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Evolução do Portfólio 

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

FAMA 7,7 21,5 10,0 45,0 55,2 45,1 78,2 110,5 9.514 

Ibovespa 3,7 19,2 15,0 26,9 38,9 32,0 79,5 70,3 2.339 
* estratégia FAMA; desde 29/12/1995 

Obtivemos um bom retorno no terceiro trimestre do ano (+7,7% vs +3,7% do índice 
Bovespa), acumulando alta de 21,5% em 2019.  

Após um primeiro semestre sem alterações relevantes no portfólio, realizamos algumas 
mudanças importantes recentemente. 

Aumentamos a exposição ao setor de saúde, ao adicionarmos uma nova posição 
(Intermédica) logo após a operação de follow-on realizada pela companhia. Em 
contrapartida, reduzimos minimamente a alocação em Fleury. 

No setor de varejo, optamos por zerar a nossa exposição em Lojas Americanas por distintas 
razões: (i) o aumento da concorrência tanto no segmento online (Amazon) quanto no 
offline (Cosan + Femsa) e (ii) questões ligadas a ESG, seja pela contínua alta rotatividade de 
executivos, seja por algumas evidências de relacionamento desgastado na cadeia de 
suprimentos, seja por certa opacidade das demonstrações financeiras e constante 
dificuldade de acesso à companhia. Utilizamos boa parte dos recursos para dobrar a 
exposição em Arezzo que, além de poder ser beneficiada por uma recuperação cíclica da 
economia, também tem se mostrado bastante ativa no desenvolvimento do e-commerce. 

Ainda neste setor, realizamos uma troca de posição entre empresas do mesmo setor com 
histórico de entrega de resultados muito semelhante. Entendemos que a nova companhia 
investida está melhor posicionada para capturar as mudanças no varejo e o crescimento 
da omnicanalidade. 

Por fim, após quase 5 anos, voltamos a investir no setor de educação. 

Atribuição de Performance no Trimestre (3 principais contribuições): 

Positivas Negativas 

Fleury +1,5 pp M. Dias Branco -0,7 pp 

Localiza +1,4 pp MRV -0,7 pp 

Intermédica +1,3 pp Klabin -0,4 pp 

 

Apesar dos maiores destaques terem sido Fleury, Localiza e Intermédica, conforme a tabela 
acima, SulAmérica, Alpargatas e RaiaDrogasil também desempenharam muito bem e 
geraram contribuição positiva acima de 1% para o fundo no trimestre. 
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Dentre estas, cabe destacar a relevante notícia da venda da divisão de seguro de 
automóveis da SulAmérica para a Allianz por R$ 3 bilhões. A transação vai permitir à 
companhia focar exclusivamente no segmento de saúde que apresenta grandes 
oportunidades e forte tendência estrutural de crescimento no longo prazo, bem como 
reportar números que deixem mais clara a rentabilidade neste segmento. 

Do lado negativo, cabe destacar o fraco desempenho de M. Dias Branco, com queda de 
10% no trimestre. Os resultados operacionais da companhia foram novamente fracos por 
uma série de circunstâncias e ainda pairam dúvidas em relação à transição de um dos 
principais executivos da companhia. Por outro lado, a empresa deve ser bastante 
beneficiada pela liberação do FGTS, que tem um impacto mais relevante no nordeste em 
função da menor renda per capita da população. Além disso, parte da retração do volume 
se explica pela queda de renda disponível e qualquer melhora cíclica da economia deve se 
traduzir em alguma recuperaçao de volumes. 

Visão de Médio e Longo Prazos 
O mundo segue de difícil compreensão. 

As consequências da guerra comercial entre EUA e China, os efeitos do Brexit e a difícil 
situação geopolítica no Oriente Médio são imprevisíveis. Também é difícil compreender 
juros de longo prazo negativos e, principalmente, se este é o “novo normal” ou se em algum 
momento haverá um relevante desmonte de posições com efeitos danosos para os 
mercados. 

