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Sem dúvida, o nome mais associado à gestão de empresas de baixa 
e média liquidez no Brasil é o de Fabio Alperowitch. O homem que 
fundou a Fama Investimentos em 1993 com Mauricio Levi, quando os 
dois eram jovens de vinte anos, escolheu as small caps na partida por 
um motivo simples: ninguém olhava para elas.

A gestão das pequenas em um país em que a Bolsa como um todo 
é pouco povoada, assim como a conjuntura internacional pós-2008 
de apego máximo à liquidez, fez Fabio voltar atrás em seus princí-
pios. Desistiu das pequenas? “Elas que desistiram de mim”, brinca o 
gestor, sem mágoa. 

Em 2015, a casa abriu mão de ter um fundo exclusivo de small 
caps, fundindo o produto com o de empresas de média capitalização. 
Seria uma história sem final feliz não fosse o fato de que o espírito 
persiste no fundo da Fama: perseguir com afinco histórias não óbvias. 

Que tal tentar desvendar o que está por trás da marca de biscoi-
tos e massas que acaba de estrear na Bolsa, para a qual investido-
res e consumidores do Sudeste torcem o nariz? O segredo não está 
nas planilhas de Excel, mas na visita ao mercado, na conversa com o 
consumidor, no mergulho em uma cultura regional distinta. 

Quem diria àquela altura que a empresa que estreou na Bolsa por 
R$ 20 chegaria a R$ 135 em menos de uma década?

De raciocínio rápido e perspicaz, Fabio conta o que é, para ele, o 
maior risco do ofício de gestor de longo prazo: a profundidade do es-
tudo pode levar à paixão pela companhia. Assim como nas relações 
pessoais, o sentimento cega e, no limite, resulta em leniência com 
resultados ruins. 

A solução está no equilíbrio da sociedade. Ou, no limite, no di-
álogo – um recurso recorrente, diga-se de passagem, no mercado 
de gestão de recursos. Fabio é paixão, Mauricio é razão. Daí vem o 
sucesso da Fama.

O gestor que rejeita o óbvio
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Você é o gestor brasileiro que mais ficou reconhecido pelo inves-
timento em small e mid caps. Por que escolheu esse nicho?
Eu diria até que foi meio acidental. Eu e o Mauricio [Levi], o outro 
sócio-fundador, trabalhávamos na Procter & Gamble, nunca tínha-
mos trabalhado no mercado financeiro. Eu tinha vinte anos de idade, 
ele tinha 21, a gente não tinha track record, não tinha amigos no 
mercado… Quando começamos, gerenciávamos US$ 10 mil. A gente 
precisava de um nicho para ser competitivo, porque não dava pra 
competir com Pactual, Garantia, Morgan, Indosuez, que cobriam as 
large caps. Então escolhemos o nicho das empresas menos visíveis 
pra poder nos diferenciar. Começou meio por acidente e depois a 
gente pegou gosto.

Na P&G, você fazia o quê?
Eu era estagiário da área financeira. A Fama começou quando ainda 
estávamos na faculdade.

Aí você teve acesso a alguma literatura internacional de small e 
mid caps?
Não, naquela época não existia internet, não existiam os sistemas que 
existem hoje, livros importados não chegavam. Pra ter acesso à cota-
ção de Bolsa, a gente usava um negócio chamado videotexto que dava 
uma cotação por vez com delay de não sei quantos minutos. A gente se 
virava com o que tinha. Era muito primitivo. Na verdade, até a nossa 
preferência por critérios qualitativos, em vez de quantitativos, vem 
um pouco disso. E um pouco pela experiência do mundo real, em vez 
do mundo financeiro, que a gente acha às vezes que é virtual demais.

Mas o fato de você chegar à Bolsa e dizer: ‘Vou comprar as peque-
nas’ tem a ver com poder ter alguma intervenção na companhia? 
Se, na época, eu ligasse pra Telebras ou pra Petrobras ou pro Bra-
desco e falasse: ‘Olha, eu tenho vinte anos, administro US$ 10 mil, 
vou comprar US$ 500 da sua ação e quero ser recebido’, o cara ia me 
mandar… procurar alguém (risos). E, por outro lado, se a gente li-
gasse pra empresas menores ou que fossem menos exploradas, tinha 
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um tapete vermelho na porta. Na época, compramos ações de uma 
empresa chamada Metisa e fomos os primeiros analistas a visitar a 
companhia. É um nicho que a gente achou pra ter interlocução.

