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Dia da Marmota1 

A eleição presidencial foi extremamente disputada, com a situação ganhando da oposição por pequena 
margem. A economia do país vinha se desacelerando, mas ainda não era percebida pela maioria do 
eleitorado, favorecendo a manutenção do status quo, ou seja, a reeleição, mesmo diante de denúncias e 
escândalos envolvendo o governo e empresas estatais. 

O medo de mudança teve grande peso na decisão dos menos favorecidos. Pouco tempo depois da eleição o 
governo anunciou ajustes no orçamento, com pouco corte de gastos e novos aumentos de impostos, com 
impactos profundos nas políticas monetária e cambial, levando a uma forte perda de valor do Real frente ao 
Dólar.  

Quem lê a introdução deste relatório deve imaginar que estamos nos referindo ao período compreendido 
entre as eleições de 2014 e os primeiros meses deste ano, e de fato a descrição acima seria bastante atual, 
mas, lamentavelmente, faz referência a um passado distante, mais precisamente ao ano de 1998. 

Em outubro daquele ano, o então presidente Fernando Henrique Cardoso (FHC - PSDB) era reeleito para seu 
segundo mandato tirando proveito da polêmica emenda aprovada pelos deputados em 28 de janeiro de 1997 
e pelos senadores em 4 de junho do mesmo ano2. O cenário econômico vigente à época era extremamente 
complicado e o país estava em recessão, enfrentando déficits gêmeos - o orçamentário que caminhava para 
5% do PIB e o da conta corrente que gerou uma corrida contra o Real, que ainda era atrelado ao dólar 
(currency peg). Passada a eleição, e ainda antes de tomar posse do 2º mandato, FHC enviou ao Congresso 
um pacote fiscal visando equilibrar as contas, com pouca redução da despesa e aumentos das alíquotas da 
CPMF e da Cofins, dentre outras medidas que visavam aumentar a receita. (Em novembro de 1997, o 
governo havia anunciado outro pacote com 51 medidas, dentre elas cortes que não foram de fato aplicados e 
aumento de impostos, como o Imposto de Renda da Pessoa Física). 

Em janeiro de 1999, a promessa de campanha de não desvalorizar a moeda, caia por terra, primeiro com a 
famigerada banda diagonal endógena e em seguida com a livre flutuação do Real, depois de bilhões de 
dólares serem gastos na tentativa de evitar o inevitável. Ao final do ano, após ter atingido R$2,16 por dólar, o 
câmbio estava cotado a cerca de R$1,80/US$1,00, vindo de R$1,20/US$1,00 no final de 1998. A inflação 
disparou atingindo 8,94% ante 1,66% em 1998, apesar da alta dos juros, que atingiram 45% ao ano em 
março antes de caírem para 19% no final do ano. 

Passados 17 anos, o Brasil enfrenta uma situação análoga, fruto da má condução da economia, cujos 
desajustes não foram enfrentados visando única e simplesmente à reeleição. As lições do passado foram 
jogadas no lixo, colocando, de novo, o país numa espiral descendente e eliminando anos de conquistas. 
Aqueles que atacavam o governo e pediam o impeachment do presidente em 1999 utilizaram da mesma 
fórmula para se manterem no poder. Aqueles que cometeram os erros e se defenderam do impeachment 

                                                        
1 No filme Dia da Marmota (Groundhog Day, 1993), Bill Murray interpreta Phil Connors, um egocêntrico homem do tempo da TV 

em Pittsburgh, que é escalado para cobrir a abertura do Dia da Marmota (2 de fevereiro) em Punxsutawney, uma pequena cidade 

do estado da Pensilvânia. Ele não vê a hora de terminar o trabalho e voltar para casa, mas o inesperado acontece: ele cai em um 

"feitiço do tempo", e todos os dias seguintes passam a se repetir sempre iguais ao Dia da Marmota. Quando ele percebe o feitiço, 

passa a tirar vantagem dele, mas depois vem o tédio e o sentimento de frustração por não saber como sair daquela situação e ele 

começa a reavaliar sua vida e prioridades. 

 
2 Os meios de comunicação divulgaram à época diversas denúncias de compra de votos amparados em gravações nas quais os 

deputados Ronivon Santiago e João Maia, ambos do Acre, confessavam ter recebido 200.000 reais para votar a favor da emenda. 

Basta dar um Google e aparecem inúmeras matérias sobre o assunto. 
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agora atacam, ainda que com pouca atitude, inclusive apoiando gastos que poderiam gerar um rombo 
insuperável nas contas públicas. 

A classe política mais uma vez deixa claro que os interesses pessoais e partidários estão acima, muito acima, 
dos interesses do país. Pobre país que depende de indivíduos em geral egoístas, com muito pouco, ou 
nenhum, senso de responsabilidade, ética e moral.  

