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Às vésperas de completarmos mais um aniversário (em Nov/13), queremos compartilhar com vocês um pouco mais sobre a filosofia de 

investimentos de longo prazo que tem pautado o Prisma FIA desde seu começo há quase 9 anos. Dessa forma, neste mês, e nos seguintes, 

discutiremos a respeito (i) de nossos ideais e visão sobre investimento em ações; (ii) das oportunidades e os riscos das companhias que 

compõem nossa carteira de ações; e (iii) dos processos de investimento e desinvestimento realizados pela PrismaInvest. Mais do que discorrer 

sobre os números construídos até aqui, os quais falam por si mesmos, desejamos reforçar aquilo em que acreditamos: “ações não são 

investimentos de curto prazo”. E por curto prazo entendemos menos de 3 anos. 

O mais curioso sobre investimentos em ações é que, usualmente, nos deparamos no mercado com indicações de “carteira semanal” ou 

“carteira mensal”, o que, infelizmente, fortalece o pensamento de curto prazo do público em geral sobre o investimento em ações. Entretanto, 

a filosofia de investimentos da PrismaInvest não é de curto prazo; nós buscamos “Investir em boas oportunidades na bolsa de valores, nas 

quais o retorno estimado das ações mais que compense os riscos envolvidos no médio e longo prazos”. 

Claro que, embora estejamos olhando um horizonte de investimentos de longo prazo, a todo o momento reavaliamos as empresas de nossa 

carteira (ou candidatas a serem investidas por nós). Sempre nos questionamos se “Fizemos algo errado?”, ou “O que não vimos? O que não 

estamos vendo? O que faltou?”, especialmente em momentos de mudanças do cenário macroeconômico, ou frente a uma queda acentuada da 

ação de alguma empresa na bolsa de valores. Nosso objetivo é constantemente avaliar (e reavaliar) os fundamentos de nossas empresas no 

médio e longo prazos à luz de possíveis cenários (vide Cartas Mensais – Dez/12 e Jun/13). Por exemplo, com a perspectiva de mudança do 

patamar do câmbio reavaliamos e decidimos sair de nossa posição em Suzano Papel e Celulose, a qual mantínhamos em carteira desde Abr/11. 

Embora reconheçamos o benefício do câmbio no fluxo de caixa da empresa em razão de suas receitas em dólar, acreditamos que esta melhoria 

não compensa os riscos advindos do impacto cambial sobre a dívida da empresa, em especial uma eventual nova pressão sobre seus covenants 

(garantias). Outro exemplo é Marcopolo, que acreditamos que o mercado ainda não precificou o impacto positivo do câmbio para o fluxo de 

caixa da empresa, o qual é beneficiado com suas exportações e operações em diversos países.   

Costumamos ser conservadores em nossos investimentos e procuramos conhecer bem nossas empresas antes de investir. Não seguimos o 

“oba-oba” ou “dicas” do mercado – foi assim que nos mantivemos longe de empresas que quebraram ou têm se mostrado extremamente 

problemáticas. Não “giramos” nossa carteira, e nossos movimentos costumam ser muito suaves ao longo do tempo – nossos investimentos 

ficam, em média, cerca de 2 anos em nossa carteira, e a última grande mudança que fizemos no portfólio do Prisma FIA foi ao longo de 

2010/2011 (vide na Carta Mensal - Jan/13). Também temos dificuldade em investir em empresas que, embora consideremos muito boas (i.e. 

ótima gestão e governança, excelente produto etc.), achamos caras – a única certeza que temos em um investimento é o preço que pagamos 

por ele. Também não gostamos de empresas que dependam de excessivas barreiras tarifárias para serem competitivas – pois, da noite para o 

dia, o negócio pode, por decreto, perder grande parte seu valor. De uma forma geral, “fugimos” de empresas cujo retorno não compense os 

riscos envolvidos no médio e longo prazos – algumas empresas “sempre foram baratas, continuam baratas e podem ficar ainda mais baratas”.  

Em relação à nossa carteira, continuamos bastante otimistas.  

Em nossa visão, nossas empresas estão sendo negociadas a preços inferiores de seus valores justos vis-à-vis os riscos aos quais estão 

submetidas. 