Ainda que o Brasil possa estar acelerando economicamente (na contramão do mundo), não 
podemos pensar o nosso país como uma ilha desplugada do planeta e estaremos sujeitos 
aos efeitos dos mercados globais (ainda que de forma atenuada) para o bem ou para o mal. 

No lado da microeconomia, não cessam as incertezas. Temos dedicado um tempo bastante 
relevante para compreender os potenciais efeitos, que não serão pequenos, das propostas 
de reforma tributária. Embora seja fácil identificar os ganhadores e perdedores diretos, 
entender quais são os elos fracos das cadeias que não conseguirão ser compensados por 
aumento de preço ou eficiência é um desafio não tão obvio a se exercitar. 

Some-se a isso um mundo em rápida transformação, no qual consumidores mudam seus 
hábitos de forma acelerada. Será que os setores que eram tradicionalmente bem vistos 
porque obtinham altas margens de retorno são agora os mais vulneráveis e sujeitos a 
disrupção? Será que os setores tradicionalmente mal vistos porque possuíam baixas 
margens podem agora ser os mais protegidos por ter menos interessados no “profit pool”? 

Faz-se necessária a recalibragem da visão de longo prazo. Devemos, sim, manter o olhar de 
longo prazo, mas sem compromisso temporal. Não há qualquer problema em investir em 
uma empresa por décadas – desde que a tese seja “diariamente” testada e reavaliada. Com 
a imprevisibilidade dos ambientes macro e micro, nunca foi tão relevante focar em gestão 
de excelência e em papéis líquidos, que possibilitem uma mudança substancial de posição 
a qualquer tempo. 
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ESG / Investimento Responsável 
Iniciamos esta sessão do relatório para comunicar que o fundo FAMA FIC FIA recebeu a 
classificação de “5 Globes” pela Morningstar. Esta é a mais alta classificação no que tange 
à Sustentabilidade e ESG. 

Durante este trimestre, fomos bastante ativos nesta área. Tornamo-nos uma das poucas 
“assets” latinoamericanas signatárias do CDP (antigamente denominado Carbon Disclosure 
Project), uma organização que apóia empresas a divulgarem seus impactos ambientais, 
realizando ações em prol de uma economia sustentável. 

Em agosto, em meio à escalada dos incêndios na Amazônia, distribuímos uma carta para 
os nossos investidores e empresas investidas contemplando nosso posicionamento sobre 
este importante tema, na qual propomos também trazer aos investidores a 
responsabilidade de cobrar das companhias uma preocupação maior acerca do tema. 

Já em setembro, fomos co-signatários de um um manifesto pedindo medidas concretas 
contra o desmatamento e queimadas na Amazônia subscrito por 230 investidores no 
mundo (e infelizmente apenas mais um brasileiro) perfazendo US$ 16 trilhões em ativos.  

Durante o trimeste fomos bastante ativos na disseminação de nossas visões sobre o tema, 
através de palestras (S&P, B3, etc...) e imprensa (Bloomberg, Folha de São Paulo, Valor 
Econômico, O Estado de S. Paulo, El País, The Guardian, Exame, Revista Investidor 
Institucional, entre outros). Entendemos que a melhor maneira de cobrar atitude e 
engajamento das companhias é sermos vocais em relação aos temas de sustentabilidade. 

Também durante este período, estivemos bastante envolvidos em conversas com uma 
companhia investida visando obter da mesma melhorias no âmbito da governança 
corporativa em meio a uma transação com partes relacionadas. 

Foram divulgadas, ao longo do trimeste, uma série de iniciativas, seja em produto ou em 
processo, de várias companhias investidas que vão de encontro ao desenvolvimento da 
sustentabilidade e metas do SDG, como por exemplo avanços na geração de energia 
fotovoltaica pela MRV ou sapatos da Arezzo fabricados a partir de lixo plástico retirado dos 
oceanos. 

 

 

Siga a FAMA nas redes sociais! 
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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 21,5% 19,2% 9.514% 2.339% 

 

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. 

 


