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O índice Bovespa encerrou o primeiro semestre de 2012 com desvalorização de 4,2%, a terceira queda 

semestral seguida – fato que não ocorria há exatos dez anos, desde junho de 2002. 

Nestes três semestres, o principal índice do mercado brasileiro perdeu cerca de 22% de seu valor em reais e 
mais de 35% em dólares, ficando não muito distante da queda verificada no período mais agudo da crise de 

2008, quando no pior momento a baixa em três semestres atingiu 43%. 

Por conta disso, o índice Bovespa, tanto em dólares como ajustado pela inflação, voltou para o mesmo 
patamar que estava há cinco anos, a despeito de todos os notáveis avanços da economia brasileira e das 

perspectivas para as empresas. 

Este relatório versa sobre este descompasso entre a economia real e a financeira, discutindo se é ou não 
possível colher resultados neste ambiente. Além disso, demostramos que, após a crise de 2008, as ações de 

empresas de menor liquidez deixaram de ser marcadas a valor de mercado, prejudicando a análise de 
resultado dos fundos. Também apresentamos neste relatório um interessante caso de investimento realizado 
neste período, os resultados auferidos e as perspectivas – ilustrando um pouco nosso estilo de gestão e 

ativismo colaboracionista. 

Comparando 2012 a 2007, salta aos olhos a forte queda da taxa de juro nominal do Brasil, que era de cerca 
de 13% e atualmente encontra-se em 8% ao ano. Ou seja, a taxa de juro real do país caiu de 8% para 3% ao 

ano, uma redução de quase 70%. 

Reflexo direto desta queda na taxa de juros foi a evolução de vários indicadores, como os apresentados 
abaixo. Em 2007, por exemplo, foram vendidos 2,3 milhões de veículos no Brasil (automóveis e veículos 

comerciais leves). Neste ano, o número deve superar 3,5 milhões de veículos – uma expansão de 50%! 

2006/2007 2011/2012 Var%

Desemprego 9,5%(1) 6,0%(2) -3,5pp

Salário Mínimo (R$) 350 622 +77%

Crédito Total (R$ tri) 1,0 4,1 +300%

ICC - Índice de Confiança do Consumidor 109 124 +13pp

Crescimento de vendas no varejo(3) 7,3% 11,5% 81%(4)

Venda materiais de construção (R$ bln) 40,5             76,4             89%
(1) Média anual de 2006 e 2007.

(2) Média anual de 2011 e 2012 (até Maio).
(3) Crescimento anual em 2006 e 2011.

(4) Crescimento acumulado de 2006 a 2011.  

Ora, se a economia brasileira avançou tanto nestes últimos cinco anos, por que o preço das ações está 
estacionado no mesmo patamar? 

Existem duas possíveis respostas a esta pergunta. A primeira é que, talvez, os índices não reflitam fielmente a 
economia do país. A segunda é que, eventualmente, há cinco anos, as expectativas quanto à evolução da 
economia brasileira já eram excessivamente elevadas e o preço dos ativos já incorporava a realidade de hoje. 

Em nossa opinião, as duas teses acima são, no mínimo, parcialmente verdadeiras. O fato do índice Bovespa 
não ter subido não significa que as ações de empresas cuidadosamente selecionadas e calcadas na 
economia real não tiveram um bom desempenho. 
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Contudo, foi necessário escolher aquelas que poderiam entregar resultados ainda melhores que os 

esperados. A questão da expectativa é de extrema importância, pois mesmo empresas com resultados 
crescentes podem não ser bons investimentos. 

As empresas abaixo, por exemplo, são focadas no mercado interno brasileiro e nos últimos cinco anos tiveram 

uma excelente evolução operacional, mas suas ações não desempenharam bem – muito provavelmente por 
conta das já elevadas expectativas dos investidores em 2007. 

Var % EBITDA 5Y

(por ação)

PDG Construção +149% -28%

Saraiva Varejo +53% -12%

Randon Autopeças +39% -7%

TIM Telefonia +57% +8%

Setor Var% ações 5YEmpresa

 

Todas as empresas apresentadas acima têm ações com liquidez suficiente para sermos assertivos em nossas 
conclusões. Ou seja: a despeito do forte crescimento da economia brasileira, muitos investidores não 

conseguiram auferir retornos nos últimos cinco anos, seja porque o índice Bovespa não reflete 
adequadamente a economia nacional, seja porque em muitos casos as expectativas de crescimento já 
estavam precificadas – sendo um bom trabalho de pesquisa e acompanhamento absolutamente fundamental 

para a geração de retorno, mesmo em cenários positivos.  

