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Evolução do Portfolio 

em % 4T16 2016 12 meses 5 anos 10 anos 15 anos 20 anos 

FAMA -7,3 56,1 56,1 10,8 66,9 863,3 2.935,0 

Ibovespa 3,2 38,9 38,9 6,1 35,4 338,9 756,4 
 

A performance do fundo no trimestre (-7,3%) foi bem inferior à do índice 
Bovespa, que subiu 3,2% influenciado pelas fortes altas nas ações de Vale 
(+53%), Banco do Brasil (+24%) e Petrobrás (+10%) – apenas estas três 
empresas contribuíram com 4,3 pontos percentuais da alta do índice no 
trimestre. No ano, contudo, nossa carteira superou o principal índice da 
bolsa brasileira em mais de 17 pontos percentuais.  

Alguns papéis do portfólio tiveram desempenho bastante negativo no 
trimestre, entre os quais destacamos a Localiza, com queda de 13% que, 
apesar de não ter sido a maior queda nominal, foi a que mais impactou o 
resultado por conta da participação relevante da mesma na carteira. 

Apesar do evento positivo da aquisição das operações da Hertz no Brasil, 
três fatores contribuíram para este fraco desempenho: (i) o anúncio da 
abertura de capital de suas principais concorrentes – Unidas e Movida – 
gerou temor de uma competição mais forte; (ii) os resultados do 3º 
trimestre que, mesmo com aumento de frota e utilização, continuam 
mostrando queda de preço, e (iii) principalmente a forte elevação da curva 
futura de juros que, na visão dos investidores, impacta negativamente a 
avaliação das empresas de yield (percebidas como tendo fluxos de caixa 
sólidos e estáveis). 

Atribuição de Performance no 4T2016 (3 principais contribuições): 

Positivas Negativas 

“Nova posição” +0,3pp Localiza -1,1pp 

Cetip +0,2pp Randon -1,1pp 

Klabin +0,2pp Portobello -1,0pp 

 

Muito do fraco resultado do fundo no trimestre se deve a essa elevação 
abrupta da curva de juro futura, dado que nosso portfólio tem uma 
presença importante de ações de empresas percebidas como de yield 
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(como Localiza e Multiplan) e outras que são diretamente afetadas pelo 
juro por conta do custo financeiro, tais como Lojas Americanas e Randon. 

A forte volatilidade no trimestre após a vitória de Trump nas eleições 
americanas nos proporcionou ótimas oportunidades de rotação do 
portfólio, principalmente o aumento de exposição a empresas do mercado 
interno (CVC, Arezzo, M Dias, Raia Drogasil, Linx) com recursos da venda de 
Tupy e da redução de Cetip. Além disso, uma nova companhia foi 
adicionada ao portfólio. 

 

Visão de Médio Prazo 

Há ainda muita incerteza no médio prazo. No campo político, o governo 
Temer ao mesmo tempo se enfraqueceu com o avanço da Lava Jato, que 
atingiu integrantes do núcleo do governo e o próprio presidente, e se 
fortaleceu no Congresso ao aprovar diversas medidas, entre elas a PEC do 
Teto de Gastos que estabelece um limite para o aumento das despesas do 
governo como um todo. 

Do lado da economia real, todos os indicadores seguem fracos, corroendo 
gradativamente a expectativa de uma recuperação rápida que surgiu com a 
conclusão do processo de impeachment.  

Pressionado tanto do lado político quanto econômico, não restaram 
alternativas ao presidente senão anunciar medidas de estímulo à economia 
em várias frentes, mas especialmente no crédito ao consumidor e, mais 
para frente, infraestrutura. Paralelamente a isso, a tão esperada reforma da 
Previdência foi anunciada e o governo deve trabalhar fortemente para 
garantir sua aprovação. 

Este fraco desempenho da economia tem como único ponto positivo a 
contenção da inflação, que deve fechar o ano dentro ou muito próxima do 
teto da meta, levando-nos a crer que o corte da taxa de juros, que já era 
inexorável, agora será mais rápido e contundente. 

Diante desse quadro, seguimos preferindo companhias com receitas mais 
previsíveis e gestão “de ponta”, mas agora com um peso maior alocado a 
empresas que podem capturar o ciclo interno de reaquecimento e melhora 
no poder de consumo. 
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Visão de Longo Prazo 
A governabilidade de Temer não é clara e há riscos de deterioração nos 
próximos trimestres, especialmente ante a possibilidade de ocorrer o 
julgamento da impugnação da eleição no TSE. Além disso, apesar das 
eleições presidenciais estarem marcadas apenas para o final de 2018, o 
assunto já entrará em pauta no 2º semestre de 2017 caso não haja uma 
renúncia ou cassação do mandato de Michel Temer. 

Apesar do tão esperado (e temido) início do ciclo de alta de juro nos EUA 
ter começado, o juro no Brasil é ainda estratosférico, tanto em termos 
nominais quanto reais, e estamos bastante seguros que esta situação não 
se sustenta por muito tempo. 

Em suma, temos um quadro de total incerteza política e econômica o que 
nos empurra para o lado conservador na montagem do portfólio: sem 
incorrer em grandes riscos de execução ou de alavancagem das 
companhias. 

Por outro lado, a iminente queda nas taxas de juro deve estimular o 
consumo, melhorar o resultado das empresas, trazer fluxo para o mercado 
de ações e, especialmente, destravar a economia real, no que tange a 
emprego, capex (investimentos) e M&A. 

Isto posto, ao longo do ano podemos aumentar ou diminuir 
circunstancialmente o grau de exposição de risco do portfólio, com mais ou 
menos sensibilidade a consumo e renda, por exemplo, mas sem deixar de 
levar em consideração que enquanto não houver clareza no cenário de 
longo prazo, vamos nos restringir a companhias notadamente vencedoras, 
com certo grau de previsibilidade e grande parte do valor (valuation) nos 
próximos anos e não na perpetuidade.  
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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. 

 

 