A crise política atingiu tamanha proporção que levou a economia, que já estava ruim, a piorar ainda mais, 
resultando em mais sofrimento para a população, via mais desemprego, consequência direta da falta de 
confiança que levou o consumo e o investimento a despencar. Uma das agências de risco já retirou do Brasil 
o selo de bom pagador e não será surpresa se as outras duas também o fizerem. 

 

De Volta para o Futuro 

A consequência de toda essa lambança é que o país regrediu vários anos e terá que recomeçar o árduo 
trabalho de reconquista da confiança da população, dos empresários e dos investidores para voltar a crescer 
(os gráficos abaixo mostram a queda vertiginosa da confiança). 

 

Fonte: FGV 

O primeiro passo é apaziguar o ambiente político e isso depende necessariamente de uma recomposição da 
base do governo - algo dificílimo de enxergar - ou da substituição do governo via impeachment, cada vez 
mais provável. 

Sem visibilidade quanto ao rumo do país e sem um governo que explicite o caminho a ser tomado, os agentes 
econômicos permanecerão hibernando por longo tempo. Um governo forte poderá dar o segundo passo, 
obtendo os votos necessários para promover o ajuste fiscal de maneira a reduzir o déficit, mantendo o 
endividamento público em níveis sustentáveis. Essa sinalização por si só traria uma alívio no câmbio e nos 
juros, que hoje embutem uma “gordura” advinda destes riscos. O terceiro passo será a normalização da 
política monetária, com o juro nominal recuando à medida que a inflação caia e o juro real diminuindo ao 
longo do tempo. 

Lá na frente, talvez em 3, 5 ou 7 anos, o país poderá voltar a ser avaliado novamente como investment grade. 
Resta saber quando a largada para esta nova caminhada será dada. 
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Riscos e Oportunidades 

 

Há uma aversão ao país e não apenas em decorrência dos inúmeros erros na condução da economia. O 
avanço das investigações da Lava Jato expõe de forma vergonhosa o grau de corrupção espalhado por 
diversos setores, contribuindo para o aumento da desconfiança. Questionamentos quanto o futuro em meio a 
tantos desvios passaram a ser comuns, afinal não há sociedade que se mantenha e desenvolva quando o 
contrato social é rasgado, desviando recursos que deveriam ser investidos na melhoria dos serviços públicos, 
cujo estado de degradação é inaceitável. 

Ao contrário de 2010, quando o mundo queria investir no Brasil, hoje os ativos brasileiros perderam a 
atratividade e viram seu valor despencar ainda mais acentuadamente nos últimos meses, como pode se ver 
nos gráficos abaixo. 

1) Risco país (CDS) - superou 500 pontos, vindo de 200 pontos em 31/12/2014 e mínima de 126 pontos em 
01/09/2014. 

 

Fonte: Credit-Suisse 
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2) Juros – Os títulos vinculados à inflação (NTN-B 2024) pagando 7,4% + inflação (IPCA) ante 6,1% + IPCA 
em 31/12/2014 e mínima de 3,3% em 15/01/2013. 

 

Fonte: Tesouro Nacional 

 

3) Câmbio – Real sendo negociado perto de R$4/US$1 ante R$2,66/US$1 em 31/12/2014 e R$1,60/US$1 em 
27/06/2011.  

 

Fonte: Economática 
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4) Bonds da Petrobras de 2024 com rendimento (YTM) na casa de 13% em 30/09/2015 ante 5% há um ano. 

 
Fonte: Bloomberg 

 
5) Bolsa – Índice MSCI Brazil (USD) em 249 pontos ao final de setembro de 2015 ante pico de 836 em maio 
de 2008. 

 

Fonte: MSCI 
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6) Ibovespa em moeda local – 45.059 pontos ao final de setembro de 2015 ante máxima de 73.516 em 
20/05/2008. 

 

Fonte: Bloomberg 
 

7) Índice de Small Caps (SMLL) em queda de 21% em 2015 a 862 pontos vs. um pico de 1.568 pontos em 
01/02/2013. (uma queda de 82%, indicando que os segmentos de menor liquidez sofreram ainda mais). 

 

Fonte: Economática  

Estas quedas são decorrentes do fluxo de saída de recursos que não encontra compradores na outra ponta, 
pressionando cada vez mais os preços, aumentando os juros dos títulos de renda fixa e comprimindo os 
múltiplos de diversas ações. 

Via de regra este enorme risco traz junto oportunidades de investimentos que se apresentam poucas vezes 
na história, exatamente quando ninguém quer investir, mas que requerem muita cautela e paciência, pois o 
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barato de hoje pode facilmente ser o caro de amanhã, sem contar os casos de destruição permanente de 
valor quando empresas acabam não se recuperando da crise. 