Apenas em caráter ilustrativo, apresentamos abaixo três empresas que foram adquiridas nos últimos três 
semestres. Enquanto o índice Bovespa caia, as ações destas companhias adicionaram retorno bastante 

positivo aos seus respectivos fundos: 
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Além destas, investimentos como os que fizemos em Odontoprev, Kroton, Time for Fun, entre outros, 
contribuíram para atingirmos os resultados abaixo, auferidos nos últimos anos – a despeito do fraco 

desempenho do índice Bovespa: 
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 2012 1 ano 3 anos 5 anos

Challenger (mid caps) 18,7% 8,6% 71,5% 18,3%

Futurewatch (small caps) 9,5% 7,7% 40,5% 24,1%

Futurevalue (micro caps) 4,0% 0,2% 53,7% 13,5%

Ibovespa -4,2% -12,9% 5,6% -0,1%
 

Nota-se que, apesar do índice Bovespa não ter produzido bons resultados em nenhum dos períodos acima, 
foi possível achar boas oportunidades de investimento, que geraram retornos positivos para os investidores. 

Uma atenta análise desta tabela nos leva a duas indagações: 

(i) Por que os resultados no período de 5 anos parecem tão baixos em comparação com os demais? 

(ii) Em tese, fundos com empresas de menor liquidez (small caps e micro caps) não deveriam produzir 

resultados melhores do que fundos com ações mais líquidas? Por que isso não ocorre? 

Para responder a primeira questão acima, precisamos, antes de mais nada, uniformizar as informações. Para 
tanto, ao invés de olharmos os dados acumulados nos períodos, vamos analisá-los anualizados. 

Além disso, afim de eliminarmos o efeito da oscilação de mercado (beta), apresentamos os dados como 
diferencial em relação ao Ibovespa (alfa) ao invés de dados nominais. Por fim, retiramos os dados de 2012 
por ser um período muito curto que resulta em baixa relevância estatística– apesar de serem dados muito 

positivos para a análise de resultados. Em contrapartida, agregamos dados de períodos mais longos para 
aprimorar a análise. 

ALFA / ano 1 ano 3 anos 5 anos 10 anos 15 anos

Challenger (mid caps ) 21,5% 17,9% 3,4% 5,5% 7,8%

Futurewatch (small caps ) 20,6% 10,2% 4,4% 10,1% 15,6%

Futurevalue (micro caps ) 13,1% 13,6% 2,6% n/a n/a  

Notamos claramente que os dados são mais consistentes do que aparentam ser na análise anterior. Ao longo 
dos últimos 15 anos, o Challenger rendeu cerca de 8 pontos percentuais ao ano acima do índice Bovespa. 

Em períodos mais curtos, esta média pode oscilar um pouco para cima ou para baixo – por exemplo, no 
período de 5 anos está um pouco abaixo de média histórica, mas no período de três anos, bem acima da 
média histórica – levando a base de volta ao retorno médio histórico. 

Análise análoga pode ser realizada no caso do Futurewatch. O fundo rendeu cerca de 16 pontos percentuais 

ao ano acima do índice Bovespa ao longo dos últimos 15 anos – média essa um pouco pior na estatística de 5 
anos, mas que volta a convergir nos períodos mais recentes. 

Ora, se tanto os dados de curto prazo quantos os de longo prazo indicam retornos substanciais, os dados 
específicos de 5 anos são apenas um reflexo estatístico de uma janela de tempo específica, que o próprio 
tempo se encarregará de estatisticamente corrigir. Com isso temos respondida a primeira das questões. 

Os dados do Futurevalue (iniciado em 2005) são curtos demais para uma reflexão semelhante à realizada 

acerca dos demais fundos. Porém, fica nítida uma forte distorção entre o retorno esperado e o retorno 
realizado, independente do período. 
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Em tese, quanto menos líquidas forem as ações, maior o retorno que elas devem gerar – caso contrário, não 

faria o menor sentido investir nas mesmas. Ao examinar os períodos acima (1 ano, 3 anos e 5 anos), apesar 
de sempre gerar retorno acima do índice Bovespa, em nenhuma destas janelas o Futurevalue supera os 

demais fundos que são mais líquidos. Por que isso ocorre? 

Em nossa visão, após a crise de 2008, o comportamento das ações de menor liquidez mudou radicalmente. 
Os investidores, muito mais receosos, deixaram de considerar oportunidades de investimento que não 
tivessem liquidez imediata para uma rápida troca de decisão. 

