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Evolução do Portfólio e Visão de Médio Prazo 

Em %  3T20 2020 2019 2018 2017 2016 1 ano 
3 

anos 
10 

anos* 
Início* 

FAMA 6,2 -10,7 41,6 10,0 45,0 55,2 4,1 43,0 89,6 9.905 

Ibovespa -0,5 -18,2 31,6 15,0 26,9 38,9 -9,7 27,3 36,3 2.103 
* estratégia FAMA; desde 29/12/1995 

O fundo apresentou rentabilidade de +6,2% no terceiro trimestre de 2020 ante uma queda 

de 0,5% do índice Bovespa, acumulando no ano um retorno de -10,7% (7,5pp superior ao 

do seu benchmark). 

A quase estabilidade do índice no período não reflete fielmente o comportamento dos 

mercados no trimestre. Após atingir quase 106 mil pontos em julho, o índice Bovespa 

encerrou o mês de setembro ligeiramente abaixo de 95 mil pontos. No câmbio, o 

comportamento foi semelhante: após o dólar ter alcançado níveis próximos a R$ 5,10, 

encerrou o período acima de R$ 5,60. Quando combinamos os dois fatores, percebemos 

uma oscilação de quase 25% em USD entre os pontos máximo e mínimo do Ibovespa, 

resultando numa volatilidade que não é convidativa para nenhum investidor. 

Há vários trimestres temos reiterado a nossa convicção que a instabilidade 

macroeconômica leva a um cenário de natural concentração de mercado. As vantagens 

naturais das empresas dominantes, somado ao fato de que o crédito está sempre 

disponível para elas (e não para as concorrentes de menor porte), faz com que em períodos 

econômicos adversos estas empresas tenham a capacidade de manter seus planos (ou até 

acelerá-los) ao passo que as demais são  obrigadas a “pisar no freio”, alargando ainda mais 

a vantagem competitiva que já era relevante. 

Os investidores acabam reconhecendo este fato, como pode ser visto na tabela abaixo, que 

mostra o desempenho no ano de 2020 para empresas do mesmo setor, comparando as 

dominantes com as concorrentes. Salvo para o setor de “Home Builders – Low Income”, a 

vantagem auferida pelas empresas dominantes é expressiva. 

Ainda que seja este um período de tempo bastante curto, observamos que as 

características do Brasil favorecem o crescimento das dominantes no longo prazo. 
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Fica cada vez mais evidente que as empresas que contemplam seus múltiplos stakeholders 

nos processos decisórios e na cultura corporativa, e não se limitam a apenas focar nas 

vantagens competitivas, são as empresas que queremos investir a longo prazo.  

Cada vez mais, a “sustentabilidade” deve ser vista como ”perenidade”, através de uma 

relação saudável com toda a cadeia de valor, em detrimento dos KPIs que conferem uma 

visão tão míope sobre a empresa como olhar apenas para a margem operacional e 

acreditar ser possível interpretar uma companhia a partir daí. Não é mais possível dissociar 

qualidade e sustentabilidade, bem como não é mais possível associar sustentabilidade a 

indicador. 

 

Atribuição de Performance no Trimestre (3 principais contribuições): 

Positivas Negativas 

Localiza +4,3pp M. Dias Branco -1,4pp 

Duratex +2,2pp MRV -0,8pp 

Linx +2,0pp SulAmérica -0,7pp 

 

Setor Empresa var%2020 Empresa var%2020 DIFERENÇA

Varejo Textil Renner -29,0% Marisa -47,7%

Guararapes -41,2%

C&A -34,9%

Hering -50,1%

média -29,0% média -43,5% 14,5%

Rent a Car Localiza 20,3% Movida -14,4%

Unidas 7,0%

média 20,3% média -3,7% 24,0%

Home Builder Cyrela -21,0% Tecnisa -48,8%

Gafisa -44,7%

média -21,0% média -46,8% 25,8%

HB - low income MRV -25,3% Tenda -5,0%

Direcional -9,7%

média -25,3% média -7,4% -18,0%

Labs Fleury -11,1% Alliar -43,6%

média -11,1% média -43,6% 32,5%

Malls Multiplan -41,0% BR Malls -53,6%

Iguatemi -41,3% Sonae -52,7%

média -41,2% média -53,1% 12,0%

Calçados Alpargatas 15,2% Grendene -36,2%

Arezzo -15,1% Vulcabras -32,1%

média 0,1% média -34,2% 34,2%

E-Commerce Magalu 87,4% B2W 43,6%

Via Varejo 55,3%

média 87,4% média 49,5% 37,9%

Dominante Concorrente
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Após um primeiro semestre bastante atípico no que tange às movimentações no portfólio, 

conforme explicitamos nos relatórios anteriores, não realizamos alterações na carteira 

durante o terceiro trimestre. 