Metisa foi a primeira ação que vocês compraram?
Não, nossa primeira compra foi a Embraer. Hoje não, mas a Embraer, 
na época, era recém-privatizada, uma empresa completamente su-
cateada. Exatamente desse tipo de coisa que a gente gostava, de pegar 
empresas que eram negligenciadas e completamente fora do senso 
comum e olhar pra cinco, dez, quinze, vinte anos na frente. E ver que 
a empresa tinha um diferencial competitivo pra crescer. Hoje, ao falar 
de Embraer, você vai dizer: ‘Como assim isso é uma small cap?’. Mas, 
em 1993/1994, éramos xingados por comprar a Embraer porque a em-
presa ia quebrar. Era desse tipo de coisa que a gente gostava.

E vocês conseguiram uma valorização expressiva com Embraer…
A primeira grande tacada, nem sei se esse termo se usa ainda, que 
a gente deu foi a Embraer. As ações multiplicaram por dez e foi algo 
bem emblemático pra gente.

E como vocês escolheram a Embraer na época?
Essa eu não diria que foi por acidente, mas foi quase uma questão pes-
soal. O meu sócio Mauricio é aficionado por aviação. Desde pequeno, 
ele gostava do assunto e entendia dele. Então a gente gostou de um 
projeto que se chamava emB-145, ou algo assim. Acreditávamos no 
desenvolvimento da aviação regional na época e aquele projeto era 
bom, tinha autonomia, baixo gasto de combustível etc. Entendemos 
que aquele projeto poderia mudar a cara da empresa pra frente. E era 
de fato uma empresa que, hoje é fácil falar, mas, na época, era uma 
brasileira que se inseriu num contexto global de mercado extrema-
mente competitivo e dominado por gigantes do mundo desenvolvido.

Já falamos de duas situações que têm um peso do acaso: small 
caps e Embraer. Tem um pouco de sorte nesse processo de sele-
cionar ações?
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Sorte é necessária na vida em geral. Agora, eu não diria que é sorte 
pura. No caso da Embraer, eu tive a sorte de ter um sócio que en-
tendia de aviação. Mas, fora a Embraer, a gente também teve bons 
resultados com Guararapes, que era uma varejista; a própria Metisa 
teve uma valorização expressiva, a Magnesita também. Tem um di-
tado que fala que, quanto mais bem preparado você está, mais sorte 
você tem. Então acho que a gente ralou muito pra poder achar essas 
empresas que deram certo.

Como é o processo da Fama de selecionar ações dentro desse 
mundo de small e mid caps hoje?
Acho que o curto espaço de tempo em que a gente trabalhou no 
mundo real – eu trabalhei três anos na Procter & Gamble, o Mauri-
cio, dois – nos ensinou que fazer mudanças numa empresa é muito 
mais complicado do que parece pela planilha de Excel. Às vezes, a 
gente vê analistas dizerem que uma empresa vai reduzir três dias 
do estoque, do ciclo de capital de giro… A gente sabe qual é a dificul-
dade de fazer isso, qual é a dificuldade de aprovar um projeto novo. 
A politicagem interna, no bom sentido, negociações que existem 
pras pessoas subirem, negociações de remuneração… O mundo real 
é muito mais hostil do que uma planilha de Excel, e a gente apren-
deu a ser bastante cético em relação a valuation e a acreditar muito 
pouco no quantitativo, mais no qualitativo. A gente aprendeu que o 
mais importante era investir em boas empresas que criassem valor 
ao longo do tempo. Porque eu tenho certeza absoluta de que todas 
as minhas planilhas estão erradas. Todas. E o que a gente quer pro-
curar são empresas que nos façam errar pra baixo, por estar su-
bestimando a capacidade da companhia. Então, em vez de tentar 
adivinhar qual é o preço justo de um ativo, a gente tenta entender o 
que está implícito no valor atual. É uma mecânica ao contrário. Eu 
não tento descobrir se a ação vale na verdade trinta, quarenta ou 
cinquenta. Eu só quero saber se aqueles 25 que estou pagando são 
demais ou não. E deixar uma companhia que é eventualmente de um 
bom setor, bem administrada e com suas vantagens competitivas 
gerar valor ao longo do tempo, entrando em novas categorias, en-
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trando em novas geografias, implementando cortes de custos, au-
mento de preços, fazendo fusões, aquisições.