Realizamos um breve estudo que ilustra bem esta mudança, levantando o volume médio diário negociado de 
ações de empresas pequenas (small e micro caps) em 2007 e os comparando com o volume atual. Os 
resultados encontram-se abaixo: 

Valor de mercado Liquidez média em 2007 Liquidez média em 2012 Var% 

De R$ 100mm a R$ 300mm R$ 11k/dia R$ 4k/dia -64% 

De R$ 100mm a R$ 500mm R$ 22k/dia R$ 10k/dia -55% 

 

A despeito do aumento de 50% no volume médio negociado na bolsa entre 2007 e 2012, as ações de menor 
liquidez tiveram sua negociação diária significativamente diminuída. Desta forma, assim como no Private 

Equity tradicional, cuja cota fica contabilizada a valor histórico até o momento do desinvestimento, o mesmo 
ocorre com várias empresas que investimos – quase a totalidade das companhias do Futurevalue e algumas 
empresas do Futurewatch, conforme veremos adiante.  

Ou seja, a cotação das ações não se mexe – independente das empresas publicarem balanços bons ou ruins, 

de notícias positivas ou negativas, fluxo, etc. Assim, a análise da rentabilidade dos fundos que possuem 
empresas deste segmento fica prejudicada, pois apenas 51% dos ativos do Futurewatch e 1% dos ativos do 
Futurevalue são efetivamente “marcados a mercado”. 

Isso quer dizer que ações deste segmento são investimentos ruins? Não necessariamente. É claro que se 
estas ações tivessem seus balanços, notícias e perspectivas incorporados ao seu valor de mercado de 
maneira imediata seria melhor. Contudo, já passamos por ciclos semelhantes em outros momentos de nossa 

história, e podemos afirmar que são apenas ciclos. O que se constata é que o destravamento de valor se dá 
de forma muito rápida quando ocorre um evento de grande magnitude para a companhia (eventos societários, 
por exemplo) ou quando a liquidez é estimulada. 

É importante lembrar que, mesmo em casos de empresas maiores, esta realidade também prevalece. Em 
nosso relatório de gestão do 4º trimestre de 2010 (http://www.famainvestimentos.com.br/docs/4T2010.pdf), 
por exemplo, citamos o caso das ações da M. Dias Branco, que tiveram um desempenho absolutamente pífio 

naquele ano vis-à-vis as demais empresas ligadas a consumo. Ao estimular-se a liquidez, muitos investidores 
passaram a acompanhar a empresa e rapidamente as ações reagiram, incorporando uma boa parte de seu 
potencial (até então escondido) aos preços. 

O gráfico abaixo mostra o desempenho das ações da M. Dias Branco em relação ao Ibovespa (em vermelho) 
e o volume médio transacionado (em azul). 
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Podemos observar acima facilmente que ao longo de 2010, apesar da companhia ter reportado resultados 
operacionais excepcionais, as ações tiveram um comportamento absolutamente estável em relação ao 
Ibovespa ao longo de todo ano. No final de 2010, após a realização de um block trade pela companhia, o 

volume médio transacionado subiu acentuadamente e a cotação das ações começou a reagir, abrindo um 
diferencial de 80 pontos percentuais em relação ao Ibovespa em pouco mais de um ano. 

Desde 1993, quando começamos a investir em small e micro caps tínhamos muito claro que este segmento 

de empresas “não permite arrependimento”. Ao comprar ações da Petrobrás ou Itaú, por exemplo, o investidor 
sabe que se em algum momento se arrepender de sua decisão, bastam poucas horas ou dias para se 
desfazer integralmente de sua posição – independente do tamanho que ela seja. 

Já no caso das empresas menores, isto não é possível. Portanto, o investimento em empresas menores 

requer três cuidados adicionais que são, desde sempre, incorporados em nosso processo de análise: 

(a) Profundo estudo da empresa e do setor, visando atestar a resiliência do mesmo, já que uma 

eventual mudança de posição é mais lenta; 

(b) Potencial de valorização exuberante. Não faria o menor sentido investir em empresas de 
baixíssima liquidez (ou mesmo private equity) se o objetivo não fosse multiplicar muitas vezes o 

capital; 

(c) Avalição da estratégia de saída antes do investimento. Ao comprar ações de uma empresa pouco 
líquida, precisamos ter convicção de que esta posição (i) interessa a um investidor estratégico ou 

(ii) pode ser alvo de um block trade em bolsa ou (iii) há algum plano para aumento da liquidez e 
free float. Sem isso, não adquirimos as ações.  

