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Apesar de ter encerrado 2014 com uma queda relativamente modesta, a baixa de 3% do índice Bovespa 
pouco reflete o que de fato ocorreu durante o ano. Após atingir uma queda de 13% nos primeiros meses, o 
Ibovespa inverteu o sinal e chegou a acumular uma valorização de 20%, embalado pela perspectiva de vitória 
da oposição nas eleições presidenciais, voltando a cair nos últimos meses do ano. 

Na ótica do investidor estrangeiro, a volatilidade foi ainda mais aguda. Em dólares, o Ibovespa fechou 2014 
com desvalorização de 14% - próximo ao patamar mínimo (-17%), tendo atingido uma alta de 26% durante o 
ano. Ou seja, a distância entre o máximo e o mínimo foi de 43 pontos percentuais. 

 

Ibovespa (USD) 

 

 

Além da alta volatilidade, outros pontos nos chamaram a atenção em relação ao comportamento do mercado 
acionário em 2014. 

Diversas empresas quase centenárias, líderes em seus mercados, com marcas fortes e que já navegaram por 
diferentes cenários econômicos adversos no Brasil, tiveram quedas muito expressivas, dizimando valores 
construídos ao longo de décadas. 

A Alpargatas, por exemplo, dona da marca Havaianas e tendo 107 anos de história, teve seu valor 
praticamente dividido pela metade em apenas um ano. A Marcopolo (líder no mercado de ônibus; 65 anos de 
história); a Iochpe (líder no mercado de rodas automotivas, 95 anos); a Lopes (líder em intermediação 
imobiliária; mais de 80 anos de histórico) e a Mills (líder no mercado de soluções de engenharia; sexagenária) 
todas perderam entre um terço e 80% de seu valor em 2014. 

Não queremos entrar aqui na avaliação dos resultados operacionais destas companhias no ano, mesmo 
porque não somos acionistas da maioria delas e não temos base suficiente para avalia-las com a devida 
profundidade, mas não podemos deixar de observar a magnitude da destruição de valor destas empresas no 
curto espaço de tempo de um exercício. 
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O descolamento do desempenho das empresas médias e pequenas (small & mid-caps) em relação às 
empresas maiores também chamou atenção. 

É possível notar claramente no gráfico abaixo que o Ibovespa e o índice de Small Caps mantiveram alta 
correlação desde meados de 2013 até o primeiro trimestre de 2014, quando passamos a observar um 
evidente descolamento entre ambos, com uma desvalorização muito mais acentuada do índice de Small Caps 
(-17% no ano) ante ao Ibovespa (-3% no ano). 

 

Ibovespa e Small (Base 100) 

 

 

Este desempenho bastante negativo das Small Caps fica ainda mais evidente quando observamos 
individualmente cada setor. Para tanto, classificamos cerca de 200 empresas negociadas na bolsa brasileira 
em diferentes setores e calculamos a média de desempenho no ano de 2014, separando as pequenas 
empresas (valor de mercado abaixo de R$ 3 bilhões) das médias e grandes.  

Os resultados são sintomáticos, e podem ser vistos na tabela a seguir. 
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Variação Média em 2014 (%) 

SETOR Médias & Grandes Pequenas 

Agribusiness +27,5% -33,9% 

Alimentos & Bebidas +20,7% -13,9% 

Bens de Capital e Autopeças +31,2% -37,0% 

Construção Civil -16,5% -40,8% 

Saúde & Educação +35,1% -8,0% 

Eletroeletrônicos +16,6% -22,5% 

Finanças & Seguros +17,6% -14,1% 

Locadoras +8,8% -53,7% 

Logística -7,8% -31,6% 

Móveis & Mat. Construção -30,6% -31,4% 

Química, Óleo & Gás -18,4% -29,6% 

Shoppings & Properties -3,1% -17,6% 

Serviços +46,2% -27,5% 

Sider., Metalurgia & Mineração -52,0% -51,7% 

Tecnologia -2,5% -2,4% 

Têxtil -27,8% -64,0% 

Utilities +2,0% -31,1% 

Varejo & Bens de Consumo +1,8% -14,4% 

MÉDIA +2,7% -29,2% 

 

É claro que esta divisão setorial e o cálculo da média aritmética não guarda nenhuma metodologia científica, 
mas fica evidente a existência de “duas bolsas” distintas no ano de 2014: a das empresas maiores e líquidas 
e a das empresas menores e com baixa liquidez. 