1) Bancos (Bradesco, ItaúUnibanco, Banco do Brasil e Santander) e Cielo – 30% da Carteira 

Quando começamos a montar esta posição a partir do 2º Sem/10, decidimos nos concentrar nos grandes bancos, devido à solidez financeira e 

liderança de mercado, e evitar os pequenos e médios que ofereciam maior risco. Uma de nossas teses de investimento tem sido que, com a 

redução da taxa de juros, o setor começaria a oferecer outros serviços aos clientes (vide Carta Mensal - Jan/13). De fato, o Banco do Brasil tem 

seguido este caminho, especialmente em crédito, e seu lucro foi o maior da história do setor no Brasil este ano (devido também a oferta de 

ações de sua subsidiária de seguros, previdência e capitalização). Cielo também tem se beneficiado desta mudança do setor financeiro nos 

últimos anos, embora inicialmente impactada negativamente pelo aumento da concorrência no segmento de adquirentes de cartões. Não 

obstante, sempre vimos alguns riscos que temos monitorado nos últimos 36 meses, notadamente (i) inadimplência (que tem se mantido sob 

controle), (ii) o desemprego (que também tem se mantido sob controle), o qual pode levar à inadimplência, e (iii) a forte desaceleração da 

atividade econômica (que leva a corte de custos e investimentos pelas empresas, e, consequentemente, demissões). 

2) Marcopolo e Randon – 30% da Carteira 

Líder no segmento de carrocerias de ônibus, a Marcopolo é uma empresa que está em nossa carteira desde o começo da PrismaInvest. A 

empresa possui unidades fabris em 14 países, sendo bastante competitiva nos mercados onde atua. Além disso, possui um nível de 

Governança Corporativa bastante bem desenvolvido. Já Randon é um investimento mais recente (Jul/12). Líder no segmento de carretas 

rodoviárias e, por meio de sua controlada Fras-Le, no de freios e materiais de fricção, a companhia vem recuperando consistentemente seus 

resultados conforme nossa tese de investimentos (vide Carta Mensal - Jun/12). A Randon possui unidades produtivas em 4 países, além de 

escritórios e centros de distribuição em seus principais mercados no exterior. 
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3) Time for Fun – 15% da Carteira 

Nosso investimento nesta empresa também é recente (Fev/12). Líder do mercado de entretenimento ao vivo, a empresa está bem posicionada 

no mercado local com suas casas de espetáculo (Credicard Hall, Citibank Hall, Teatro Renault e Chevrolet Hall) para expandir suas operações e 

atuar como uma consolidadora natural dos segmentos onde atua. Também vemos valor no processo de verticalização da companhia que 

poderá beneficiar seu fluxo de caixa no médio prazo (vide Carta Mensal - Jul/12). Além disso, o atual patamar de preço das ações da empresa 

equivale ao auge da deterioração da confiança do mercado quanto a seus resultados (vide Cartas Mensais - Out/12 e Nov/12). Embora haja, no 

curto prazo, uma pressão nos custos dos shows de artistas internacionais em função do câmbio, acreditamos que a empresa continua bem 

posicionada, e que a retração da expansão de sua concorrente IMX, do empresário Eike Batista, (ou mesmo uma eventual venda desta para a 

Time for Fun) poderá beneficiar a empresa no médio prazo. 

4) Duratex - 10% da Carteira 

Pertencente aos grupos empresariais Itaúsa e Ligna, a Duratex é líder no segmento de louças e metais (marcas Deca e Hydra), pisos laminados 

(marca Durafloor) e insumos à indústria moveleira (chapas de fibra e painéis de madeira – MDF e MDP). Assim como Marcopolo, nossa posição 

nesta empresa também remonta ao começo da PrismaInvest, seja investindo na própria Duratex ou na Satipel, cuja fusão com a Duratex 

ocorreu em 2009, criando a maior empresa de painéis de madeira da América do Sul. Nos últimos anos, a companhia tem realizado 

investimentos em florestas, verticalização da produção (ex. insumos estratégicos), na expansão de unidades fabris, tanto em madeira quanto 

em louças e metais, e aquisições no Brasil e no exterior (ex. Colômbia). Nossa tese de investimento está pautada, principalmente, na geração 

de valor de seus investimentos, que continuarão a incrementar a capacidade da empresa para atender as demandas das cadeias produtivas da 

indústria moveleira e de construção civil (mercado primário - novos empreendimentos; e secundário – reformas). 

