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Evolução do Portfólio 

  4T17 12m 2017 2016 Desde o 
Início* 

FAMA 2,8% 45,0% 45,0% 56,1% 7.133% 
Ibovespa 2,8% 26,9% 26,9% 38,9% 1.679% 

*desde 29/12/1995 

Encerramos o ano de 2017 com um retorno de 45%, bem acima dos 27% registrados pelo 
Ibovespa, proporcionando uma vantagem em relação ao principal índice de mercado em 
linha com a de 2016, e acumulando um ganho no biênio de 126% (versus 76% do 
Ibovespa). 

2017 foi essencialmente uma extensão de 2016 no que tange ao mercado e a estrutura 
do nosso portfólio. Enquanto em 2016 a instabilidade política veio em decorrência do 
processo de impeachment da presidente Dilma, em 2017 foram as denúncias contra o 
presidente Temer que ditaram o cenário interno, se traduzindo basicamente no 
enfraquecimento do governo e adiamento das tão necessárias reformas estruturantes da 
previdência e tributária, ainda que algumas medidas como a reforma trabalhista tenham 
sido votadas no congresso. 

Para os mercados as turbulências políticas em ambos os anos foram apenas fonte de 
volatilidade temporária, uma vez que os investidores estrangeiros e locais 
gradativamente voltaram a comprar ativos de risco, resultando em uma alta vigorosa da 
bolsa e queda expressiva dos juros futuros. 

Esta instabilidade, porém, manteve muitos investidores fora do mercado, além de vários 
fundos de ações com uma posição relevante em caixa esperando um melhor ponto de 
entrada, que ocorreu apenas em maio quando foram divulgados os áudios das conversas 
entre o presidente Temer e o empresário Joesley Batista. 

Com isso, os recursos que podem ainda ser canalizados para a bolsa brasileira em 2018 
são expressivos, dependendo principalmente do andamento do processo eleitoral, e 
podem sustentar um terceiro ano consecutivo de mercado altista.  

Durante estes dois anos, nossa estratégia manteve-se constante: permanecemos 
investidos, sobretudo, em empresas de altíssima qualidade, com balanço forte, quase 
sempre líderes em seus segmentos de atuação, cujas ações têm boa liquidez. 

Em tese, durante bull markets (mercado de forte tendência de alta) como os dois últimos 
anos, ações de empresas com o perfil acima descrito tendem a performar pior do que 
ações de companhias mais cíclicas e alavancadas. Portanto, a forte vantagem do fundo 
sobre o Ibovespa em ambos os anos foi uma notícia bastante positiva. 

Para 2018, estamos circunstancialmente posicionando o portfólio de uma maneira um 
pouco distinta, ajustes estes feitos ao longo dos últimos dois meses. Mantivemos a 
concentração em empresas de alta qualidade cujas ações possuem liquidez elevada, mas 
reduzimos um pouco a concentração da carteira (embora tenhamos mantido estável até 
o momento o número de companhias investidas) e elevamos a participação em algumas 
companhias contra cíclicas.  
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Entendemos que, somando a indefinição do cenário eleitoral à incerteza da aprovação da 
reforma previdenciária, e os riscos internacionais (geopolíticos e de mercado), teremos 
em 2018 um mercado bem mais volátil – ainda que possivelmente o ano se encerre de 
forma positiva. 

Mantendo alguns ativos de baixa correlação na carteira, que podem se comportar de 
maneira disforme ao longo do ano, teremos como aproveitar melhor esta volatilidade em 
favor dos nossos investidores, tendo agilidade para eventualmente mudar as posições. 
Embora todos os ativos da carteira possuam teses sólidas de longo prazo, e nossa 
intenção seja mantê-los por anos à frente, o tamanho de cada posição poderá, 
eventualmente, variar mais em 2018 do que a média histórica. 

Atribuição de Performance em 2017 (3 principais contribuições): 

Positivas Negativas 

CVC 9,1pp BRF -0,2pp 

Localiza 8,7pp Duratex -0,2pp 

Arezzo 6,0pp   

 

Tradicionalmente comentamos aqui as principais atribuições de performance do 
trimestre mas, tratando-se do relatório de fechamento do ano, entendemos ser mais 
produtivo abordar o resultado de 2017. 