Observamos que salvo “empate técnico” observado em três setores, em todos os demais as empresas 
médias e grandes superam as empresas pequenas por larga margem, levando o “placar” final a uma “derrota 
vexatória” das empresas pequenas por diferença de 32 pontos percentuais. 

Neste contexto, o nosso desempenho em 2014 foi também bastante insatisfatório, apesar de ter sido 6 pontos 
percentuais superior ao índice comparável, como podemos ver abaixo. Mais do que o desempenho em si, 
muito nos incomoda a correlação excessiva entre o FAMA SMID  e o índice de Small Caps, dado que há 
poucas semelhanças na composição de ambos, ficando ainda mais evidente um comportamento claro de 
classe de ativo. 
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FAMA e SMLL (base 100) 

 

 

Mais adiante neste Relatório de Gestão mostraremos alguns exemplos de empresas de nossa carteira que 
depreciaram desproporcionalmente a seus fundamentos. 

 

 

 

Gostaríamos de compartilhar importantes decisões que foram tomadas em 2014, algumas delas já discutidas, 
comunicadas e implementadas e outras ainda a serem implementadas, e que acreditamos terão impacto 
significativo. 

 

Linha de Produto & Impacto nas Análises 

Até meados de 2014, nossa carteira de fundos de ações era composta por 3 produtos: Futurewatch  - small 
caps, Challenger  - mid caps e Futurevalue  - micro caps. Apesar do longuíssimo histórico destes fundos para 
os padrões brasileiros (small caps: 21 anos; mid caps: 16 anos; micro caps: 9 anos) e ótimo desempenho de 
longo prazo, decidimos unificar todos os produtos em apenas um: o FAMA Small & Mid Caps (SMID) . 

Com isso, passamos a ter apenas um produto que pode investir em empresas de diferentes tamanhos, 
escolhendo as melhores teses de investimento sem compromisso com alocação mínima ou máxima em ações 
mais ou menos líquidas. 

Importante destacar que a estratégia SMID já é a utilizada na gestão dos portfolios de nossos investidores 
institucionais há mais de 8 anos. Portanto, agora a FAMA  passou a ter apenas uma carteira, com todos os 
investidores alocados de maneira idêntica. 

Qual a consequência disso?  
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Anteriormente investíamos em cerca de 32 empresas, somando todos os veículos. Eram 32 negócios para 
analisar, diferentes setores, network de pessoas, monitoramento, entre outros. Agora são apenas cerca de 
doze. Não só podemos investir apenas nas melhores ideias, como também temos muito mais acesso, 
controle, disciplina e monitoramento das investidas. 

Esta redução aumenta o foco e a eficiência das nossas análises, e traz como benefício uma equipe mais 
enxuta, que é muito mais fácil de ser monitorada, conduzida e motivada. 

 

Foco do Senior Management 

Anos atrás tomamos algumas decisões que, por uma série de fatores, acabaram consumindo mais tempo e 
atenção que prevíamos.  

Um bom exemplo foi o lançamento do fundo de Private Equity  em 2008. Apesar de termos apenas duas 
empresas investidas, é inegável que alguma energia foi drenada dos principais sócios da FAMA para 
acompanhar os negócios. Como não daremos continuidade a esta área, não lançaremos novos fundos com 
esta característica. Foi um mau investimento tanto para nós quanto para os nossos investidores. 

Outro exemplo de excesso de energia empregada são os diversos assentos em conselhos de administração 
que assumimos nos últimos anos, com resultados pouco uniformes. Temos certeza que em algumas 
companhias as nossas contribuições agregaram muito valor, em outros foi apenas um investimento de tempo 
e esforço com pouco resultado.  

Em 2014, já reduzimos para cinco o número de conselhos, e em 2015 veremos uma nova redução. Isso não 
significa em hipótese alguma que abriremos mão de sermos ativistas ‘colaboracionistas’, mas, em vários 
casos, entendemos que é viável atuar de forma próxima das empresas e influenciar positivamente sem 
participar diretamente dos conselhos. 

