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Evolução do Portfólio 

Em %  4T19 2019 2018 2017 2016 1 ano 3 anos 
10 

anos* 
Início* 

FAMA 16,5 41,6 10,0 45,0 55,2 41,6 125,9 112,4 11.102 

Ibovespa 10,4 31,6 15,0 26,9 38,9 31,6 92,0 68,6 2.593 
* estratégia FAMA; desde 29/12/1995 

Encerramos o ano de 2019 com alta de 42%, bem acima do ganho de 32% do Ibovespa. 

Desde o início de 2016, primeiro ano depois da reorganização e unificação dos fundos (leia 

aqui), o retorno é de 251% ante 167% do Ibovespa. Com o encerramento de mais um ano 

calendário, acumulamos uma alta de 11.102% desde o início (22% ao ano) comparado a 

2.593% do Ibovespa (15% ao ano). 

Muito embora o retorno do Ibovespa em 2019 tenha sido bastante forte, quando 

analisamos os fatores que levaram à alta percebemos que não houve um ganho 

significativo decorrente do crescimento ou expectativa de crescimento do lucro das 

empresas. 

Vale lembrar que o valor de um ativo deve ser definido como o valor presente dos fluxos 

de caixa futuros. Portanto, para a bolsa (ou seja, um conjunto de ações) subir, precisamos 

ter os lucros (e consequentemente os fluxos de caixa) subindo ou devemos descontar os 

mesmos fluxos a uma taxa menor, obtendo assim um valor presente maior. 

No ano de 2019, a curva de juro futuro sofreu uma forte compressão. A NTN-B líquida mais 

longa (2050) teve um retorno de +36% no ano, desempenho muito similar ao do índice 

Bovespa, o que nos leva a concluir que o bom desempenho da bolsa não se deve 

essencialmente ao maior otimismo dos investidores com o desempenho e crescimento das 

empresas, mas sim à queda substancial da taxa de desconto. 

Também observa-se que o retorno do Ibovespa em dólares (+26%) esteve bem alinhado 

com os mercados internacionais, tendo sido um pouco inferior ao da bolsa americana (S&P 

500: +29%) e um pouco superior ao do índice Europeu em dólares (Stoxx Europe 600: 

+21%). Globalmente os mercados tiveram forte alta e o Brasil não se descolou deste 

movimento, em mais uma evidência de que as boas perspectivas de elevação de resultado 

das companhias não foram determinantes para o resultado da bolsa brasileira em 2019. 

Enxergamos o fato como uma boa notícia. É inegável que o Brasil passa por um momento 

de recuperação cíclica, aumento de disponibilidade e redução do custo de crédito, 

contração do desemprego e consequente elevação da propensão ao consumo.  

Se o “bom” desempenho da bolsa brasileira em 2019 foi decorrente da redução na taxa de 

desconto e de ter “surfado” a onda internacional, os reflexos das inexoráveis elevações nos 

lucros ainda está por vir, podendo sustentar novas altas em 2020 ou pelo menos arrefecer 

os efeitos de eventuais correções mais intensas que ocorram no mercado global. 

https://927ae365-d5b4-4f2b-a6ba-28eca660d344.filesusr.com/ugd/610c4d_5250c12b02364a37bb37c15d7148cc2c.pdf
https://927ae365-d5b4-4f2b-a6ba-28eca660d344.filesusr.com/ugd/610c4d_5250c12b02364a37bb37c15d7148cc2c.pdf
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Nosso portfólio segue bastante concentrado em companhias domésticas (96% do agregado 

das receitas das empresas são no Brasil) e bastante exposto a serviços, varejo e bens de 

consumo que, via de regra, apresentam elasticidade em relação ao PIB. 

Do ponto de vista de balanço, continuamos investidos sobretudo em empresas pouco (ou 

nada) alavancadas que, se por um lado não são as mais diretamente beneficiadas pela 

redução dos juros, por outro lado possuem mais capacidade de acelerar crescimento seja 

de forma orgânica ou inorgânica. 

