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Evolução do Portfolio 
 1T17 2017 2016 12 meses 5 anos 10 anos 15 anos 20 anos 

FAMA 11,7% 11,7% 56,1% 28,2% 8,3% 68,0% 931% 2.764% 

Ibovespa 7,9% 7,9% 38,9% 29,8% 0,7% 42,8% 386% 617% 
 

Iniciamos o ano de 2017 com uma performance bastante positiva: +11,7% ante +7,9% do 
índice Bovespa. Este desempenho foi atingido através de contribuições positivas da 
grande maioria das posições da carteira, ao passo que as perdas vieram de apenas duas 
ações (Klabin e Linx), ainda assim em pequenas proporções. 

Importante também colocar que nove ações do nosso portfólio obtiveram retorno de dois 
dígitos neste trimestre, com destaque para Localiza e CVC, ambas com alta de 22%, que 
foram as maiores fontes de contribuição positiva para a performance. 

Apesar do cenário macro extremamente desafiador e recessivo, as principais empresas da 
carteira apresentaram um resultado operacional bastante satisfatório. Ao compilarmos o 
“core” do portfólio (5 maiores posições, representando 50% do fundo), as companhias 
cresceram organicamente 12,3% em receita e 17,7% em EBITDA.  

Mais importante do que terem atingido um crescimento real da receita em mais um ano 
com PIB negativo, estas empresas conseguiram um ganho importante de margem, já que 
a variação do EBITDA foi bem mais acentuada que a observada na receita, em 2016. 

Os principais destaques operacionais para o ano de 2016 ficaram por conta de M Dias 
Branco e Raia Drogasil, com elevação de EBITDA de 34% e 33%, respectivamente. Ambas 
seguem como posições relevantes em nosso portfólio e continuamos bastante otimistas 
quanto ao desempenho operacional futuro, com valuations bastante atrativos, apesar 
dos múltiplos parecerem, a primeira vista, elevados. 

Atribuição de Performance no 1T2017 (3 principais contribuições): 

Positivas Negativas 

CVC +2,3pp Klabin -0,5pp 

Localiza +2,0pp Linx -0,2pp 

Multiplan +2,0pp - - 

 

Durante o primeiro trimestre deste ano realizamos algumas movimentações na carteira, 
sendo a principal delas o desinvestimento integral de Cetip, empresa que fazia parte de 
nosso portfólio desde 2012 e que gerou um retorno bastante elevado (mais detalhes 
abaixo), em decorrência da finalização do processo de fusão com a BM&FBovespa.  

Outras fontes de recursos foram a venda de Hypermarcas e a redução da exposição em 
Mills. No primeiro caso, entendemos que a relação risco-retorno estava desbalanceada, 
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ao passo que no caso de Mills optamos por reduzir a parcela de maior risco do portfólio 
após o bom desempenho da ação no início do ano. 

Parte dos recursos levantados com estas vendas foi distribuído entre um pequeno 
aumento da exposição em uma companhia de varejo já existente no portfólio e uma nova 
posição, ainda pequena, que se beneficia diretamente do movimento da queda dos juros 
reais e reaquecimento da economia. 

O nível de caixa está temporariamente elevado e será alocado em outras posições em 
breve. 

Cetip  
Quando iniciamos nosso investimento em Cetip em 2012 nosso maior temor era que a 
“guerra fria” entre a empresa e a BM&FBovespa se tornasse um conflito destrutivo para 
ambas. A percepção de que havia sempre uma ameaça velada de “invasão” do terreno 
adversário a qualquer momento dominava as discussões sobre a tese de investimento, 
haja vista que não enxergávamos nenhum outro grande potencial de destruição de valor: 
o modelo de negócios do segmento de registro de títulos e custódia era (e continua 
sendo) extremamente sólido, gerando receitas em constante crescimento, quase que 
independente do ambiente macro econômico. Por outro lado, havia (e há) o segmento de 
registro de financiamentos de veículos, que é totalmente exposto ao crescimento do país, 
mas a deterioração desta parte não afetaria excessivamente os resultados da empresa 
como um todo.  