 

Realinhamento das Empresas Investidas 

Desde a fundação da FAMA , nosso foco sempre foi em empresas médias e pequenas, tendo investido em 
algumas ações bem ilíquidas. De forma bastante pragmática, entendíamos que empresas menores, menos 
cobertas por analistas, tendiam a oferecer retornos substancialmente maiores quando fossemos capazes de 
identificar boas teses de investimento, ainda mais quando pudéssemos contribuir para melhorar a 
governança. 

Nosso histórico é repleto de casos de sucesso neste sentido, contudo, após a crise de 2008/2009, o apetite 
por empresas menos líquidas secou. Nem mesmo as boas empresas pouco líquidas performaram bem.  

Temos diversos casos na nossa carteira de empresas que tiveram excelente desempenho operacional nos 
últimos três ou cinco anos, mas as ações não acompanharam os fundamentos. Apenas para citar dois 
exemplos, podemos ilustrar como evidência: 

• Grazziotin: Nos últimos três anos os resultados da empresa superaram de longe as nossas expectativas 
mais otimistas, com crescimento de quase 70% do lucro líquido e geração de caixa... mas as ações da 
empresa mal andaram. Se fossem líquidas, acreditamos que teriam disparado; 

• Rodobens: Há três anos a empresa estava em meio a um processo de reestruturação, tomando dívida 
com o controlador para equilibrar suas contas e queimando caixa. Hoje a empresa gera caixa, se 
desalavancou, tem um dos balanços mais fortes do setor... mas as ações estão sendo negociadas a 
metade do preço. 
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Este foi mais um fator que pesou muito sobre os nossos resultados nos últimos anos e nos levou a fazer 
importantes ajustes (ainda que tardios), reduzindo bastante a posição em empresas pouco líquidas, dado que 
entendemos que a aversão a iliquidez se manterá ainda por um bom tempo, e pouco sacrificando o upside 
potencial. 

Isso deixará a FAMA mais parecida com outros gestores do mercado? 

Não. É importante notar que apesar de termos migrado mais recursos para empresas mais líquidas, ainda 
temos um portfolio bem diferente de nossos pares, ao passo que eles têm entre si carteiras muito parecidas. 
A tabela abaixo apresenta as carteiras de doze concorrentes. É fácil notar como são semelhantes, ao passo 
que os overlaps entre eles e a FAMA é bastante baixo. 

Fundo 1 Fundo 2 Fundo 3 Fundo 4 Fundo 5 Fundo 6 Fundo 7 Fundo 8 Fundo 9 Fundo 10 Fundo 11 Fundo 12 Total

Itausa / Itau Unibanco 1.4E+07 195730 986683 0 2.6E+08 0 5061559 329741 1.3E+08 663755 1197125 6397493 10
Aliansce 0 0 1836125 138822 8241177 0 344820 0 0 89873 1.6E+07 0 6
Petrobras 0 0 717876 0 1332355 0 944919 0 0 747864 1493847 4598213 6
BRF Foods 0 4408748 355264 0 0 2.4E+07 0 1.3E+07 0 449161 0 0 5
BMF Bovespa 0 0 0 0 5695124 0 76068 288468 0 1836396 8144373 0 5
Lojas Renner 449425 0 4421176 0 1.6E+08 0 2412542 1.6E+07 0 0 0 0 5
Ambev S/A 5.4E+07 0 12828 0 0 0 0 2496238 0 0 2.5E+07 2.9E+07 5
Cosan 0 1321431 1.5E+07 0 455369 0 0 2E+07 0 1.8E+07 0 0 5
Equatorial 7.3E+07 0 119372 0 0 0 0 0 1.5E+07 123632 9.6E+07 0 5
Gerdau/Gerdau Met 0 2675238 655236 0 7627373 5151156 0 0 0 0 0 0 4
Kroton 0 6314468 2.5E+07 0 0 0 0 2116363 0 0 0 0 3
Total 4 5 10 1 7 2 5 7 2 7 6 3  

Ou seja, entre 12 gestores diferentes, dez investem em Itausa e/ou Itau, metade deles investe em Aliansce e 
Petrobrás. 

Por outro lado, a carteira da FAMA é bem distinta, conforme podemos ver abaixo. A grande maioria das 
empresas em que nós investimos ninguém mais investe (ou poucos investem) – inclusive em nomes 
conhecidos e líquidos. 