Como podemos ver abaixo, uma boa parcela dos ativos do Futurewatch e quase a totalidade do 

Futurevalue têm liquidez muito restrita e acabem sendo precificados como Private Equity. Em nossa opinião, 

esta é a principal razão pela qual os fundos de ativos de menor liquidez têm mostrado um desempenho mais 
modesto. Boas empresas, que crescem 20% ao ano e que são cotadas a 3x sua geração de caixa (EBITDA) 

Block Trade 
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ou a metade do seu valor de liquidação são “aberrações” que só encontramos nas small e micro caps nos 

dias de hoje. 

Liquidez diária / % no fundo
Challenger     

(mid caps )

Futurewatch 
(Small caps )

Futurevalue        
(Micro caps )

Acima de US$ 500 mil 100% 38% 1%

Entre US$ 250-500 mil - 13% -

Entre US$ 50-250 mil - 34% 6%

Abaixo de US$ 50 mil - 15% 93%
 

nota: liquidez mediana em US$ mil dos últimos 3 meses 

Fica a pergunta: para o investidor de longo prazo é melhor estar investido em empresas boas mas muito 
subavaliadas ou em empresas mais líquidas que negociam mais perto de seu valor justo? 

Apresentamos a seguir um interessante caso prático, da maior posição do Futurevalue: a Grazziotin. Nossa 

convicção neste caso é tão grande que a participação da empresa no fundo é de 30% do patrimônio – a maior 
que já registramos em nossos quase 20 anos de história. 

 

Estudo de Caso: Grazziotin 

A Grazziotin, fundada em 1949, é uma rede de varejo de vestuário e utilidades domésticas com cerca de 280 

lojas espalhadas pela região Sul do país. Como principal característica, as lojas operam sob quatro bandeiras 
diferentes (ver abaixo) e se concentram basicamente no interior gaúcho, em cidades pequenas, de até 
100.000 habitantes. 

 

Adquirimos uma participação na companhia em meados de 2005. Naquele ano, uma severa seca atingiu a 
região sul impactando os resultados de curto prazo da companhia, configurando-se um excelente ponto de 
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entrada. Nos dois anos subsequentes, a receita cresceu mais de 20% ao ano e seu lucro líquido mais de 

50%. As ações responderam de acordo, conforme vemos no gráfico abaixo. 
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Em meados de 2007, portanto, as ações da companhia atingiram cerca de R$ 15 – o mesmo patamar em 

que se encontram atualmente, cinco anos depois. 

Expandindo o gráfico acima, podemos verificar que, durante a crise de 2008, as ações da Grazziotin 

despencaram na esteira de todo o resto do mercado – depois rapidamente subiram ao patamar que estavam 
no pré-crise, onde encontram-se “estacionadas”. 
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Ou seja, conforme descrevemos anteriormente, as ações da Grazziotin deixaram de ter “personalidade 

própria”. Após a crise, as ações pararam de oscilar e deixaram de incorporar os avanços em seu 
desempenho operacional. Notamos que, assim como a Grazziotin, a grande maioria das empresas de menor 
liquidez passaram a ter comportamento semelhante. 
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Os resultados operacionais, contudo, não param de avançar. Como podemos ver abaixo, a empresa tem 

constantemente crescido sua receita (cerca de 14% ao ano – mesmo nos anos da crise) e seu EBITDA 
apresenta uma forte expansão, superior a 20% ao ano desde então. 
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Receita EBITDA Lucro Líquido

CAGR 5Y (2006-2011) 13,5% 21,9% 17,2%  

Destacamos também as margens da companhia, que têm se mantido sob controle independente do cenário 
enfrentado. Vale ressaltar que as principais comparáveis (Marisa, Riachuelo (Guararapes) e Renner) têm 

margens bem mais voláteis e menores do que a Grazziotin. Nos últimos 12 meses, por exemplo, a Grazziotin 
obteve uma margem líquida de 12% ao passo que a média das demais foi de 9%. 
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Ao contrário de uma varejista tradicional, a Grazziotin tem algumas vantagens competitivas estruturais, a 
saber: 
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(a) Baixíssima concorrência – uma vez que se concentra em cidades de pequeno porte onde não é 

financeiramente rentável as grandes redes operarem; 

(b) Escala – já que possui enorme poder de barganha junto a fornecedores ao comprar para quase 
300 lojas, ao passo que seus competidores não têm escala; 

(c) Relação com o cliente – a grande maioria dos clientes da Grazziotin não é bancarizada. Assim, a 
Grazziotin tem em sua financeira uma atividade extremamente lucrativa, sem competição por taxas 
e serviços, com inadimplência muito abaixo da média da indústria; 

(d) Capacidade de expansão única – mesmo que a companhia queira se manter em sua geografia de 
atuação, há 430 cidades em sua área com até 100 mil habitantes – e a Grazziotin tem presença 
em apenas um terço delas – ou seja, não sofre competição acirrada por pontos comerciais e 

consegue abrir uma loja com um investimento muito baixo (R$ 200 mil vs. R$ 4-7 milhões de suas 
pares). 