Agora, como avaliar esse lado qualitativo?
Avaliar o lado qualitativo depende de múltiplas fontes de informa-
ção. A pior fonte de informação é a própria empresa, porque natu-
ralmente os líderes da empresa são sempre enviesados. Eu não estou 
nem dizendo que eles mentem, não é esse o caso. Eu estou falando 
que, se eu sou líder de uma companhia e eu acho que vou perder 
margem, que o mercado vai ficar pior, que a minha empresa não é 
competitiva, ou eu vou mudar completamente a minha estratégia ou 
eu vou mudar de emprego. Então as pessoas são naturalmente oti-
mistas. Obter informações através do cfo ou do ceo da companhia 
é essencial, mas absolutamente insuficiente. Então é natural que a 
gente precise buscar outras fontes de informação, sejam elas forne-
cedores, clientes, competidores, e principalmente fazer muito field 
work. Desculpa o anglicanismo, mas é gastar a sola do sapato na rua 
mesmo, passar duas, três, quatro horas num supermercado obser-
vando as pessoas, pegando produtos na prateleira, tentando enten-
der porque elas pegam aquela marca de biscoito e não a outra, se elas 
tomam decisão por preço ou por causa de embalagem, ou porque são 
fiéis a uma determinada marca… Isso, pra gente, é o essencial.

Isso me lembrou um evento em que você contou o caso de M. 
Dias Branco, de como vocês identificaram que a empresa, ape-
sar de a gente não conhecê-la tão bem aqui no Sudeste, poderia 
ser um investimento interessante…
Eu acho que o ipo, a abertura de capital, da M. Dias Branco foi bas-
tante emblemático porque foi dotado de muito preconceito. Ape-
sar de ser líder brasileira no mercado tanto de massas quanto de 
biscoitos e de ter um market share [fatia de mercado] maior do que 
o dos mais fortes players do mundo somados, a empresa era vista 
como pequena, desconhecida, tocada por pessoas despreparadas do 
Nordeste e bastante fraca. E a gente tentou entender como uma em-
presa que está baseada em Fortaleza, que tem até uma marca em 
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São Paulo, que é a Adria, mas não é tão forte assim, pode ser líder de 
mercado. E essa curiosidade nos incitou a tentar entender por quê. 
E aí foi muito fácil se apaixonar pela companhia, pelos executivos. 
A força que a empresa tem, em várias vertentes – a capilaridade na 
distribuição, a força no Nordeste, a verticalização –, nos levaram a 
decidir pelo investimento muito rápido. Então, salvo um intervalo de 
tempo de menos de um ano, a gente é acionista da empresa desde o 
ipo em 2006. Já são dez anos com participação na companhia.

Mas vocês conseguiram descobrir por que o biscoito fazia tanto 
sucesso no Nordeste e não aqui?
Primeiro, o mercado no Nordeste era muito negligenciado pelas 
marcas mais tradicionais, que vão buscar consumidores onde existe 
mais adensamento populacional e mais renda. Segundo, o Nordeste 
passou por um crescimento importante até 2012, 2013. Então a M. 
Dias Branco também estava na hora certa no lugar certo. Talvez aí 
um pouco de sorte. Mas, independentemente de o Nordeste ter se 
desenvolvido mais do que as outras regiões durante um tempo, ela 
era uma companhia completamente diferente das outras. O fato de 
ela ser verticalizada – em vez de comprar matéria-prima pra pro-
duzir o biscoito, ela compra o trigo, do trigo faz farinha, da farinha 
faz uma mistura etc. – faz com que se aproprie de uma margem im-
portante. Além disso, ela tem um benefício fiscal por estar no Nor-
deste. E, em vez de vender pro Pão de Açúcar e pro Carrefour, só uma 
pequena parte da receita dela estava nas grandes redes. A grande 
força comercial dela estava em centenas de pequenos carros que 
saíam todos os dias pra distribuir o produto pro pequeno comércio 
do interior, onde o competidor não conseguia chegar. E aí quando a 
gente pensava num pacote de biscoito que custava, na época, 75 cen-
tavos, 80 centavos ou até menos, promover um aumento de preço de 
5% significava três ou quatro centavos a mais. Era quase que imper-
ceptível ao consumidor. Os concorrentes, não. Quando eles tinham 
que fazer um aumento de preço, era uma queda de braço com o Pão 
de Açúcar e com o Carrefour.
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No evento, você também contou uma história sobre o biscoito já 
ser amanteigado, não?
Sim. Primeiro que o nordestino e o paulista tratam tanto biscoito 
como massa de uma maneira completamente diferente. O paulistano 
usa a massa como refeição, coloca um molho e come um macarrão. 
O nordestino quebra o macarrão inteiro e mistura com arroz e feijão 
e come tudo junto. Então lá ele é muito mais presente nas refeições 
do que aqui. Aqui você algum dia come massa, outro dia come carne, 
outro dia come peixe e lá é quase que um acompanhamento diário, 
assim como o arroz e feijão aqui. Segundo, o biscoito cream cracker, 
aqui, é quase que um biscoito de aperitivo. Lá é o pão. O nordes-
tino usa o cream cracker como pão diário. Por quê? Porque ele pode 
comprar em quantidades maiores, pode estocar, pode comprar um 
pacote que dura a semana toda sem estragar… O pão de forma é caro 
demais, o pãozinho tem que comprar todo dia… Ele usa o cream cra-
cker. Então já tem essa diferença de hábito de consumo. Além disso, 
tem o regionalismo, porque se você for experimentar o cream cra-
cker da M. Dias, ele é extremamente oleoso. Se eu fosse comprar pelo 
produto, eu não gostei do produto, o meu paladar é outro. Mas por-
que que é tão oleoso? Porque lá ele não precisa comprar manteiga. 
Então ele já vem com uma gordura, vamos dizer assim, e aí o nor-
destino não precisa comprar a manteiga também.