Fundo 1 Fundo 2 Fundo 3 Fundo 4 Fundo 5 Fundo 6 Fundo 7 Fundo 8 Fundo 9 Fundo 10 Fundo 11 Fundo 12 Total

Cetip 0 1156430 0 0 0 0 4786945 0 0 0 0 0 2
Duratex 0 3103559 0 0 0 0 2689400 0 0 0 0 0 2
Restoque 0 0 0 0 0 1.6E+08 0 0 0 0 0 0 1
Log-in 0 0 0 1764785 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Multiplan 0 0 0 0 0 0 0 5303047 0 0 0 0 1
Raia Drogasil 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Portobello 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rodobens 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Even 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tupy 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Randon 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mills 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
M. Dias Branco 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total 0 2 0 1 0 1 2 1 0 0 0 0  

Ainda que tenhamos hoje um portfolio com empresas maiores e mais líquidas, continuamos pensando de 
uma maneira diferente, temos um processo distinto e valorizamos aspectos diferentes nas empresas e 
management, de forma que o resultado final acaba sendo um portfolio distinto. 
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Gestão de Risco 

Todos que nos conhecem sabem que nunca acreditamos na maioria das medidas usualmente utilizados para 
gerir risco de portfólio, como por exemplo o V@R. Acreditamos que a melhor maneira de administrar risco é 
conhecer profundamente o ativo em que estamos investindo para entender exatamente quais são os drivers 
que adicionam e destroem valor das empresas, e assim testamos os nossos modelos (stress test) para avaliar 
o risco vinculado a cada posição. 

Ao longo de 2014 avançamos ainda mais no controle de risco, que passou a contar com critérios qualitativos 
e quantitativos pré-determinados e que levam em consideração vários pontos de risco potencial que nem 
sempre são adequadamente simulados em planilha ou enxergados por um analista. Este sistema teria evitado 
ou amenizado substancialmente a perda com ações de uma companhia que foi a maior detratora de 
performance em 2014. 

 

Perspectivas para 2015 

O fato de 2015 ser um ano de ajustes na economia, com baixo crescimento, aperto monetário, restrição de 
crédito, além dos desafios internacionais (possível aumento de juros nos EUA, queda de commodities, 
desaceleração na China, etc) não é novidade para ninguém. 

Isso não quer dizer que a bolsa não terá boa performance, mas é muito difícil ter uma visão clara. Sabemos 
que o mercado em geral está pessimista e que ao menos uma boa parcela deste “mau humor” já está 
incorporada nos preços. Caso o novo ministro da fazenda seja capaz de restabelecer a confiança, ainda que 
a economia continue com baixo crescimento, poderemos ter um fluxo positivo para ações e consequente alta 
dos mercados. 

O que fazer então em um cenário tão incerto? 

Mudamos consideravelmente o perfil dos ativos da carteira. Alguns businesses com ciclo longo, de capital 
intensivo e risco de execução mais alto foram bastante reduzidos ou eliminados do portfolio, ainda que 
gostássemos muito de algumas destas companhias, como o caso da EVEN. Em contrapartida, aumentamos a 
participação de empresas com baixo risco de execução, forte geradoras de caixa e resiliência de demanda, 
como Multiplan, além de termos voltado a investir em M Dias Branco, empresa que reúne estas 
características acima descritas. As cinco maiores empresas da carteira – que hoje representam quase 50% 
do portfolio – são líderes em seus segmentos, com baixa elasticidade de demanda e geradoras de caixa. 

Uma parcela do portfolio que anteriormente estava alocada a empresas mais incertas (casos de 
desalavancagem, turn-arounds, etc), que tinham os maiores potenciais de retorno do portfolio, foi alocada a 
empresas boas, sólidas, pouco alavancadas e bem geridas, mas que estão passando por um momento de 
curto prazo complicado e por isso tiveram suas ações excessivamente desvalorizadas, tais como Duratex, 
Mills e Randon. 

Dessa forma, entendemos que aumentamos muito a qualidade do portfolio, sem abrir mão de muito potencial 
de valorização. O ano de 2014 foi muito difícil e volátil para os mercados, nossos fundos e nossos 
investidores. Foi também fundamental para a estruturação de nosso negócio para os nossos próximos 20 
anos de história. 

Desejamos a todos um Feliz 2015 e agradecemos por mais um ano de parceria. 

Fabio Alperowitch, Mauricio Levi & time FAMA 


