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O mês de Junho foi marcado por uma forte queda do Ibovespa (–11,31%), fazendo com que o índice da Bolsa de São Paulo apresentasse queda 

anual acumulada em 2013 de –22,14%. No entanto, o PRISMA FIA acumula uma rentabilidade negativa de -2,10% no ano, desempenho este 

aproximadamente 20% superior ao do Ibovespa no mesmo período. 

Conforme havíamos antecipado em nossa Carta Mensal de Dezembro/2012, o cenário tem se mostrado bastante desafiador para o mercado 

acionário brasileiro. O surto de aversão a risco no final do 1S13 levou os investidores a liquidarem posições em ativos arriscados, sobretudo em 

ações de países emergentes e commodities internacionais, levando o dólar norte-americano a acelerar sua valorização frente às demais 

moedas de forma geral. Este movimento foi disparado (i) pelas indicações de que o Federal Reserve (Banco Central dos EUA) pode começar a 

diminuir seu programa de estímulo monetário (devido à consistente, embora ainda tímida, recuperação da economia americana) e (ii) pelos 

temores quanto à redução acelerada do ritmo do forte crescimento da economia chinesa.  

No âmbito doméstico, a inflação segue em patamar elevado. O Banco Central do Brasil continua sua queda de braço com as expectativas de 

mercado tentando sinalizar de forma crível uma aceleração no ritmo do aperto monetário, elevando a taxa de juros mais rapidamente, a fim de 

conter a alta dos preços para que o IPCA fique dentro da banda inflacionária (2% abaixo ou acima da meta de 4,5%). Além disso, surgiu uma 

nova variável, que é o campo sócio-político em efervescência. Em nossa visão, os desdobramentos de curto e médio prazos do novo (e atual) 

cenário dependerão muito da forma como Executivo e Legislativo conduzirão o processo político nos próximos meses. O que pode vir de 

positivo é que a pressão popular sirva como um catalisador para que o Congresso e o Executivo comecem a aprovar reformas mais que 

necessárias ao país, as quais vêm se arrastando há anos sem irem à votação. Por outro lado, um cenário ruim seria (em vez de um efeito 

catalisador benigno) a total paralisia política, com a antecipação das campanhas eleitorais de 2014, fazendo com que deputados, senadores e o 

Executivo não mais trabalhassem em torno de reformas estruturantes para o país, mas sim em torno de suas próprias agendas políticas (ex. 

eleições). 

Não obstante o cenário desafiador, acreditamos que a forte queda sofrida recentemente pelo mercado acionário abriu oportunidades que não 

existiam fazia algum tempo no mercado local, sobretudo, e em nosso caso particular, no setor industrial e no setor bancário. Apesar do ajuste 

experimentado pela nossa carteira no mês de Junho, continuamos confiantes em nossos investimentos e acreditamos que nossas empresas 

nos trarão bons frutos no futuro próximo (mais do que compensadores frente à queda recente). Estamos atentos às oportunidades que os 

preços atuais de algumas ações oferecem e, em breve, algumas alterações poderão ocorrer em nossa carteira. Com o intuito de sempre seguir 

com o bom desempenho histórico obtido, mantemos a visão de longo prazo do PRISMA FIA, em linha com nossa filosofia de investimentos: 

“Investir em boas oportunidades na bolsa de valores, nas quais o retorno estimado das ações mais que supere os riscos envolvidos no médio e 

longo prazos”. 
 

 

 

Rentabilidade Prisma FIA 
No Mês: -8,49%, No Ano: -2,10% e 12 Meses: 18,45% 

 
 (*) 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 Junho/2013) 
Cota Prisma FIA: 484,32 (Base 100 em 09/11/2004) 
N° Cotistas: 136 / PL: R$17,6 milhões / PL Médio (12 meses): R$14,5 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 Junho/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 
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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