Esta avaliação de risco nos levou a montar e manter uma posição inicial relativamente 
pequena enquanto prosseguíamos em busca de mais informações que pudessem nos dar 
o conforto necessário para adquirir mais ações. Entre as diversas reuniões com a 
empresa, com a BM&FBovespa, pesquisa dos peers globais, análise das fusões entre 
bolsas no exterior, conversas com bancos, seguradoras, FENASEG e entidades de classe, 
potenciais competidores, além dos cartórios, entre outros, colecionamos uma quantidade 
relevante de opiniões e dados que nos permitiram a certa altura detectar que a 
probabilidade de um movimento “suicida” estava cedendo à medida que ficava claro para 
ambas empresas o potencial destrutivo de tal movimento. 

O lado reverso desta relação potencialmente conflituosa sempre foi a possibilidade de 
uma junção de forças, que criaria uma empresa dominante no Brasil, com virtualmente 
nenhuma concorrência. A dúvida ficava sempre ligada ao potencial veto por parte dos 
órgãos antitruste (CADE) e regulatórios (CVM). Não havia como identificar qual lado seria 
preferido por estes órgãos e quais restrições seriam aplicadas.  

Contudo, independente deste potencial “casamento” (uma opcionalidade), a tese Cetip 
mostrava a cada trimestre que se sustentava por si só, não apenas pelos resultados, mas 
também pelas oportunidades de crescimento que a empresa detectava como, por 
exemplo, o registro eletrônico de financiamentos imobiliários. Esta evolução 
gradativamente aumentou nosso conforto e confiança na empresa, nos levando a 
incrementar o volume investido até o ponto de ser uma das maiores posições do 
portfólio. 
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O resultado foi uma valorização de 130%, gerando um alfa de 116pp frente ao Ibovespa, 
que no mesmo período rendeu 15%.  

Visão de Médio Prazo 
Seguimos construtivamente otimistas com a inflexão da economia brasileira. 

As tão esperadas reformas (previdência, fiscal, etc.) podem e devem ser aprovadas, 
embora um pouco distantes do plano original, o que demandará uma nova intervenção 
em alguns anos. 

Contudo, a queda de juro nominal e real e a queda da inflação, decorrentes dos ajustes 
realizados pela equipe econômica, devem repercutir numa maior confiança do 
consumidor e do empresariado, criando um ambiente mais favorável e uma dinâmica 
com ciclo positivo de emprego e investimento. 

Dentro deste cenário, acreditamos que as mais beneficiadas serão as empresas líderes, 
bem geridas, mais produtivas e com balanços fortes. Estas empresas poderão aproveitar 
melhor esta fase de recuperação econômica do que as empresas combalidas e 
alavancadas, cuja agenda principal continua sendo a redução de dívida. 

Visão de Longo Prazo 
Nossa visão de longo prazo segue inalterada, porém com um desfecho esperado mais 
positivo para o mercado de ações. 

A redução da taxa de juros será mais rápida do que o imaginado, o que, associado a um 
estoque enorme de títulos incentivados (LCI´s e LCA´s) que vencerão em breve sem a 
possibilidade de reinvestimento nos mesmos patamares, devem proporcionar um fluxo 
muito grande e estrutural para o mercado de capitais, seja em ações, dívida ou 
investimento direto. 

O fluxo de recursos advindo de pessoas físicas e fundos de pensão pode acelerar o 
desenvolvimento do mercado, proporcionando o surgimento de mais instrumentos 
financeiros, transações de M&A e abertura de capital de empresas, que por sua vez 
trarão mais dinamismo à economia real. 

Nosso portfolio estará posicionado nas empresas capazes de capturar este crescimento e 
com capacidade de gerar mais valor do que o esperado; portanto manteremos as 
alocações a empresas de altíssima qualidade, bem geridas, com atuação em segmentos 
promissores da economia. 
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Disclaimer 

A FAMA Investimentos Ltda. não comercializa nem distribui quotas de 
fundos de investimentos ou qualquer outro ativo financeiro. As informações 
contidas neste material são de caráter exclusivamente informativo. É 
fundamental a leitura do regulamento dos fundos antes de qualquer 
decisão de investimento. Rentabilidade passada não é garantia de 
rentabilidade futura. A rentabilidade divulgada não é líquida de impostos. 
Nenhum fundo conta com garantia da instituição administradora, da 
gestora ou do Fundo Garantidor de Créditos -FGC. Para obtenção do 
Regulamento, Histórico de Performance, Prospecto, além de eventuais 
informações adicionais, favor entrar em contato com a administradora dos 
fundos da FAMA Investimentos. Para avaliação de performance dos fundos 
de investimento, é recomendável uma análise de período de, no mínimo, 12 
meses. 

 

 