Atribuição de Performance no Ano (3 principais contribuições): 

Positivas Negativas 

Localiza +8,0 pp CVC -3,5 pp 

MRV +6,3 pp M. Dias Branco -1,2 pp 

Alpargatas +4,6 pp Lojas Americanas -0,4 pp 

 

O ano de 2019 foi marcado pelo desempenho estelar da grande maioria das empresas do 

portfólio, parcialmente ofuscado pela performance medíocre de duas companhias. 

Do ponto de vista de retorno nominal, os melhores desempenhos foram de Alpargatas e 

Mills (ambas com alta de 144%), seguidas de perto por Intermédica (+136%). Merecem 

também destaque a SulAmérica (+116%), RaiaDrogasil (+97%), MRV (+86%), Log CP (+81%) 

e Localiza (+69%). Entre todas essas empresas, a única que sofreu alguma redução no 

portfólio ao longo do ano foi a RaiaDrogasil, ainda assim uma diminuição de exposição 

pouco expressiva. 

Do lado negativo figuram CVC (-28%) e M. Dias Branco (-11%), desempenhos estes que se 

tornam ainda mais críticos em um ano em que a bolsa teve forte alta. No caso da CVC, uma 

série de fatores contribuiu para a queda do desempenho operacional do ano, tais como a 

quebra da Avianca, a indisponibilidade de aeronaves 737-MAX e a competição mais 

acirrada com a Decolar.com, dentre outros. 

Já a M. Dias Branco apresentou resultados operacionais muito mais fracos do que o 

esperado a partir de uma expressiva contração de volumes, absolutamente inédita na 

história da companhia. Mais do que a perda dos volumes, o mercado ficou bastante 

desorientado por não entender as causas para tal desempenho. Apenas após a divulgação 

dos resultados do 3º trimestre do ano, em meados de novembro, é que a compreensão 

acerca do momento da empresa passou a melhorar, ainda que de forma gradativa, 

refletindo na boa recuperação das ações em relação às mínimas do ano, mas ainda assim 

terminando 2019 em território negativo. 
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Visão de Médio e Longo Prazos 

É sempre bom lembrar que exatamente um ano atrás, a bolsa dos EUA “entrava” em bear 

market após uma queda de mais de 20% de seu pico, o consenso do mercado era que o 

juro americano subiria e o PIB brasileiro deveria crescer entre 2,5% e 3%. 

As previsões não se confirmaram. Ao contrário, os dados reais foram na direção oposta: a 

bolsa americana passou o ano em rally batendo sucessivos recordes de alta, o juro dos EUA 

caiu em vez subir e o PIB brasileiro seguiu tímido. São estas algumas das evidências de que, 

como temos colocado nas cartas anteriores, a visibilidade segue muito baixa. 

Olhando para frente, o ímpeto sobre o (justificado) otimismo no mercado doméstico pode 

ser eventualmente amortecido por fatos que já estão no radar (como a eleição norte 

americana), fatos fora do radar ou até mesmo uma reversão não justificada por fatos 

concretos. 

A falta de clareza no ambiente externo antagoniza com a clareza do desenvolvimento da 

economia interna que seguirá sua trajetória de crescimento, com taxa de juro 

historicamente baixa e uma agenda pró mercado. Os constantes ruídos políticos podem 

até minimizar ou retardar estes efeitos, mas não podem nem devem impedí-los. 

Isto posto, seguimos com uma clara prerrogativa na composição do nosso portfólio: 

escolha de empresas de alta qualidade e excelência de gestão, focadas no mercado 

doméstico, com claras avenidas de criação de valor a serem exploradas a partir de 

diferentes alternativas nas fontes de financiamento. 

Mesmo sem crescimento relevante do PIB, as empresas do nosso portfólio tem crescido 

em uma constante média de 16% ao ano desde 2015. Entendemos que companhias com 

as características supracitadas reúnem condições de criar ainda mais valor no longo prazo 

diante de um cenário econômico benigno, mantendo suas características defensivas em 

cenário mais adverso. 

ESG / Investimento Responsável 

O último trimestre do ano foi bastante intenso no que tange à sustentabilidade. Algumas 

das principais atividades foram: 

• Finalizamos o nosso inventário de emissão de gases de efeito estufa e nos 
tornamos 100% carbono neutro (escopos 1, 2 e 3) por meio da aquisição de 
créditos de carbono certificados pelos padrões Verified Carbon Standard e 
Climate, Community & Biodiversity Standards. As emissões foram reduzidas a 
partir do Projeto REDD+ Jari-Pará, que contribui para a conservação de 700 mil 
hectares de Floresta Amazônica nativa e de sua biodiversidade, promovendo o 
desenvolvimento socioeconômico local. 
 

