
 

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 1 

 

Rentabilidade Prisma FIA: No Mês: +7,02%, No Ano: +7,02%, 12 Meses: +39,37%, 36 Meses: -20,01% e No Acumulado: +228,19% 
 
A Prismainvest adotou como estratégia para tomada de decisões de investimento a análise 
fundamentalista de empresas, com avaliações baseadas em projeções de fluxo de caixa descontado, as 
quais são confeccionadas a partir da análise de informações públicas das empresas, tais como balanços e 
demonstrativos de resultados, estrutura societária, governança corporativa etc. 

Em 2008, a filosofia de investimentos e estrutura da PrismaInvest foi reforçada com a chegada de novos 
membros à equipe, além da constituição formal do Comitê de Investimento, cujos membros contam com 
experiências complementares que, juntas, somam quase 50 anos em gestão e avaliação de negócios. Já 
em 2010, o Prisma FIA atingiu a marca de 100 clientes, incluindo, pela primeira vez, clientes pessoas 
jurídicas, e, no mesmo ano, alcançou a sua melhor rentabilidade relativa em um único período até o 
momento, tendo este reconhecimento em publicações da mídia especializada. Veja aqui essas 
publicações. 

O Prisma FIA, bem como os clubes e fundos exclusivos geridos pela PrismaInvest, possui um perfil "long 
only" e uma estratégia de "total return" e, com isso, busca ter desempenho acima do mercado acionário 
no longo prazo; mas, sobretudo, busca maximizar a relação Risco x Retorno para seus clientes. Muitos de 
nossos cotistas estão conosco desde o começo da PrismaInvest, o que reforça a confiança em nossa 
filosofia de investimento. 
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Cota em Janeiro de 2017 328,1883365
PL Atual R$ 5,6M
PL Médio (12 Meses) R$ 5,6M
Período FIA Prisma Ibovespa
Em Jan/17 7,02% 7,38%
No ano de 2017 7,02% 7,38%
Retorno Acumulado 228,19% 178,57%
Retorno 12 meses 39,37% 60,05%
Retorno 24 meses 9,39% 37,87%
Retorno 36 meses -20,01% 35,75%
Retorno Anualizado 7,02% 7,38%

Carteira FIA Prisma Janeiro de 2017
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(*) 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. 

 
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+4; Após 12h00, D+2 (cota) e D+5 (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 BM&F Bovespa (096) Agência: 1-9/ Conta corrente: 2472-6 
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