Os destaques positivos ficaram por conta de CVC (contribuição de 9,1pp; alta de 107% no 
ano); Localiza (contribuição de 8,7pp; alta de 106% no ano) e Arezzo (contribuição de 
6,0pp; alta de 130% no ano). As três empresas possuem como ponto comum o fato de 
serem de consumo discricionário (ou seja, deveriam, em tese ser negativamente afetadas 
por um cenário econômico adverso; ambiente recessivo), mas, por particularidades 
inerentes à cada uma das companhias e excelência de gestão, surpreenderam o mercado 
com um desempenho operacional espetacular em 2017. Mantemos nossa visão positiva 
sobre as três companhias, e todas elas seguem em nosso portfólio, embora em 
percentual inferior à média de 2017, muito em função da estratégia de menor 
concentração supracitada. 

As únicas duas contribuições negativas no ano vieram de pequenas participações 
adquiridas ao longo de 2017.  

A BRF, atualmente a menor empresa em termos percentuais do portfólio, é uma 
companhia que estamos acompanhando de perto, tanto em seus aspectos operacionais, 
quanto, e principalmente, o que se refere à nova administração. 

A outra contribuição marginalmente negativa adveio de Duratex, investimento mais 
recente do fundo. A desvalorização das ações no último trimestre do ano nos conferiu um 
excelente ponto para aumento da posição. 
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Visão de Médio Prazo 
No Brasil, a visão de médio prazo está intimamente vinculada ao desenrolar da sucessão 
presidencial. Nossa intenção aqui não é prever o comportamento dos mercados em 
decorrência da vitória de um ou outro candidato, mas sim entender como o processo 
eleitoral influenciará o “mundo real”. 

As nossas conversas com companhias abertas e fechadas de diferentes setores revelam 
ainda uma despreocupação com o cenário eleitoral, com a crença de que um candidato 
não populista será vitorioso no pleito. Os planos de investimento para 2018 (abertura de 
lojas, investimentos fabris, etc.) já estão aprovados e programados e dificilmente serão 
revertidos durante o ano, uma vez que o desfecho da corrida eleitoral só se dará no 
último trimestre. 

Contudo, uma eventual vitória de um candidato mais populista – seja ele de esquerda ou 
de direita – pode provocar uma paralisia para o ano subsequente, com concomitante 
impacto em confiança, emprego, além de juros e câmbio. 

Parece ser bastante claro que 2018 será um ano mais positivo para as companhias 
(crescimento de PIB, juros mais baixos, aumento de renda disponível, queda de 
desemprego) tornando o cenário de curto prazo bastante positivo.  

Mas o cenário de médio prazo é tão indefinido quanto à sucessão presidencial, e é isso 
que deve ditar o ritmo dos mercados, sobretudo a partir do segundo semestre. 

Visão de Longo Prazo 
O Brasil segue dependente das reformas estruturantes para que possa, a longo prazo, ter 
um crescimento mais sustentável, menos cíclico, com juros menores e, por conta disso, 
atrair maciços volumes de capital de longo prazo. 

O governo Temer foi incapaz de aprovar tais reformas. Ainda que consiga emplacar a 
Reforma da Previdência no início de 2018, a mesma já tem um texto muito aquém do 
necessário para reduzir os riscos de longo prazo do país. 

Por outro lado, o assunto “reformas” veio à tona e será pauta de qualquer um dos 
presidenciáveis. Um governo recém-eleito tem a força política para promover no curto 
prazo a aprovação de um item controverso aos olhos da sociedade civil, desde que tenha 
isso como objetivo e se dedique a tanto. 

Assim sendo, há uma boa chance que em um curto espaço de tempo (18 meses) o Brasil 
possa, de fato, caminhar para o rol de países em desenvolvimento sustentado, o que 
eventualmente pode mudar a maneira que enxergamos as empresas, investimentos e 
retornos. Ou não. 
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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 56,1% 38,9% 4.887% 1.303% 
2017 45,0% 26,9% 7.133% 1.679% 

 

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. 

 