 

Fallen Angels 

Na gestão das carteiras temos buscado tirar proveito das vendas a qualquer preço (e da volatilidade) para 
realocar os recursos para ações de empresas que em tempos de normalidade jamais negociariam nos preços 
atuais. Assim como nas demais crises de 1998, 2002 e 2008, estas trocas aumentam substancialmente o giro 
da carteira, mas implicam num maior potencial de retorno, em empresas mais líquidas e mais demandadas 
em tempos de menor aversão ao risco. 

A tabela abaixo mostra como evoluiu nosso portfólio ao longo do ano. 
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Saber se estamos comprando no fundo do poço é impossível, mas a relação risco/retorno passa a ser 
extremamente interessante, como, por exemplo, em Hypermarcas, que vínhamos acompanhando desde 
quando a ação negociava a R$ 22 e que tivemos a oportunidade de consolidar nossa posição na faixa de 
R$14-R$16. A empresa passou por várias mudanças e focou sua atuação na área de medicamentos (farma), 
um setor mais resiliente por natureza. Mesmo que a queda de renda da população se prolongue, a demanda 
pelos produtos da empresa tende a sofrer muito pouco ou nada, roubando share-of-wallet de outros produtos 
não essenciais. A possível venda da operação de fraldas seria saudável não apenas para fortalecer o balanço 
da empresa, como também para ajudar a solidificar o posicionamento fora da área de bens de consumo, o 
que deve elevar o múltiplo da ação e atrair demanda de fundos setoriais dedicados. 

Outra ação cujo preço nos chamou a atenção foi Localiza, uma empresa extremamente bem gerida, líder de 
mercado, com balanço forte e capacidade de manter a lucratividade em momentos de crise, ainda que uma 
nova entrante – Movida do grupo JSL – esteja praticando preços agressivos para ganhar market share. A 
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experiência dos gestores da Localiza faz toda diferença neste ramo que aparentemente parece simples. Não 
é trivial definir preço de locação, depreciação do carro e valor residual obtido na venda após, em média, 5 
trimestres no aluguel de carros e 3 anos nas frotas. Muitos concorrentes baixam o preço esperando recuperar 
o ganho no final e só então percebem o enorme buraco que criam em seus balanços, sem contar o custo do 
capital para aquisição dos ativos que subiu vertiginosamente, mas ainda é mais baixo para Localiza que para 
seus concorrentes. Lembrando que, para um business de yield como esse, ser efetivo em custo é o grande 
diferencial: a Localiza tem a escala para comprar carros mais baratos, tem o balanço mais forte para ter o 
menor custo financeiro e ainda uma rede de grande capilaridade para escoar carros usados. Um modelo 
muito difícil, senão impossível, de ser replicado. 

Também aumentamos nossa posição em Multiplan, uma das maiores operadoras de shopping centers do 
país, uma vez que, aos preços atuais, o yield gerado somente por seus ativos já operacionais é de inflação 
+10,5% sem levar em consideração nenhuma nova expansão relevante, nenhum novo shopping center e 
nada de lançamentos residenciais ou comerciais nos terrenos da empresa. 

Vale também ressaltar que o perfil de liquidez do portfolio foi bastante incrementado ao longo desse ano. No 
início de 2015 possuíamos cerca de 51% do portfolio em empresas de liquidez mais reduzida. Este percentual 
caiu pela metade, sendo este montante agora concentrado em poucas empresas, mas com enorme 
convicção, sobretudo Portobello. 

A rotação do portfolio também incrementou a parcela em empresas com balanços fortes, com pouquíssima ou 
nenhuma dívida, bem como em empresas com maior visibilidade de resultado, sem que tenhamos aberto 
mão de potenciais ganhos futuros. O portfolio consolidado hoje apresenta um Free Cash Flow Yield 2016 de 
aproximadamente 9,8%, o que julgamos ser extremamente atrativo tanto comparado com o histórico quanto 
no absoluto, especialmente em se tratando de empresas premium e que em sua maioria continuarão 
apresentando crescimento de resultado apesar do cenário macro mais adverso. 

O desdobramento deste difícil cenário refletido, por vezes excessivamente, nos preços das ações significa a 
potencial forte recuperação, se e, quando a governabilidade for reestabelecida com um rumo claro para a 
política macro econômica. Contudo, ainda que haja este upside muito relevante, a incerteza quanto ao timing 
e a volatilidade recomendam cautela nas alocações. 

Em algum momento, que pode não estar muito distante, será aconselhável aumentar a exposição em Brasil e 
na FAMA, pois existe uma possibilidade concreta de que em alguns anos, olhando-se para trás, o atual 
período de fim de 2015, início de 2016 tenha se provado um excepcional momento para iniciar ou aumentar 
exposição em ações brasileiras de bons fundamentos. 


