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Em geral, os relatórios de gestão do quarto trimestre trazem uma análise dos resultados do ano que passou e 

os prognósticos para o ano vindouro. Não fugiremos deste script desta vez, embora com uma abordagem um 
pouco diferente do convencional. 

Seria muito fácil e conveniente passarmos as próximas páginas comemorando os resultados de 2012, uma 

vez que nossos principais fundos performaram extremamente bem: o Challenger (mid caps) encerrou o ano 
com +43% e o Futurewatch fechou com +37%, em um ano em que o Índice Bovespa apresentou alta de 
apenas 7%. 

Não teríamos grandes dificuldades de escrever maravilhas sobre o nosso processo de investimento, sobre a 
nossa seleção de ativos, timing para tomada de decisões, etc. Porém, este relato seria apenas parcialmente 
verdadeiro. 

Em outras oportunidades já comentamos neste relatório sobre a ineficiência do Índice Bovespa como um bom 
benchmark para o mercado de ações brasileiro; e no ano de 2012 este fato foi notório. 

Tomemos como exemplo o setor de petróleo, no qual duas empresas têm grande representatividade junto ao 

Índice Bovespa: Petrobrás e OGX. A soma dos pesos destas duas companhias ultrapassa 15% no cômputo 
total do índice e somente o desempenho negativo destas empresas o impactou em 4,5 pontos percentuais. 
Ou seja, se Petrobrás e OGX apenas tivessem fechado estáveis em 2012, o Ibovespa teria subido 12% ao 

invés de 7%. Analogamente, se as ações destas companhias apenas tivessem acompanhado o desempenho 
médio das demais empresas componentes do índice, o mesmo teria subido 14% - o dobro do desempenho 
registrado! 

Outro setor que teve forte influência negativa foi o de energia elétrica, em função da mudança da percepção 
dos investidores acerca da renovação das concessões públicas, conforme anunciado pelo governo. Este setor 
representa cerca de 5% do Índice Bovespa e sozinho foi responsável por um impacto negativo de 1,5 ponto 

percentual no índice, dada a desvalorização média de 30% das ações do setor. 

Se somarmos os efeitos do setor de petróleo com o de energia elétrica, o resultado é impactante. 

Caso as companhias destes setores apenas tivessem seguido o desempenho das demais, o Índice 

Bovespa teria apresentado uma alta de 17% em 2012 – ao invés de +7% - e este dado é extremamente 

relevante para a correta interpretação de nossos resultados. 

Ibovespa em 2012 +7%

Ibovespa 2012 com setores petróleo e energia zerados +13%

Ibovespa 2012 com petróleo e energia na média dos demais +17%  

Desta forma, entendemos que para uma melhor análise de desempenho de nossos fundos bem como dos 
fundos comparáveis, deveríamos levar em consideração uma performance ajustada do Índice Bovespa, uma 

vez que tais companhias não fazem parte do universo foco da FAMA Investimentos e de nossos pares. 

A má performance de empresas estatais e reguladas em 2012 influenciou muito negativamente o Índice 
Bovespa.  A grande distância que os nossos fundos – e a média de fundos comparáveis – obtiveram frente ao 
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índice está em parte relacionada ao fraco desempenho destas companhias. Vale ressaltar que eventualmente 

o efeito contrário pode ser observado no futuro. 

Acompanhamos de perto o desempenho de cerca de 30 “fundos de valor”, com características semelhantes 
aos que gerimos. A média de desempenho dos mesmos foi de 21% no ano de 2012 – uma performance 

espetacular frente aos pífios 7% do Índice Bovespa. Porém, apenas moderadamente positiva se ajustarmos o 
desempenho do índice ao patamar mínimo que os “gestores de valor” deveriam ter entregado no ano que 
passou. 

Ibovespa em 2012 +7%

Ibovespa ajustado (petróleo & energia) +17%

Média do Universo de Fundos de Valor +21%

FAMA Futurewatch (small caps ) +37%

FAMA Challenger (mid caps ) +43%  

Ou seja, ao corrigirmos as distorções do Índice Bovespa, veríamos uma fotografia da geração de alfa 
(resultado acima do objetivo) de 2012 um pouco diferente daquela que enxergamos à primeira vista: 

-15%

-10%

-5%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

Ibovespa Média Fundos
Valor

Futurewatch Challenger

 

Desta forma, para nós é muito mais importante discutir aqui quais as razões que nos levaram a uma 
performance tão superior da média dos fundos da categoria no ano de 2012 do que o desempenho de nossos 

produtos sobre o Índice Bovespa. 

Há duas razões básicas que explicam este comportamento: 

i. Grau de exposição 

ii. Stock picking 
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Ao longo do ano, verificamos que grande parte dos gestores estava pouco otimista com o mercado de ações. 

Uma das perguntas mais frequentes que ouvimos durante o ano foi “por que razão vários gestores estão 
carregando uma considerável posição de caixa e vocês não?”. 

