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Prezado Investidor, 

Ao longo das últimas duas décadas, nosso Relatório Trimestral passou por 

um constante processo evolutivo. 

Há cerca de 20 anos, o Relatório (que na época era mensal), apresentava 

uma ampla coletânea de informações e notícias, um formato que perdeu o 

sentido à medida que a disseminação de conteúdo ficou bem mais simples 

e rápida com a evolução da internet. 

Depois passamos a uma fase onde fazíamos mais reflexões teóricas acerca 

de temas do mundo de investimentos, reflexões estas que muitas vezes 

eram elogiadas e outras criticadas pelo excesso de páginas ou ausência de 

conteúdo específico dos portfolios geridos pela FAMA. 

No ano de 2015, a unificação de todos nossos fundos e carteiras resultou 

num portfólio único para todos os investidores e, com isso, o Relatório 

Trimestral passou a discorrer mais sobre os ativos investidos aumentando o 

grau de transparência oferecido aos nossos clientes. 

Agora daremos mais um passo nesta evolução. 

Nesta nova “roupagem”, atendemos aos anseios expressados por nossos 

investidores que querem, sobretudo, entender como nós gestores estamos 

cuidando do portfólio, e por quais razões e como enxergamos o horizonte 

do ponto de vista de investimentos. 

Desta forma, buscaremos sempre dividir o Relatório Trimestral em três 

sessões distintas, porém concisas e objetivas: 

 i. Evolução do Portfólio – discorre sobre pontos como os resultados e 

as principais mudanças de posições realizadas e a atribuição de 

performance; 

 ii. Visão de Médio Prazo – como, nós gestores, enxergamos os fatos 

políticos e econômicos que podem afetar o mercado de ações 

brasileiro nos próximos 12 meses; 

iii. Visão de Longo Prazo – como, nós gestores, enxergamos os próximos 

 3/5 anos e em que isso interfere na seleção dos ativos do portfólio.

Mais uma vez, agradecemos pela confiança e gostaríamos de convidá-los 

para a teleconferência com os gestores da FAMA Investimentos, que será 

realizada no dia 19 de abril, às 10:00 (BRT). Instruções de dial-in pelos 

telefones: (11) 3127-4971 (São Paulo) e 4003-9004 (Demais localidades). 
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Evolução do Portfolio 

em % 1T16 2016 
12 

meses 

5  

anos 

10  

anos 

15  

anos 

20 

anos 

FAMA 36,0 36,0 0,3 -10,3 76,8 765,9 3423,4 

Ibovespa 15,5 15,5 -2,1 -27,0 32,4 254,4 908,4 

SMLL 6,6 6,6 -11,7 -36,3 n/a n/a n/a 

 

A performance obtida no primeiro trimestre de 2016 (+36,0%) foi bastante 

robusta e bem acima dos principais indicadores comparativos (Ibovespa e 

SMLL).  

Conforme pode-se ver na tabela de atribuição de performance (mais 

abaixo), uma parcela significativa deste retorno adveio da alta de 145% das 

ações da Restoque (LLIS3) no trimestre. Contudo, é importante ressaltar 

que mesmo que excluíssemos integralmente a contribuição deste ativo, 

teríamos obtido um retorno de cerca de 700bps acima do Índice Bovespa e 

de mais de 1.500bps acima do SMLL. Isso decorre do bom desempenho de 

outras posições com grande peso no portfólio, que apresentaram retornos 

bastante sólidos neste primeiro trimestre, dentre eles Raia Drogasil (+48%), 

Multiplan (+41%) e Hypermarcas (+30%). 

A forte alta das ações da Restoque, simultânea à redução da liquidez por 

conta da aquisição em mercado de participação significativa por parte de 

acionistas controladores, e o difícil cenário macro brasileiro nos levaram a 

reduzir significativamente a exposição à companhia, apesar do relevante 

potencial de retorno de longo prazo. 

Reduzimos levemente também a exposição a Raia Drogasil, mas esta 

continua sendo uma posição relevante em nosso portfolio. 

O caixa gerado foi alocado majoritariamente em duas novas companhias 

(uma do setor de saúde e outra do setor industrial), bem como utilizado 

para acompanhar o aumento de capital de Mills, operação esta que 

criticamos abertamente, mas que optamos por acompanhar, pois 

entendemos que agrega mais valor aos nossos cotistas do que deixar-se 

diluir a preços altamente descolados dos fundamentos de longo prazo da 

empresa. 
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Seguimos com a nossa preferência por manter um portfólio de ações mais 

líquidas, de empresas com balanços sólidos, capacidade de repasse de 

preços em um ambiente inflacionário e diferencial competitivo. Apesar de 

possuirmos algumas posições em empresas um pouco mais alavancadas, a 

exposição percentual do portfolio é baixa e entendemos serem casos de 

companhias que, mesmo que possam sofrer sensivelmente os efeitos da 

desaceleração econômica, emergirão mais fortes, consistindo em uma 

equação de risco-retorno bastante interessante. 