Como é que você descobriu isso, Fabio?
Provando! Voltando à questão do field work. Não adianta ver balanço 
e acreditar no discurso. Ah, o produto é bom? Quero ver o produto. 
Por que é assim? Aí você vai entendendo. 

Quanto tempo demora esse processo entre conhecer a empresa 
e ela entrar no portfólio?
Depende. Pra um bem de consumo, isso é muito mais fácil do que pra 
uma empresa de infraestrutura. Você vai lá e prova um biscoito. Vai 
ao supermercado e vê o produto, os competidores… É muito mais fá-
cil de você entender isso do que uma empresa que presta serviços de 
engenharia pra uma obra de infraestrutura. O fato é que a gente só 
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investe quando a gente sente conforto. Certo ou errado, às vezes an-
tes da hora, às vezes depois da hora, mas o processo é tão demorado 
quanto necessário. Ainda que aquela empresa que a gente está gos-
tando pareça uma barganha no meio do processo, não vamos com-
prar ações enquanto não tivermos certeza de que o processo está, 
eu não vou dizer concluído porque concluído ele nunca estará, mas 
que tenhamos o mínimo de conforto com ele. E mesmo assim a gente 
começa pequeno e vai crescendo à medida que o conforto aumenta.

E em geral vocês têm quantas ações no portfólio? 
De doze a quinze.

O que muda no processo de compra e venda pelo fato de serem 
small ou mid caps, ações em geral de menos liquidez?
O tamanho de cada posição no portfólio depende de três coisas: risco 
de execução, valuation e liquidez. Então uma posição ilíquida jamais 
será grande no portfólio. Para ser grande, ela precisa ter um baixo 
risco de execução, estar barata e ser bastante líquida. À medida que 
o tempo foi passando, o mercado brasileiro infelizmente não se de-
senvolveu no ritmo que a gente gostaria. Hoje o Brasil tem trezen-
tas e poucas empresas listadas, sendo que quase metade não tem 
liquidez nenhuma. Então sobram entre 150, 160 empresas, sendo que 
Israel é do tamanho de Sergipe e tem seiscentas empresas listadas. É 
muito difícil, ainda mais com uma taxa de juros desse tamanho, de-
senvolver o mercado de capitais a pleno. Existe um potencial enorme, 
mas esse potencial ainda não chegou. Hoje existem menos empresas 
listadas do que quando a gente começou em 1993. Isso é muito ruim. 
E, além disso, a liquidez das empresas, apesar de a liquidez da Bolsa 
ter aumentado, evoluiu de maneira desigual. As líquidas ficaram 
mais líquidas, e as menos líquidas ficaram menos líquidas.

Por que isso aconteceu?
Acho que tem várias razões. Empresas que são cotadas em Nova York 
atraem os investidores de arbitragem: eles compram aqui e vendem 
lá, vendem aqui e compram lá. Além disso, com todos os solavancos 
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do Brasil nos últimos anos, as pessoas não querem ficar casadas com 
uma empresa da qual não possam sair. Mas acho que o maior fator 
de todos foi a crise de 2008. Com a crise global, o mundo passou a 
ser muito mais seletivo com liquidez. Vários fundos tiveram proble-
mas, alguns fundos não conseguiram pagar resgates. Então acho que 
o mundo pré-2008 aceitava ativos de baixíssima liquidez. Pós-2008 
isso ficou e acredito que vá ficar por muito tempo mais seletivo em 
relação à liquidez.

Vocês mesmos ficaram mais seletivos…
Nós mesmos também. Então hoje em dia as posições mais relevantes 
do fundo são empresas líquidas. A gente hoje não olha as gigantes 
como Ambev, Bradesco, Itaú, mas todas as empresas do fundo são 
líquidas e as maiores do fundo são bastante líquidas. 

Mas você acha que isso é transitório? 
Não. 