Passamos o ano de 2012 com uma exposição média a ações muito superior ao dos nossos pares por conta 

de uma combinação de cenário macro interno muito favorável nos setores das companhias que investimos, 
nível de resultados das empresas bastante satisfatórios e ações a preços atrativos. Apenas no final do ano 
realizamos lucro em algumas posições em mid caps, levando o nível de exposição do portfolio próxima 

(porém ainda superior) aos principais fundos de nosso segmento, o que fica evidenciado no gráfico abaixo, 
que mostra o percentual médio investido dos principais gestores do nosso segmento versus os nossos fundos 
Futurewatch e Challenger. 
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Contudo, os resultados superiores à média em 2012 não podem apenas ser atribuídos ao grau de exposição 
superior. 

Como vimos anteriormente, a média de retorno dos fundos de valor foi de 21% em 2012. Fazendo uma 

matemática bem simplista, caso o nível de exposição médio dos fundos ao longo do ano fosse de 92% (média 
dos fundos FAMA) ao invés dos 78% auferidos, então o retorno médio dos fundos de valor teria sido de 25% - 
ainda bem inferior ao retorno alcançado pelo Futurewatch (+37%) e Challenger (+43%) – diferença esta que 

deve ser atribuída à seleção de ativos (stock picking). 

Ibovespa em 2012 +7%

Média do Universo de Fundos de Valor +21%

Média do Universo de Fundos de Valor / exposição ajustada +25%

FAMA Futurewatch (small caps ) +37%

Alfa vs. pares gerado pelo stock picking +12pp

FAMA Challenger (mid caps ) +43%

Alfa vs. pares gerado pelo stock picking +18pp  
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Quando analisamos a atribuição de performance de Futurewatch e Challenger vemos um quadro 

completamente diferente entre ambos os fundos.  E é bastante relevante entender a diferença da 

origem do desempenho destes fundos ao longo de 2012, pois a partir disso, ficará bem mais evidente 

o nosso posicionamento e estratégia para 2013. 

Em relação ao FAMA Challenger, podemos dizer que a performance auferida no ano de 2012 foi decorrente 
do ótimo desempenho de várias empresas do portfolio de uma maneira quase que uniforme. 

Em um portfolio que usualmente possui dez companhias investidas, em tese cada empresa então contribuiria 

com 10% do resultado final do fundo. No Challenger, seis companhias contribuíram por 70% do resultado – o 
que mostra que o desempenho do ano foi bem equilibrado entre os ativos – uma realidade bem distinta do 
Futurewatch, como veremos mais adiante. 

As seis companhias que mais contribuíram – M Dias Branco, Kroton, Even, Raia Drogasil, Mills e Randon 
(nesta ordem) – geraram cerca de 30 pontos percentuais ao fundo. Apesar de continuarmos entusiastas 
destas empresas e seus modelos de negócios, reduzimos significativamente a exposição na maior parte 

delas, única e exclusivamente por conta do potencial futuro de apreciação das ações, que ficou mais reduzido 
após um desempenho tão forte. 

Como exemplo, podemos mencionar Kroton, que chegou a ser uma das maiores posições da carteira e hoje 

não faz mais parte do portfolio; Randon, que hoje tem um terço do tamanho que já teve, e M Dias Branco, que 
é atualmente menos da metade do que já foi. 

As maiores posições do Challenger hoje são de empresas relativamente novas na carteira. Das seis maiores 

posições atuais do fundo, quatro delas foram adquiridas no ano de 2012. 

Ou seja, entendemos que apesar do forte desempenho do Challenger no ano de 2012 e de algumas 

ações que tiveram uma performance estelar, o portfolio do fundo está renovado e tal reciclagem pode 

e deve gerar bons resultados no futuro. 

M. Dias Branco Reduzida 1 EVEN

Kroton Zerada 2 nova

Even Mantida 3 nova

Raia Drogasil Reduzida 4 nova

Mills Reduzida 5 nova

Randon Reduzida 6 M. Dias Branco

Maiores contribuições Maiores posições

Challenger 2012 Challenger 2013

 

Já o Futurewatch teve um comportamento completamente distinto. Se no Challenger, seis empresas foram 
responsáveis por 70% do resultado, no Futurewatch apenas uma companhia representou quase 50% do 
resultado do fundo no ano e as três melhores foram responsáveis por 70% do resultado! 
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A razão aqui é muito fácil de explicar e muito em linha com o que escrevemos em cartas trimestrais 

anteriores. 

Os investimentos realizados pelo Futurewatch levam mais tempo para maturar e para serem reconhecidos 
pelo mercado. O ano de 2012 foi um excelente exemplo prático daquilo que pensamos e temos tentado refletir 

aos nossos investidores. 