Atribuição de Performance (3 principais contribuições): 

Positivas Negativas 

Restoque +14,8pp Log-In -0,6pp 

Multiplan +4,6pp Grazziotin -0,1pp 

Raia Drogasil +3,8pp IMC -0,1pp 

 

Visão de Médio Prazo 

Após a aprovação na Câmara dos Deputados, o processo de impeachment 

segue para o Senado, onde precisará primeiro ter sua admissibilidade aceita 

pela maioria simples dos senadores. Cumprida esta etapa, Dilma será 

afastada por 180 dias enquanto ocorre a análise e julgamento. Não 

havendo renúncia por parte da presidente, esta etapa será de certa forma 

inédita haja vista que no único processo de impeachment que ocorreu no 

país houve a renúncia de Fernando Collor. Importante frisar que as sessões 

serão conduzidas pelo presidente do STF. 

Independente do andamento no Senado, ainda correm ações pela cassação 

da chapa no TSE que podem resultar na queda também de um futuro 

governo Temer, ainda que as chances sejam menores.  

Rumores de eleições antecipadas também continuam a circular, mas 

demanda aprovação de maioria no Congresso, algo difícil de visualizar neste 

momento. 

Assim, apesar da evidente melhora de ânimo que a votação deve trazer, a 

única certeza que temos é que ainda não há uma solução definitiva para a 

crise política e, como consequência, a volatilidade deve permanecer 

elevada em todos os mercados (bolsa, câmbio e juros). A paralisia no 

mundo real ainda será sentida por pelo menos mais alguns meses. 
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Empresas de nosso círculo de contato – listadas ou não – aguardam em 

compasso de espera, postergando ou adiando sem prazo, qualquer tipo de 

decisão relevante para seus negócios. Salvo oportunidades muito 

específicas, não há ambiente para aprovar operações de M&A, expansão de 

linha fabril ou investimento em abertura agressiva de lojas. A cautela 

impera sobre a vontade de se aproveitar a crise para realizar bons negócios. 

As empresas alavancadas estão se valendo da boa vontade dos bancos de 

rolarem suas linhas de crédito, forçados pela circunstância, dado que a não 

rolagem pode levar a perdas permanentes de capital. Sendo assim, 

empresas alavancadas conseguem sobrevida pagando juros cada vez mais 

altos, mas terão grande dificuldade de se recompor no pós-crise, quando 

este momento chegar. 

Nossa estratégia seguirá no lado conservador: qualidade é fundamental 

mesmo que as ações não estejam cotadas com enormes descontos, embora 

ainda possamos encontrar empresas sólidas, boas e resilientes a preços 

ainda muito depreciados. 

Visão de Longo Prazo 

Passado o problema político há uma agenda estrutural de assuntos que o 

Brasil precisa colocar em pauta para voltar a crescer de forma consistente. 

A redução do tamanho do Estado, solução do déficit previdenciário, 

redução do endividamento e necessidade de investimento em 

infraestrutura são temas que escrevemos nesta carta e provavelmente 

estaremos voltando a abordar daqui a um, três e cinco anos. 

Olhando para o médio e longo prazo, provavelmente continuaremos 

convivendo com taxa de juros elevada, ainda que provavelmente no futuro 

próximo seja inferior à atualmente praticada. 

Em vários aspectos, a situação atual nos remete aos anos 90, época da 

fundação da FAMA. Seja no campo político ou econômico, as semelhanças 

são muitas. Instabilidade institucional, descontrole das contas públicas, 

inflação de dois dígitos, dívida do país com grau de “junk”, baixo 

investimento, horizontes encurtados. O caminho para cima será longo e 

difícil, como foi há 20 anos, com a vantagem de pelo menos já haver uma 

experiência anterior onde as benesses da boa gestão foram percebidas pela 

população.  
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Assim como no passado, este processo de recuperação abrirá 

oportunidades relevantes. Desta forma, em algum momento poderemos 

nos posicionar em empresas mais expostas aos ciclos econômicos com 

horizonte mais curto (2-3 anos). O core do portfolio, porém, seguirá alocado 

em companhias sólidas, com excelente execução, pouco alavancadas e 

nítidas vantagens competitivas, em teses estruturais de longo prazo. 
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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. 

 

 