Por quê? Não existe, teoricamente, um potencial maior de re-
torno em small e mid caps?
Potencial sim, mas com o risco de não realização. Um exemplo hi-
potético: duas varejistas de altíssima qualidade. Uma tem liquidez 
e negocia a quinze vezes de múltiplo, a outra tem baixa liquidez e 
negocia a dez vezes de múltiplo. Então, teoricamente, a de baixa li-
quidez tem mais potencial do que a de alta liquidez. Só que essa de 
alta liquidez um dia vai crescer, e alguém pode eventualmente pagar 
um múltiplo até maior por ela, porque acredita que ela vá ficar maior 
ainda etc. Na de baixa liquidez, vai haver muito menos pessoas dis-
postas a investir. Então sempre vai ser um mercado cujos múltiplos 
dependem muito mais do comprador do que do vendedor. Então, ex-
plicando melhor, a empresa maior pode atingir qualquer público: o 
trader, o investidor de curto prazo, o de longo prazo, a pessoa física, 
o fundo de pensão, o estrangeiro etc. No caso da de baixa liquidez, 
são pouquíssimos os fundos que admitem uma compra dessas. O es-
trangeiro talvez não queira mais, porque além de pouca liquidez, em 
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dólar é mais insignificante ainda. E como o número de compradores 
é menor, ela está fadada a ficar com baixa liquidez. Mal comparando, 
um imóvel na Faria Lima, ainda que seja de pior qualidade do que 
um imóvel comercial em Alphaville, é de muito mais fácil realização. 
Tem gente que nem vai a Alphaville, que fala assim: ‘Eu nem quero 
ver, porque ainda que seja uma barganha, eu não vou conseguir ven-
der nunca’. Então eu acho que esse mercado não volta.

Agora, você decidiu por um mix? Ou você desistiu completa-
mente das empresas muito pequenas?
Das muito pequenas, desisti sim, mas a gente ainda tem empresas 
que são pequenas aos olhos do mercado. Investimos hoje, por exem-
plo, em Portobello, Tupy, Arezzo, que negociam pouco. Agora, empre-
sas excelentes como Grazziotin, saíram do nosso critério de escolha.

Nossa, você desistiu mesmo das small caps depois de tantos 
anos dedicados a elas?
Não, elas desistiram de mim (risos).

Qual é o corte, para você, que define uma small cap?
Vou fazer uma conta aproximada. Hoje a gente administra aproxi-
madamente R$ 1,5 bilhão. Uma posição mínima no fundo é de 4%. 
Claro que a gente vai crescendo a posição. Se não for uma posição em 
que possamos ter no mínimo 4%, não vamos nem olhar. Então 4% de 
R$ 1,5 bilhão dá R$ 60 milhões. Para termos liquidez para entrar e 
sair e poder mudar de posição com R$ 60 milhões em uma empresa, 
ela tem que negociar no mínimo de R$ 3 a R$ 4 milhões de reais por 
dia, talvez R$ 2 milhões. Em empresas que negociam R$ 100 mil, R$ 
200 mil, como já tivemos várias no portfólio – Time For Fun, Ro-
dobens, Grazziotin – é difícil ou impossível fazer uma posição de R$ 
60 milhões e principalmente mudar de posição se necessário.

Você sempre foi de participar de conselhos de administração 
das companhias. Você ainda vê hoje esse valor?
Sempre fomos ativistas. Sempre. Desde o primeiro dia da Fama, em 



135

O gestor que rejeita o óbvio

1993. Com US$ 10 mil dólares sob gestão é difícil ser ativista, você não 
é muito ouvido. Mas nunca deixamos de reclamar, escrever cartas, 
fazer reunião, o que fosse necessário. Durante um período de tempo, 
a estratégia pra ser ativista foi participar diretamente dos conselhos. 
Decidimos continuar com o ativismo – e isso não muda, faz parte do 
nosso dna – mas não estar diretamente nos conselhos, indicamos 
terceiros. A gente prefere dedicar o nosso tempo a trabalhar pros 
nossos investidores fazendo o melhor para o fundo.

Na história da Fama, em qual caso você se lembra de ter conse-
guido de fato destravar valor com este tipo de ativismo? 
Voltamos à M. Dias Branco. Na época do ipo, ela era extremamente ilí-
quida. Apesar de a empresa ser relativamente grande, pode puxar nos 
históricos: ela negociava R$ 100 mil, R$ 200 mil por dia, era muito pouco. 
Hoje é uma empresa que negocia R$ 10 milhões de reais por dia, às ve-
zes R$ 15 milhões. A empresa é bastante líquida. E eu acho que a gente 
teve um papel importante na educação do mercado, até na formação 
da área de ri [Relações com Investidores]. A área estava formada, mas 
a gente ajudou muito a escrever os relatórios, a fazer a comunicação 
com o mercado, a inserir a empresa em conferências internacionais, a 
trazer investidores locais e estrangeiros para conhecer a empresa etc. 
E acho que o mérito da execução é todo da companhia, mas que a gente 
ajudou bastante. O mérito é todo deles, mas a gente talvez tenha aju-
dado a acelerar um pouco a percepção positiva do mercado.

