% -14,94% 6,36% 21,79% dez/10 0,62% 2,36% 0,50% 0,93%
36m 98,85% 5,62% 26,36% 35,47% nov/10 -0,62% -4,20% -2,21% 0,81%
48m 14,02% -13,46% -5,84% 51,22% out/10 7,32% 1,79% 3,24% 0,81%
60m 73,37% 43,55% 36,17% 69,91% set/10 3,80% 6,58% 5,08% 0,84%
72m 161,26% 65,67% 65,82% 97,69% ago/10 3,39% -3,51% -2,50% 0,89%
acum 255,67% 125,39% 99,23% 130,88% jul/10 6,40% 10,80% 8,46% 0,86%
* Desde o início 09/11/04  
NOTA: Resultados obtidos no passado não asseguram resultados futuros          

Prisma Fia 355,67 Ibovespa 52324
Fechamento em 30/09/2011

 
 
 

Análise do Retorno X Risco  

Risco vs. Retorno (12 meses)
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Patrimônio Líquido: (30/09/2011) = R$ 9,88 M   
Número de cotistas: (30/09/2011) = 113 

Data de Início: 09/NOV/2004 
 

Análise de Desempenho 
 

Análise de Risco e Desempenho Prisma Ibovespa
203,90% do Ibovespa / 245,02% do IVBX / 165,09% do CDI
Retorno Acumulado (i) 255,67% 125,39%
Volatiliade - desvio-padrão (ii) 51,08% 78,76%
Índice Sharpe Acumulado (i)/(ii)* 5,00 1,59 
Retorno 12 meses (iii) -5,52% -24,64%
Volatiliade - desvio-padrão (iv) 11,78% 16,87%
Índice Sharpe (12 meses) (iii)/(iv)* (0,47) (1,46)

 
* 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 – Setembro 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 

 