5) Coelce - 5% da Carteira 

Empresa distribuidora de energia no Estado do Ceará, esta empresa está em nossa carteira desde Ago/06. No passado, tivemos uma posição 

muito maior no setor elétrico  (ex. Tractebel, Terna, Light), porém, esta veio sendo reduzida ao longo dos anos. Até este mês tínhamos uma 

posição em Celesc. No entanto, após – aproximadamente - 30 meses,  decidimos desinvestir ao reavaliarmos negativamente a viabilidade de 

maturação de nossa tese de investimento. Atualmente, acreditamos que o segmento de distribuição de energia apresenta um risco regulatório 

menor que os de transmissão e geração (vide Carta Mensal - Ago/12). Em relação ao risco de racionamento de energia que rondava o setor em 

maio deste ano, o impacto negativo do aumento de custo da energia em função das termelétricas ainda está afetando os resultados das 

empresas. Embora o Governo compense este efeito no fluxo de caixa das distribuidoras por meio de antecipações ao  setor, o descasamento 

do fluxo de caixa continua prejudicando, de forma geral, o valor e o balanço das empresas.  

6) Mills – 5% da Carteira 

Líder na prestação de serviços especializados de engenharia por meio de fornecimento de formas de concretagem, estruturas tubulares 

(andaimes) e locação de equipamentos de acesso, esta é a posição mais recente de nossa carteira (Jul/13). Ao longo dos anos, a Mills vem se 

concentrando nos segmentos de Construção (projetos de infraestrutura complexos e de grande porte), Jahu (projetos de construções 

residenciais e comerciais) e Rental (soluções em equipamentos de elevação – ex. plataformas móveis), tendo vendido suas unidades de 

Eventos e, mais recentemente, de Serviços Industriais. Com unidades e filiais em 16 Estados, a Mills vem gradativamente expandindo sua 

presença física e priorizando negócios com maiores margens de rentabilidade e potencial de crescimento. 

 

Não obstante sejamos otimistas com nossa carteira, estamos sempre buscando novas oportunidades de investimento para o Prisma FIA. Nosso 

trabalho é garimpar constantemente estas oportunidades, evitando a assunção de riscos desnecessários ao nosso portfólio e, 

consequentemente, ao patrimônio de nossos clientes.  

No curto prazo, a volatilidade da bolsa deverá se manter, não apenas em função dos riscos macroeconômicos que rondam nosso mercado 

(vide Carta Mensal – Dez/12 e Jun/13), mas também devido ao impacto das empresas do Grupo X (do empresário Eike Batista) no Ibovespa e 

às mudanças na metodologia do índice, ora em discussão pela BM&FBovespa. Estas turbulências de curto prazo poderão ter impactos positivos 

ou negativos no Prisma FIA em comparação com o Ibovespa. Realmente não temos como saber, e seria leviano de nossa parte tentar prever 

comportamentos de curto prazo no mercado acionário (pois este não é nosso negócio). Nosso negócio é avaliar empresas e negócios, dos quais 

somos ou pretendemos ser sócios, ainda que minoritários, por um longo período de tempo. 

Dessa forma, acreditamos que é muito importante nos mantermos fiéis à nossa filosofia de investimentos, pois, por analogia, “trata-se de uma 

maratona, e não de uma corrida de 100 metros”. Alguns investimentos demoram mais que outros para maturar (i.e. ajustar o valor x risco) e, 

então, produzirem os resultados que desejamos. São estes momentos de espera pela maturação de nossos investimentos que testam, e 

ajudam a comprovar, a filosofia de investimentos de longo prazo que tem pautado o Prisma FIA desde Nov/04.  
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Rentabilidade Prisma FIA 
No Mês: -1,77%, No Ano: -3,88%, 12 Meses: +3,63%, 36 Meses: +31,12% e No Acumulado: +375,54% 

 
 (*) 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/2013) 
Cota Prisma FIA: 475,54 (Base 100 em 09/11/2004) 
N° Cotistas: 136 / PL: R$17,5 milhões / PL Médio (12 meses): R$15,3 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. 
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Composição da Carteira (Em Agosto/2013) 

 
 

Informações Gerais: 
Classificação ANBIMA: Ações Livre / Código ANBIMA: 213659 / Código ISIN: BRPRS4CTF008 / Código Bloomberg: FIAPRIS:BZ 
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 
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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