É, funcionou comigo. Eu conheci direito a M. Dias Branco pela 
sua história do biscoito amanteigado (risos). Agora, como, nesse 
processo, não se apaixonar tanto pela companhia a ponto de 
isso dificultar a venda no momento certo?
Eu acho que esse é o maior risco de um value investor, porque essa 
filosofia de já entrar para o longo prazo cria o risco de te tornar mais 
complacente. Se eu vou investir numa empresa por dez anos, são 
quarenta trimestres. É impossível ou muito difícil que uma empresa 
te surpreenda positivamente por quarenta trimestres consecuti-
vos. Ou vai ter um trimestre em que ela vai errar a mão, ou vai ter 
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um trimestre em que o cenário macro vai ser pior, ou em que o am-
biente competitivo vai ser mais duro… Alguma coisa vai acontecer. E 
o grande risco é você olhar e dizer: ‘Ah, tudo bem, este trimestre foi 
ruim, mas eu estou investindo pra dez anos mesmo’. Aí de repente 
vem um segundo trimestre ruim, um terceiro… E aí você acordou, viu 
que a historia mudou, mas agora é tarde demais. Então a grande des-
vantagem do investidor de longo prazo é talvez ser um pouco mais 
leniente com resultados ruins. E manter essa independência quando 
você está tão próximo do management como nós, em geral, estamos 
é mais difícil ainda. Depois de um tempo você cria relacionamentos, 
você conhece todo mundo. Como eu falei anteriormente, o manage-
ment é sempre enviesado. Então pra um resultado ruim, eles vão ter 
sempre boas desculpas. Manter a independência é fundamental. 

E como fazer isso?
O que a gente usa aqui é uma figura que é exercida pelo Mauricio, 
meu sócio, que é muito menos conectado às companhias do que eu. 
Claro que ele visita as companhias, mas vai de forma independente, 
uma vez por ano, não cria relacionamento. E, durante as reuniões, o 
objetivo dele é matar a tese de investimento. É como se o meu obje-
tivo fosse comprar e o dele fosse vender. Estou exagerando, mas eu 
estou sempre junto com os analistas tentando construir uma tese. 
Se uma empresa chegou a ponto de ser apresentada no comitê de 
investimentos é porque não foi barrada quando olhamos governança, 
teses qualitativas, valuation etc. E, se chegou ao ponto de o analista 
apresentar, muito provavelmente é porque a empresa já passou por 
bons processos. O Mauricio esteve ausente desse processo até então 
pra não ficar contaminado e enviesado. Ao final do processo, o obje-
tivo dele é destruir teses de investimento. E, se ele não consegue des-
truir, a gente tem mais segurança que a empresa pode ser investida. 

E, depois do investimento, o processo segue? Você é o apaixo-
nado, ele é o pé no chão?
Eu sou muito cético também, muito crítico. E eu também exerço um 
pouco desse papel dele em relação aos analistas. Se eu crio algum 
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vínculo com a companhia, imagine os analistas, que têm muito mais 
interações do que eu. Então eu preciso ter esse primeiro filtro tam-
bém. E, tendo já passado por algumas histórias nesses tantos anos, 
algumas coisas eu já vi…

Quantos anos de seleção de ações você tem?
Vai fazer 24. Algumas histórias se repetem, eu já vi bastante coisa 
acontecer… Então eu tento me desapaixonar, sim. Agora, quando 
você está no meio do processo, a independência pode ficar um pouco 
comprometida.

Qual você acha que, durante esse tempo, foi um erro que deixou 
um aprendizado importante, o maior erro?
Com 24 anos, é muito difícil eu elencar um maior erro. Eu posso falar 
os maiores dez, os maiores vinte (risos). A gente já errou muito. En-
tão é difícil elencar o maior erro. Talvez eu possa falar o mais recente. 