A Portobello, por exemplo, já vem numa constante evolução há mais de três anos – conforme evidencia o 
gráfico abaixo. Como podemos notar, o EBITDA da companhia cresce acentuadamente desde 2008 mais do 

que triplicando desde então. 
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Contudo, apenas em 2012 o mercado “acordou” e decidiu começar a reprecificar as ações da companhia, que 
subiram 157% no ano. Notem no gráfico abaixo que as ações da empresa ficaram dormentes por um bom 
tempo antes de começarem subitamente uma recuperação há cerca de 18 meses somente. 
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EBITDA acumulado 12 meses, encerrados em setembro 
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Apesar da alta desta magnitude, a empresa ainda está sendo negociada com mais de 40% de desconto em 

relação ao múltiplo das duas transações recentes no setor (compra da Cecrisa pela Vinci e aquisição da líder 
do mercado russo pela Dal Tile – maior companhia do segmento nos EUA). 

É um bom exemplo do que ocorre no mundo das small caps que estão fora do radar. O mais difícil aqui é 

conseguir escolher as companhias que efetivamente vão ser capazes de alavancar seus resultados. Feito 
isso, as ações responderem passa apenas a ser uma questão de tempo. 

Voltando à questão do desempenho do Futurewatch, apesar do retorno do fundo em 2012 ter sido muito em 

função do bom retorno de Portobello, podemos afirmar que no âmbito operacional isso não aconteceu. 

Os demais investimentos core da carteira do fundo apresentaram significativa evolução de resultados. Se, em 
2010 ou 2011 o investimento em algumas dessas companhias era arriscado já que a melhora de resultados 

poderia ou não ocorrer, agora este risco já passou. Não temos mais nenhuma dúvida da direção que as 
empresas estão rumando, passando a ser uma questão de tempo para as ações refletirem o que ocorre em 
suas operações. 

Desta forma, ao contrário da gestão do Challenger, cuja carteira passou por uma reciclagem para 

2013, o portfolio do Futurewatch segue carregando as empresas que investimos há mais tempo, ainda 

ignoradas pelo mercado. 

Portobello peso Portobello peso

LogIn 48% LogIn 64%
Rodobens Rodobens

Futurewatch 2012 Futurewatch 2013

Posições “core” Posições “core ”

 

No relatório de gestão do 4o trimestre de 2011 afirmamos que o ano de 2012 seria muito desafiador para as 
companhias no lado dos custos, já que o forte reajuste salarial em um contexto de pleno emprego combinado 

ao alto preço dos imóveis e alugueis deveria levar a uma compressão de margens de algumas empresas, 
levando-nos a manter exposição a empresas com alta capacidade de reajuste de preços (price makers). 

Nossa visão para 2013 é distinta: 

• Juro mais baixo ainda nem começou a afetar o consumo, o que deve ocorrer ao longo do ano; 

• Bancos voltarão a ser mais agressivos na concessão de crédito em algum momento (em 2012 
reduziram crescimento devido ao aumento da inadimplência); 

• Neste ano não haverá pressão forte de reajuste salarial como foi o de dois dígitos de 2012; 

• Não deve ter aumento relevante no custo de ocupação. 

Desta forma, enxergamos que para o ano corrente as empresas tem um cenário melhor pra recomposição de 

margem. Devemos ver muitas empresas surpreendendo o mercado com vendas mais fortes e margens 
maiores do que o esperado pelo mercado. 
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No que tange a fluxo, as pessoas físicas ainda não sentiram o efeito do CDI baixo corroendo valor de suas 

aplicações, dado que a SELIC iniciou 2012 em 10,5% e os investidores acabaram sendo rentabilizadas pela 
queda rápida do juro em seus títulos pré-fixados. Fundos de pensão também se sentirão compelidos a 
aumentar exposição a ativos de risco, dado que o juro atual rentabiliza menos que a taxa atuarial dos 

mesmos. 

Acreditamos então em um cenário de empresas domésticas entregando resultados fortes, acima da 

expectativa, combinado com um forte fluxo para o mercado de ações. 

Nossos portfolios estão bem posicionados para este cenário: no mundo das mid caps, possuímos 

uma carteira reciclada, de excelentes empresas, voltadas para o mercado doméstico, fortes geradoras 

de caixa, e que por circunstâncias adversas não performaram tão bem no ano que passou e estão 

bastante subavaliadas. No lado das small caps, possuímos um portfolio de empresas que já 

conhecemos e acompanhamos há um bom tempo, onde temos forte convicção de que os riscos 

ficaram “para trás”, e cuja safra de bons resultados ainda é completamente negligenciada pelos 

investidores, que deverão se surpreender e reagir de acordo nos próximos trimestres. 

O ano de 2013 marcará o 20º aniversário da FAMA Investimentos. Encerramos esta carta trimestral com um 

agradecimento àqueles que nos acompanham. Agradecemos aos nossos colaboradores, clientes, 
fornecedores e ex-funcionários por terem contribuído para a nossa história. Esperamos continuar contando 

com a confiança de todos nos próximos 20 anos que teremos pela frente. 

Obrigado e um ótimo 2013 para todos nós. 

Equipe FAMA Investimentos  


