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O mês de Dezembro de 2012 encerrou o ano com expressiva valorização (+7,82%) de nosso portfólio, com destaque positivo às valorizações 

superiores a 29% das ações ON e PNA da Coelce, seguidas da valorização acima de 18% das ações ON do Banco do Brasil. Ao final de 2012, o 

PRISMA FIA completou 08 anos de operação, ao longo dos quais multiplicou o valor de sua cota inicial por, praticamente, 5 (cinco) vezes, 

atingindo valorização acumulada de 394,71% (frente à 162,55% do Ibovespa e 156,94% do CDI). 

 

O ano de 2013 apresenta boas oportunidades no mercado acionário brasileiro, embora o cenário, como um todo, e assim como em 2012, seja 

desafiador devido, principalmente, (i) à continuidade da crise internacional (a qual, embora tenha reduzido sua intensidade, permanece com 

diversos pontos a serem equacionados ao longo dos próximos anos), e (ii) ao cenário econômico interno que se depara com a necessidade 

latente de conter a alta da inflação (em um mercado de trabalho com pleno emprego) ao mesmo tempo em que estimula o crescimento do PIB 

(cujas expectativas poderão sofrer reduções ao longo do ano). Não obstante, nós seguimos confiantes e otimistas quanto às perspectivas para 

nossas empresas em carteira, as quais, a nosso ver, deverão ter um ano positivo, em meio aos riscos e oportunidades com os quais irão se 

deparar ao longo de 2013, e no futuro próximo. 
 

 

Rentabilidade Prisma FIA 
No Mês: 7,82%, No Ano: 30,50% e 12 Meses: 30,50% 

 
 (*) 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 Dezembro/2012) 
Cota Prisma FIA: 494,71 (Base 100 em 09/11/2004) 
N° Cotistas: 113 / PL: R$14,2 milhões / PL Médio (12 meses): R$12,6 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 – DEZEMBRO/2012 



 

A PrismaInvest não comercializa nem distribui cotas de fundos de investimentos ou qualquer outro ativo financeiro. As informações contidas nesse material são de caráter exclusivamente informativo. Fundos de 

investimento não contam com a garantia do administrador, do gestor de carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do fundo garantidor de créditos – FGC. A rentabilidade passada 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. 

Página 2 de 3 

Análise de Desempenho (Até Dezembro/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 Dezembro/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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