Pode ser.
Acho que o mais recente foi a Log-In. Tivemos muita convicção so-
bre o desenvolvimento do setor de cabotagem no Brasil. E acho que 
essa tese está mantida. Apesar da produção industrial em baixa, das 
inúmeras dificuldades que o país tem sofrido, acho que a tese de 
crescimento do setor de cabotagem continua intacta. Mas também 
foi a única coisa que a gente acertou. Todo o resto eu acho que saiu 
pior do que a gente imaginava. A execução nesse setor é muito difícil. 
Não vou falar que a empresa é regulada, mas ela é muito dependente 
de alguns órgãos governamentais que não se desenvolvem na velo-
cidade que a gente gostaria: BndeS [Banco Nacional de Desenvolvi-
mento Econômico e Social], Fundo da Marinha Mercante, autorida-
des portuárias etc. Isso torna o business ainda mais complexo. Tem 
uma questão de um grande varejão pra você poder consolidar cargas 
que também é muito mais complexa do que a gente imaginava. Tem 
o setor de estaleiro que é um entrave também para o desenvolvi-
mento. É um ciclo muito longo pra construir o navio, são muitos anos 
em que muita coisa acontece: dólar subindo, juros subindo, preço do 
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aço subindo e caindo etc. O setor de estaleiros também passou por 
um momento muito ruim. Tudo isso poderia ter sido previsto. E não 
foi. Foi uma história relativamente longa com a companhia. São qua-
tro ou cinco anos em que, mais do que capital, a gente investiu muito 
tempo. E acho que esse erro foi muito importante.

E o que você aprendeu com esse erro?
Assim, olhando a posteriori, é muito fácil. Mas, na verdade, se a gente 
olhar um pouco pros nossos fundamentos, em qual tipo de empresa 
entrar ou não, a Log-In acaba ferindo algumas coisas que a gente 
estabelece. Por exemplo, a gente não entra em nenhuma estatal. 
A Log-In não é estatal. Mas por que a gente não entra em estatal? Ba-
sicamente pela dificuldade de ter uma continuidade de longo prazo 
numa empresa pública. Vêm as eleições e mudam tudo… Apesar de 
ela não ser estatal, depende de muitos órgãos governamentais. En-
tão ela tem quase a mesma exposição de risco de uma estatal. Hoje 
é fácil de enxergar. Outra coisa são os ciclos muito longos. O Brasil 
infelizmente é um país que, na média, cresce 2,5%, 3% ao ano. Só 
que isso é bastante errático: são anos de 4%, depois 0%, depois -2%, 
+5% etc. Todos os negócios que têm ciclos muito longos, se você pega 
um momento bom de ciclo, têm uma performance espetacular. Em 
momentos de ciclo ruim… E aí eu não estou só falando de estaleiro, 
mas de home builders… As incorporadoras tiveram anos maravilho-
sos. Depois, quando inverteu o ciclo, foram anos complicadíssimos. 
Planejamento de longo prazo no Brasil infelizmente ainda é difícil. 
Não enxergamos na Log-In esse risco da maneira acentuada que é. 

E qual foi o maior dos trinta maiores acertos (risos)? Ou o mais 
recente?
Ah, eu acho que a própria M. Dias Branco. O ipo, se eu não me engano, 
ajustado por dividendos, deve ter sido a R$ 15, R$ 20. As ações estão 
agora a R$ 135. Raia Drogasil é uma empresa também interessante. In-
vestimos desde 2008. E é uma empresa que o mercado inteiro gosta, 
mas acha cara. Nós achamos cara faz tempo e continuamos com ela, 
mas continua dando bons retornos. Já bateu no maior nível histórico, 
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e a gente continua com a posição. Voltando àquele ponto: nós somos 
muito céticos em relação a planilhas. E, quando a gente investiu na 
empresa, a margem era por volta de 3% ou 4%, a empresa prometia 
6%. Depois, quando chegou a 6%, a gente achava que podia chegar a 
8%, quando chegou a 8% pensamos que podia chegar a 10% e assim su-
cessivamente. É uma empresa que, se eu fosse acreditar numa plani-
lha de Excel há oito anos, estaria entregando metade da margem atual. 
E o que a gente viu foi uma sucessiva capacidade de criação de valor.

E por que os números enganam tanto assim?
Não é que eles enganam. É que, no mercado financeiro, pro bem ou pro 
mal, as pessoas costumam perpetuar o status quo. Então, se a empresa 
vem em crescimento, as projeções vão ser de que ela vai continuar em 
crescimento. Se uma empresa vem em um crescimento de 6% ao ano, 
aí, no máximo, um analista mais conservador vai dizer: ‘Não, não vai 
crescer 6%, vai crescer 4%, mas ela vai continuar em crescimento’. 
Para uma empresa que entrega uma margem média de 15% ao ano, 
tem analista que vai falar: ‘Não, vai crescer um pouco mais, vai pra 16%’, 
o outro vai dizer 14%, outro 13%, mas vai ficar no mesmo patamar. É 
muito difícil alguém projetar um breakthrough em alguma coisa, quer 
dizer, algo que seja completamente diferente do atual. E aí que são os 
grandes ganhos ou grandes perdas. Eu não vou ganhar dinheiro se a 
margem ou o crescimento da M. Dias Branco ou da Raia Drogasil ficar 
no mesmo patamar histórico, porque isso é o que todo mundo já sabe. 
Eu vou ganhar dinheiro se elas mudarem de padrão. E isso é o que a 
gente tenta entender: onde pode ter esse tipo de criação de valor.

