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Evolução do Portfolio 

 3T16 2016 12 meses 5 anos 10 anos 15 anos 20 anos 

FAMA 11,6% 68,5% 59,4% 30,5% 121,3% 1.170% 3.544% 

Ibovespa 13,3% 34,6% 29,5% 11,5% 60,1% 449% 805% 

 

A performance do fundo ficou 1,7 pontos percentuais abaixo da do índice 

Bovespa neste terceiro trimestre do ano (3T16), mantendo uma vantagem 

significativa de 34 pontos percentuais em 2016. O desempenho de longo 

prazo, conforme exposto na tabela acima, segue bastante superior ao do 

Ibovespa. 

Apesar da rentabilidade ter ficado próxima à do índice Bovespa no 

trimestre, as principais posições do fundo apresentaram retornos bastante 

modestos. Enquanto o Ibovespa subiu cerca de 13% no período, Cetip caiu 

1% e Multiplan e CVC (outras posições relevantes) subiram apenas cerca de 

5%. Assim, a boa performance adveio de posições menores (Randon +42%, 

M Dias Branco +26% e Portobello +17%) e da ausência de perdas 

relevantes, conforme pode-se auferir na tabela de atribuição abaixo. 

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

Positivas Negativas 

Randon +1,8pp Cetip -0,2pp 

M. Dias Branco +1,6pp Log-In -0,1pp 

Portobello +1,6pp   

 

O fato das ações das companhias nas quais temos maior convicção – e por 

isso maior exposição – não terem performado bem no trimestre permite 

que fiquemos otimistas com as perspectivas de retorno nos próximos 

períodos. 

Apesar da forte alta do mercado, a nossa posição de caixa diminuiu ao 

longo deste trimestre: de sete pontos ao final do 2T16 para dois pontos 

percentuais, tendo em vista novas oportunidades que encontramos no 

setor de varejo e também em uma empresa indiretamente ligada às 

varejistas. 
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Ao longo do trimestre, aumentamos em 8 pontos percentuais a alocação 

em empresas dependentes do mercado interno – todas líderes em seus 

setores, com balanços sólidos e fortes geradoras de caixa.  

Na outra ponta, reduzimos a posição em ações da Portobello para 4%. 

Apesar das perspectivas futuras da companhia e do nível extremamente 

atrativo de seus papéis, a baixa liquidez nos levou a este ajuste, movimento 

este já integralmente concluído. 

Visão de Médio Prazo 

O humor dos investidores com o Brasil melhorou acentuadamente ao longo 

deste trimestre. A finalização do processo de impeachment da presidente 

Dilma Rousseff também teve papel importante na recuperação dos índices 

de confiança do consumidor e do empresariado, o que deve estimular o 

consumo e o investimento. 

No plano político, a aprovação das reformas (PEC dos gastos, reforma 

previdenciária, etc.) será fundamental para a atração de mais capital para o 

país e os resultados das eleições municipais aumentam substancialmente as 

chances de uma agenda positiva no Congresso.  

A menor percepção de risco Brasil deve recolocar o país na rota dos 

investidores que ainda procuram retorno em mercados emergentes para 

compensar as taxas de juros baixas ou negativas nos principais mercados 

desenvolvidos do mundo. Este potencial fluxo de capitais deve levar não 

apenas a uma continuação da recuperação do mercado de ações, mas 

também ao retorno dos IPOs, estimulando por consequência toda a cadeia 

de fusões e aquisições. 

Acreditamos que as boas empresas surpreenderão positivamente em seus 

resultados, comprimindo sensivelmente os múltiplos e contrariando a tese 

de alguns que advogam que as ações brasileiras estão caras e com múltiplos 

elevados.  

O crescimento econômico, ainda que modesto nos próximos trimestres, 

deverá ser melhor aproveitado pelas empresas líderes, que ganharão ainda 

mais market share, enquanto seus competidores precisarão continuar 

focados na desalavancagem de seus balanços ou até na renegociação de 

dívidas. Assim, estas boas companhias crescerão mais do que o mercado, 

ganhando margem e elevando substancialmente seus lucros, provocando a 

compressão de múltiplos. 
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Visão de Longo Prazo 

Ainda que haja várias incertezas pairando pelo mundo (eleições americanas, 

crescimento chinês, efeitos políticos derivados do Brexit) e também pelo 

Brasil (falta de crescimento, inflação ainda elevada, déficit em contas 

públicas, etc.), enxergamos uma tendência bastante positiva para o 

mercado de ações brasileiro. 

Os riscos listados acima, bem como outros ainda desconhecidos, 

certamente gerarão volatilidade, sem que, na nossa visão, se altere a 

tendência primária de valorização. O Brasil inexoravelmente voltará a 

crescer nos próximos anos, as taxas de juros serão mais baixas e os entraves 

para investimento e desenvolvimento da infraestrutura serão reduzidos. 

Assim, o trinômio “crescimento + juros mais baixos + confiança” será um 

estímulo importante para o mercado nos próximos anos. 

A primeira “perna” deste movimento de recuperação, na qual o país deixou 

de ser percebido como insolvente e voltou a ser um emergente normal, 

provavelmente está próxima do fim.  

Na segunda “perna” serão beneficiadas as empresas um pouco menos 

defensivas e mais focadas no mercado doméstico, mas que tenham 

balanços fortes e margens robustas. Entendemos que este movimento mal 

começou e pode ser bastante intenso e duradouro. 

A terceira fase, em que as empresas realmente alavancadas, com alto risco 

operacional, ou diminuta liquidez em bolsa serão alvo de procura ainda está 

bem fora do radar e tem como pré-condições a normalização e o 

barateamento do crédito. 
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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. 

 

 


