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Com a venda das participações de nossa carteira que tiveram expressiva valorização ao longo de 2009 e 2010, em especial aquelas ligadas ao 

mercado interno/consumo, vimos a necessidade de recompor nosso portfólio. Ao mesmo tempo, surgia no mercado a oportunidade de iniciar 

nossas posições em bancos brasileiros negociados na BM&FBovespa. Primeiramente, adquirimos ações do Bradesco (Jul/10), seguidas de 

ItaúUnibanco (Ago/10) e, por último, adquirimos ações do Banco do Brasil (Dez/11), fazendo com que o setor de bancos atingisse o patamar de 

35% de nossa carteira de ações em Junho/2012. Atualmente, com 25% de participação, as instituições financeiras seguem sendo o principal 

setor de nosso portfólio e, em nossa visão, continuam apresentando uma das melhores relações retorno x risco do mercado acionário local. 

Em meados de 2010, as ações dos bancos estavam sofrendo um significativo desconto em bolsa devido à intensificação da crise de dívida 

soberana na Europa, a qual afetara diretamente a credibilidade de grandes instituições financeiras europeias. A grande exposição daquelas 

instituições aos títulos dos países europeus com problemas para honrar seus compromissos aumentou a percepção de risco do setor ao redor 

do mundo e elevou o custo de captação internacional de recursos pelos bancos. De fato, as instituições brasileiras também foram penalizadas 

com a queda de suas ações, embora não estivessem expostas aos títulos dos países europeus e, principalmente, possuíssem sólidas 

perspectivas de crescimento com o mercado interno em franca expansão. Logo, víamos naquele momento uma oportunidade de investimento 

cujo retorno esperado parecia mais do que compensar os riscos envolvidos. 

Em 2010 e 2011, os bancos brasileiros apresentaram resultados robustos e crescentes, com a inadimplência sob controle. Já em 2012, duas 

novas variáveis passaram a fazer parte do dia-a-dia das atividades bancárias locais: (i) o Banco Central reduziu fortemente a taxa básica de 

juros a um patamar sem precedentes na história econômica do país, diminuindo de forma significativa a rentabilidade dos títulos públicos, que 

até então eram um porto seguro às tesourarias dos bancos, que encontravam aí uma generosa rentabilidade livre de risco; e (ii) a ofensiva do 

Governo para reduzir os spreads bancários utilizando ativamente a Caixa Econômica Federal e o Banco do Brasil para este fim.  

Os próximos trimestres mostrarão quais, e como, as instituições bancárias irão tirar proveito deste cenário desafiador, no qual será necessário 

cada vez mais gerar caixa por meio das atividades de crédito e serviços a fim de compensar a redução (e importância) da rentabilidade das 

tesourarias. As taxas atuais de retorno do patrimônio líquido dos bancos, entre 15% e 20%, vieram para ficar. As taxas elevadíssimas do 

passado, algumas vezes superiores a 30%, não voltarão, pois, a nosso ver, houve uma mudança estrutural – e não somente uma mudança 

conjuntural -, aproximando a rentabilidade do setor bancário local à rentabilidade internacional (embora ainda haja espaço para uma redução 

ainda maior). Em contrapartida, acreditamos que o volume de crédito e as atividades de seguros e previdência seguirão aumentando suas 

participações e importâncias nos resultados das instituições nos próximos anos, assim como já ocorreu em 2012.  

Embora seja um novo paradigma às grandes instituições financeiras locais, em nossa visão, esse novo ambiente abre bastante espaço para 

intensificar e gerar atividades, negócios e produtos lucrativos, elevar a base de clientes que utilizam os serviços bancários, e aumentar a 

quantidade de produtos e serviços que cada cliente utiliza. Acreditamos ainda que o Governo possa, em algum momento, extinguir o IOF sobre 

as operações de empréstimos, sobretudo àquelas destinadas à produção e à geração de emprego, a fim de estimular o aumento do crédito. 

Não obstante, seguimos bastante atentos em relação aos níveis de inadimplência dos bancos, bem como aos investimentos necessários (TI, 

infraestrutura, recursos humanos etc.) para os bancos operarem neste novo ambiente.  
 

 

Rentabilidade Prisma FIA 
No Mês: -1,75%, No Ano: -1,75% e 12 Meses: 19,59% 

 
 (*) 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. 
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Análise de Desempenho (Até Janeiro/2013) 
Cota Prisma FIA: 486,07 (Base 100 em 09/11/2004) 
N° Cotistas: 119 / PL: R$14,1 milhões / PL Médio (12 meses): R$12,9 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. 

 

Composição da Carteira (Em Janeiro/2013) 
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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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