E onde pode ter criação de valor?
Pode ser a empresa entrar num segmento novo ou fazer uma com-
binação de negócios, gerando muita sinergia, ou ter uma vantagem 
competitiva tão grande que consegue esmagar todos os concor-
rentes. E isso leva tempo, tem que tentar enxergar muito à frente. 
A gente não é melhor do que nenhum outro analista no mercado. Se a 
empresa está entregando um determinado patamar de crescimento, 
o mercado é eficiente. Ele vai precificar um pouco mais ou um pouco 
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menos. Mas não é daí que a gente vai ganhar muito dinheiro. Muito 
dinheiro é tentar enxergar o não óbvio. 

Voltando à sua decisão de evitar um pouco small caps, isso não 
tem a ver com o fato de o investidor não ter uma visão de longo 
prazo aqui no Brasil?
Não, 75% dos nossos investidores são institucionais, principalmente 
fundos de pensão e universidades internacionais, que têm visão de 
longuíssimo prazo. Só dando um exemplo: neste ano nossa carteira 
está 100% com empresas médias e grandes e o retorno está em 70% 
no ano. Então não precisa de small cap pra gerar retorno. O retorno 
vem quando a gente consegue enxergar coisas boas em empresas fu-
gindo um pouco do óbvio. Apesar de o nosso portfólio hoje ter em-
presas muito mais líquidas, se pegamos os dez a doze fundos que 
mais admiramos, o overlap [sobreposição] de empresas é muito pe-
queno. Hoje tem muito mais consenso entre as pessoas que a gente 
admira em relação à M. Dias, voltando ao exemplo. Até muito pouco 
tempo atrás, ninguém tinha ou muito pouca gente tinha. Raia Droga-
sil, apesar de superlíquida, muito pouca gente tinha. Localiza muito 
pouca gente tinha… Então a questão não é small, mid ou large cap. 
A questão é tentar fugir um pouco do óbvio. 

Que conselho você daria para um investidor pessoa física que 
quer investir em ações?
Eu não vejo nenhum problema de a pessoa física investir em ações di-
retamente. Agora, eu acho que seria inteligente ele investir em ações 
diretamente e via fundos. Primeiro, porque ninguém é Deus. Então uma 
pessoa sozinha não vai conseguir auferir um retorno melhor – pode até 
acontecer, mas vai ser sorte – do que vários profissionais no mercado. 
Segundo, porque fica bom até pra ter um parâmetro. Olha, eu invisto em 
quatro fundos, aquele está com 30%, o outro 35%, outro com 40% e eu 
estou com 18%, por que será que eu errei? Então pra fazer um pouco de 
autocrítica é sempre bom, pra poder conversar com outras pessoas, ler 
os materiais etc. Se eu estou com um problema de saúde, dependendo 
do problema, eu posso ir até a farmácia e comprar um remédio de gripe. 
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Se eu estou com um problema sério, eu não vou me automedicar. Eu vou 
precisar ir a um especialista. O mercado de ações é a mesma coisa. Uma 
pessoa física, que tem um monte de atribuições, não tem tempo, fami-
liaridade, estrutura ou informação, não deveria fazer tudo por conta 
própria, porque corre-se um risco muito grande de errar. Se até os pro-
fissionais erram, as pessoas físicas também estão sujeitas a erro. 

Com certeza…
A pessoa física deveria ser mais diversificada, investir também em 
fundos e tomar cuidado com decisões muito emocionais, pro bem e 
pro mal. E, dado que o investidor pessoa física tem menos tempo 
pra acompanhar, sugiro que ele invista em empresas menos cíclicas, 
com margens elevadas e que ligue menos para o valuation e mais 
pra qualidade. Porque, se você está errado no valuation, ao longo do 
tempo, a empresa vai crescer. Então você pode até ter errado no ti-
ming, mas, um ou dois anos depois, a empresa vai chegar num múl-
tiplo que você gostaria. Agora, se você está errado na empresa, você 
tem perda permanente de capital. Então recomendo olhar muito pra 
margem bruta, pra geração de caixa, principalmente pra volatili-
dade de margens, pra saber se a empresa tem as coisas na mão. E 
principalmente fugir de compra de barganha. Porque se você com-
prar uma empresa só porque ela está barata, pode ter certeza de que 
ela vai ficar mais barata ainda daqui a pouco.