• Tornamo-nos signatários do Global Investor Statement to Government on Climate 
Change, coordenado pelo CDP, Ceres, IGCC, IIGCC, UN-PRI, UNEP-FI e AIGCC (link 
para o manifesto aqui). Mais de 500 investidores e gestores com ativos sob gestão 
superando US$ 35 trilhões apoiam a iniciativa, que invoca os governos a 

http://theinvestoragenda.org/wp-content/uploads/2019/09/190916-GISGCC-for-UNCAS.pdf
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respeitarem as metas firmadas no Acordo de Paris e o setor privado a migrar para 
uma economia de baixo carbono e melhorar os relatórios financeiros 
incorporando assuntos climáticos. 

• Realizamos um posicionamento público em relação ao vazamento de óleo no 
Nordeste, através da divulgação de uma nota (acesse aqui). Nesta convocamos 
nossos clientes, empresas investidas, fornecedores e colaboradores a trazerem 
para o topo de suas agendas de prioridade a discussão de assuntos de 
sustentabilidade e direitos humanos, atualmente restritas a um pequeno espectro 
da sociedade no Brasil. 

• Do ponto de vista das companhias investidas, realizamos uma rodada de reuniões 
com as áreas de sustentabilidade das empresas do portfólio para verificar como as 
metas de sustentabilidade determinadas para 2020 e seus respectivos KPI’s 
influenciarão a remuneração das demais áreas da empresa e nos atualizar sobre 
as prioridades do ano que se inicia. 

• Paralelamente, temos nos engajado com as companhias – tanto em empresas 
investidas, como em outras que não estão no portfólio e que nos procuraram por 
saberem de nosso envolvimento com ESG - para auxiliar na melhoria do 
“Reporting” de sustentabilidade. Temos também participado da elaboração da 
matriz de materialidade de algumas empresas do portfólio, ajudado na 
compreensão de métricas (SASB e GRI) e orientado para que as empresas que 
ainda não reportam os formulários climáticos do CDP passem a fazê-lo. 

• Com apoio de uma consultoria local, iniciamos o trabalho de medição da pegada 
de carbono do portfólio e evolução do mesmo em relação aos períodos anteriores. 
O trabalho será concluído em meados do primeiro trimestre de 2020. 

 

 

https://www.famainvestimentos.com.br/nordeste
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Anexo 

Ano FAMA índice Bovespa 
Acumulado 

FAMA índice Bovespa 

1996 64,3% 63,8% 64,3% 63,8% 

1997 17,7% 44,4% 93,4% 136,5% 

1998 -27,9% -33,3% 39,4% 57,7% 

1999 216,0% 150,9% 340,4% 295,6% 

2000 14,6% -10,5% 404,9% 254,2% 

2001 2,5% -9,8% 417,7% 219,6% 

2002 10,2% -17,8% 470,6% 162,7% 

2003 69,5% 97,1% 867,1% 417,8% 

2004 67,7% 17,7% 1.521% 509,6% 

2005 35,1% 27,1% 2.090% 674,6% 

2006 36,4% 33,7% 2.889% 935,8% 

2007 40,6% 43,7% 4.102% 1.388% 

2008 -42,5% -41,2% 2.317% 774,5% 

2009 118,2% 82,7% 5.173% 1.497% 

2010 0,2% 1,0% 5.182% 1.514% 

2011 -14,8% -18,1% 4.400% 1.222% 

2012 36,5% 7,4% 6.044% 1.319% 

2013 -14,4% -15,5% 5.159% 1.099% 

2014 -11,3% -2,9% 4.566% 1.065% 

2015 -31,5% -13,3% 3.094% 909,5% 

2016 55,2% 38,9% 4.887% 1.303% 

2017 45,0% 26,9% 7.133% 1.679% 

2018 10,0% 15,0% 7.859% 1.947% 

2019 41,6% 31,6% 11.102% 2.593% 
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. 

 

 


