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Encerramos o 1T13 com expressiva valorização de +7,27% (ante uma desvalorização de -7,55% do Ibovespa), com destaque para este último 

mês de março, no qual o PRISMA FIA valorizou-se +6,75% (ante uma queda de -1,87% do Ibovespa). 

O setor bancário, que compõe 25% de nosso portfólio, representado por Bradesco (BBDC3), Banco do Brasil (BBAS3) e Itaú (ITUB3), foi um dos 

grandes responsáveis pela valorização auferida no trimestre. O setor industrial de nossa carteira também apresentou forte valorização no 

período, com as boas performances (i) das ações de nossa principal empresa, a fabricante de carrocerias de ônibus Marcopolo (POMO3 e 

POMO4), que compõe 20% de nossa carteira; (ii) das ações da fabricante de pisos de madeira, louças e metais Duratex (DTEX3); e (iii) da 

fabricante de papel e celulose Suzano (SUZB5). Cabe também destacar, entre as razões que contribuíram para nosso desempenho, o início da 

recuperação das ações da T4F - Time For Fun (SHOW3), que acaba de lançar o espetáculo da Broadway Rei Leão, em São Paulo; bem como a 

recuperação das ações da Coelce (COCE5), que vinham sofrendo as consequências das más notícias do setor elétrico desde o fim do ano 

passado. 

Seguimos confiantes em relação à nossa carteira de ações, de cujas empresas, de forma geral, esperamos melhora nos resultados nos 

trimestres e anos seguintes, fruto dos investimentos realizados recentemente em aquisições, ampliação de capacidade e otimização de custos 

e processos. Concomitantemente, permanecemos conscientes de que o ano de 2013, conforme havíamos antecipado em nossa Carta Mensal 

de Dez/12, deverá ser marcado por dificuldades e desafios econômicos e políticos. No âmbito interno, ainda há forte pressão inflacionária 

sobre as margens de lucro das empresas, ao mesmo tempo em que o crescimento da economia segue aquém do esperado, com destaque para 

a baixa taxa de investimento como percentual do PIB. Já no âmbito internacional, a crise europeia (embora menos intensa) segue com seus 

desdobramentos e efeitos colaterais, em um momento que surge maior apreensão no cenário geopolítico mundial com os recentes 

movimentos bélicos da Coreia do Norte. 

Não obstante as dificuldades e riscos mencionados, seguimos otimistas em relação às perspectivas para nossas empresas, que compõem a 

carteira do PRISMA FIA com base em 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/longo prazo”. 

 

 

 

 

Rentabilidade Prisma FIA 
No Mês: 6,75%, No Ano: 7,27% e 12 Meses: 18,56% 

 
 (*) 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. 

 

 

 

 

 

 

 

PRISMA FIA  

CARTA MENSAL – MARÇO/2013 
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Análise de Desempenho (Até Março/2013) 
Cota Prisma FIA: 530,66 (Base 100 em 09/11/2004) 
N° Cotistas: 126 / PL: R$15,8 milhões / PL Médio (12 meses): R$13,2 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 Março/2013) 
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Composição da Carteira (Em Março/2013) 

 
 

 

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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