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Neste mês, o Governo Federal anunciou que pretende reduzir o preço da energia elétrica aos consumidores residenciais, comerciais e 
industriais. Uma parte da redução virá por meio de redução da carga tributária, que é altíssima sobre o valor final pago pelo consumidor por 
cada MWh (megawatt-hora) consumido. Outra parte virá por meio das empresas do setor, que é subdividido em: empresas de geração, de 
transmissão e de distribuição de energia elétrica. O Governo Federal pretende, como contrapartida à renovação das concessões, negociar um 
preço mais baixo do MWh ofertado aos clientes finais.  
 
Nossa carteira de ações, atualmente, tem em sua composição duas empresas do setor: Celesc, que distribui energia em Santa Catarina, e 
Coelce, que distribui energia no Ceará. Embora ainda haja muita indefinição, entendemos (e acreditamos) que as distribuidoras de energia – 
entre as quais Coelce e Celesc – sairão beneficiadas ao fim deste processo. Em nossa visão, as distribuidoras, que são clientes da geração e da 
transmissão e que estão na ponta dessa cadeia, já estão submetidas à regulação tarifária da ANEEL e não deverão sofrer redução em suas 
margens em função das mudanças propostas pelo Governo. Dessa forma, o ônus da redução do custo da energia deverá recair sobre quem a 
fornece às distribuidoras, ou seja, as empresas de transmissão e, sobretudo, as de geração de energia elétrica (detentoras dos direitos de 
exploração das usinas hidrelétricas e responsáveis pela maior parte da energia gerada no país). Em última instância, a um preço menor, as 
distribuidoras poderão se beneficiar de uma demanda (volume) maior de energia elétrica, que aumentaria a geração de caixa líquida de 
impostos, e, consequentemente, os valores das empresas distribuidoras. 
 

 

Rentabilidade Prisma FIA 
No Mês: 6,71%, No Ano: 21,05% e 12 Meses: 30,10% 

 
 (*) Início em 09 de novembro de 2004. Dados anteriores a 01 de julho de 2008 referem-se ao Clube de Investimento em Ações Prisma I, o qual foi convertido em Prisma Fundo de 
Investimento de Ações. Até a data da transformação em fundo, o clube acumulava uma rentabilidade de +146,5% contra a do Ibovespa de +173,1%, IVBX-2 de +92,4% e CDI de +65,2%. 
NOTA: Os indicadores “Ibovespa”, “IVBX-2” e “CDI” são mera referência econômica, e não meta ou parâmetro de performance do Prisma FIA. 

 

 

Análise de Desempenho (Até Agosto/2012) 
Cota Prisma FIA: 458,88 (Início em 09 de novembro de 2004) 
N° Cotistas: 111 / PL: R$13,5 milhões / PL Médio (12 meses): R$11,6 milhões 
 

 
(*) Risco calculado pelo desvio-padrão das rentabilidades em cada período. 
(**) Retorno que o investidor auferiu ponderada do risco (volatilidade) ao qual esteve exposto. 
NOTA: Os indicadores “Ibovespa”, “IVBX-2” e “CDI” são mera referência econômica, e não meta ou parâmetro de performance do Prisma FIA. 
 

PRISMA FIA  

CARTA MENSAL – AGOSTO/2012 
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Análise de Desempenho (Até Agosto/2012) 

 
 (*) Risco calculado pelo desvio-padrão das rentabilidades em cada período. 
(**) Retorno que o investidor auferiu ponderada do risco (volatilidade) ao qual esteve exposto. 
NOTA: Os indicadores “Ibovespa”, “IVBX-2” e “CDI” são mera referência econômica, e não meta  
ou parâmetro de performance do Prisma FIA. 

 

 

 

 

Composição da Carteira (Em Agosto/2012) 
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Informações Gerais: 
Classificação ANBIMA: Ações Livre / Código ANBIMA: 213659 / Código ISIN: BRPRS4CTF008 
Aplicação Mínima: R$1.000,00 
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: 
PrismaInvest Gestão de Recursos 
RJ: João da Costa Marques (jcostamarques@prismainvest.com.br)  
      (21) 4106-4411 
      Caio Ramalho (caio@prismainvest.com.br)        
      (21) 4141-2988 
SP: Wilson de Sousa Cardoso (wilson@prismainvest.com.br)  
      (11) 4119-7700 
 
Av. Presidente Vargas 583, sala 1701 
Centro – 20071-003 
Rio de Janeiro – RJ 
Website: www.prismainvest.com.br 

BNY Mellon Serviços Financeiros DTVM S/A 
Av. Presidente Wilson, 231, 11º andar 

Centro – 20030-905 

Rio de Janeiro – RJ  

www.bnymellon.com.br/sf 

(21) 3974-4600 / (21) 3974-4600 
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