Apesar de todas estas características e do excelente desempenho operacional da companhia nos últimos 

anos, os investidores têm ignorado as ações da Grazziotin. 

É importante ressaltar que a sequência de bons resultados levou a companhia a acumular um caixa relevante 
em seu balanço (R$ 60 milhões), mesmo pagando cerca de R$ 21 milhões de dividendos (dividend yield de 

7%) em 2011. 

A distorção de valor em relação aos seus pares é gritante: 

P/E 2012 P/Sales 2012

Grazziotin 7,5x 0,8x

Varejistas Brasileiras 19,2x 2,1x
Varejistas Internacionais 18,1x 1,4x

 

Vale ressaltar que, além do exposto acima, a Grazziotin ainda possui alguns ativos escondidos de grande 

valia em seu balanço: 

(i) Grato Agropecuária: a Grazziotin possui 50% desta empresa – uma fazenda na Bahia com uma 
área de 11.000 hectares dedicados ao cultivo de soja e milho. O valor desta propriedade é de R$ 

90 milhões – muito representativo para o tamanho e valor atual da Grazziotin; 

(ii) Centro Shopping: a empresa possui um pequeno Shopping em uma das ruas mais movimentadas 
de Porto Alegre, cujo valor situa-se em torno de 10% do valor de mercado da companhia; 

(iii) Reflorestamento: a companhia possui uma grande área de reflorestamento nas cercanias de sua 
sede, avaliada recentemente com valor próximo ao do Centro Shopping. 

Nós, gestores de recursos, detentores de uma participação relevante no capital da empresa, encontramo-nos 

numa situação peculiar. Somos acionistas de uma empresa excelente, com modelo de negócio espetacular, 
que vale uma fração do que deveria valer em bolsa – além de uma série de ativos “escondidos” aos quais os 
investidores não têm atribuído valor algum. 

Qual o nosso papel numa situação como tal? 
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Conforme colocamos anteriormente, antes do investimento em uma empresa de baixa liquidez temos que nos 

certificar da qualidade do ativo e de como, ao longo do tempo, faremos seu valor ser reconhecido nas ações. 

Em 2005, por exemplo, as ações de Guararapes estavam em nosso portfólio há cerca de dez anos. Naquele 
momento, víamo-nos diante de um cenário semelhante ao atual – era necessário mostrar ao mercado o valor 

da companhia, que naquele momento tinha uma negociação bem restrita na bolsa. 

Nossa estratégia foi de organizar um “block trade” onde contratamos um banco para coordenar a operação, 
na qual venderíamos um terço de nossa posição para depois poder valorizar o restante do investimento. 

O gráfico abaixo mostra o efeito interessante de nosso “ativismo”. Enquanto a empresa era desconhecida e 
não coberta, negociava cerca de R$ 2 milhões / mês, o que equivale a menos de R$ 100 mil / dia – em linha 
com o volume atual de Grazziotin. Nosso “block trade” foi organizado no quarto trimestre de 2005 e 

imediatamente a liquidez saltou para cerca de R$ 150 milhões por mês (um aumento de 70 vezes!). Este 
aumento na liquidez levou mais analistas e investidores a acompanharem a empresa, cujas ações foram de 
R$ 20 para R$ 100 em poucos meses. Neste movimento, aproveitamos para vender quase a totalidade de 

nossa participação. 
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Infelizmente, como colocamos, o atual cenário de mercado com certa aversão a posições ilíquidas tem 
prejudicado bastante a leitura do resultado dos fundos Futurevalue e Futurewatch, o que de forma alguma 

arrefece seu potencial. 

A emblemática solução adotada no caso da Guararapes não pode ser vista como única alternativa para 
destravamento de valor. Cada empresa tem, a seu tempo, sua melhor estratégia. Nosso papel é pensar em 

qual a alternativa mais adequada e qual o melhor momento para ser adotada. 
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No caso específico de Grazziotin, acabamos de trazer para o capital da empresa um dos mais respeitados 

grupos do varejo nacional que certamente muito terá a contribuir para o melhor entendimento do mercado em 
relação à companhia (ver mais em http://www.famainvestimentos.com.br/docs/ValorCGRA.pdf). 

Como todo bom investidor de valor, basta-nos agora dar o tempo necessário para o valor aparecer. 

 

 

 