Os papéis de melhor performance nominal no período foram Duratex e Localiza, ambas 

com alta de 39% no trimestre. Curiosamente, ambos os setores – materiais de construção 

e aluguel de veículos – estavam na lista dos que mais seriam afetados pela pandemia em 

uma primeira leitura, o que corrobora o nosso modelo de gestão com olhar de longo prazo 

e nos abstraindo das distrações trazidas pelos ruídos de curto prazo. 

A Linx também obteve alta expressiva no trimestre (+37%) fruto do anúncio da transação 

de venda da companhia, sobre a qual discorreremos mais adiante. 

As maiores baixas no trimestre foram M Dias Branco (-16%), SulAmérica (-12%) e MRV (-

11%). Somadas, as desvalorizações destes papéis contribuíram negativamente em quase 3 

pontos percentuais para o resultado do fundo. Não faltam explicações para tais 

desempemhos: no caso de M. Dias Branco, o mercado segue preocupado com a pressão 

de margens proveniente da alta da matéria-prima (trigo) e da desvalorização do Real; na 

SulAmérica, os ruídos sobre a proibição de repasses de preço somada à aquisição mal 

compreendida da Paraná Clinicas trouxeram cautela aos investidores. Já no caso da MRV, 

as diversas ofertas (IPOs) de ações de empresas do setor geraram uma “ressaca” 

(overhang). Não consideramos nenhum destes fatores como estruturais e mantemos 

nossas posições inalteradas nas empresas citadas. 

 

ESG / Investimento Responsável 

Institucionalmente, tivemos vários desenvolvimentos na frente ESG durante o trimestre. 

A FAMA Investimentos certificou-se como Empresa B (B Corp), um desenvolvimento 

bastante relevante dado que este é um processo moroso, cheio de etapas e não auto-

declaratório, o que significa que nossos processos foram verificados e auditados por uma 

rigorosa certificadora que nos conferiu a classificação atestando a sustentabilidade de 

nossas operações. Como referência, no Brasil apenas duas empresas de capital aberto 

possuem a Certificação B: Natura e Movida. Mais informações aqui. 

Neste trimestre também passamos a ser signatários do Pacto Global, uma iniciativa 

proposta pela ONU para encorajar empresas a adotar práticas de responsabilidade social 

corporativa e sustentável, calcados em dez princípios que abordam direitos humanos, meio 

ambiente, trabalho e medidas anticorrupção. Tais princípios podem ser consultados aqui. 

Fomos também uma das poucas instituições do mundo convidadas a fazer parte de um 

grupo de trabalho para discutir o impacto financeiro da perda da biodiversidade nas 

empresas e nos investimentos, em uma iniciativa chamada TNFD (Task Force on Nature-

related Financial Disclosures - infos aqui) capitaneada pela Organização das Nações Unidas 

através dos braços UNDP (Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento) e UNEP-

FI (Iniciativa Financeira das Nações Unidas), além da Global Canopy e WWF (World Wide 

Fund for Nature). Embora o tema possa parecer abstrato, a iniciativa realizada em 2017 

https://bcorporation.net/
https://www.pactoglobal.org.br/10-principios
https://tnfd.info/
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através do TCFD (Task Force on Climate-related Financial Disclosures) para discutir os 

impactos climáticos nas empresas e nos ativos financeiros foi extremamente bem sucedida 

– acredita-se que a questão da perda da biodiversifidade tenha impacto em investimentos 

ainda superior ao trazido pela questão climática. Apenas 39 instituições privadas no 

planeta fazem parte desta inciativa e a FAMA Investimentos é uma delas. 

Durante o trimestre também tivemos diversos engajamentos privados com as companhias 

investidas para discutir avanços na agenda ESG à partir da nossa ótica. Boa parte destas 

conversas foi por iniciativa das próprias companhias, o que nos leva a crer que se trata de 

vontade legítima de avançar nesta agenda. 

Também foi bastante intensa a agenda de advocacy na qual temos tido a oportunidade de 

dialogar com diferentes públicos acerca do desenvolvimento da jornada da 

sustentabilidade: universidades, escolas, empresas de capital aberto e fechado, 

organizações não governamentais e associações. 

Internamente, seguimos investindo na capacitação do nosso time em assuntos 

relacionados a ESG. Durante o trimestre trouxemos pessoas de diferentes áreas para 

ministrar palestras e debates com a equipe, tratando de temas tão diversos como 

“Diversidade”, “Carbono”, “Economia Circular”, “Sustentabilidade no setor agro”, 

“Auditoria de Fornecedores”, entre tantos outros, contando com profissionais brasileiros e 

estrangeiros de renome em suas respectivas áreas de atuação. 

Recebemos do UN-PRI (Principles for Responsible Investment) o score máximo (A+) na 

avaliação de incorporação de ESG no processo de investimento e score A para os 

engajamentos com as companhias investidas. Os detalhes da metodologia de score podem 

ser vistos aqui e nosso relatório de transparência aqui.  

Por fim, lançamos o “Prêmio ESG – FAMA Investimentos”, que visa desenvolver a pesquisa 

acerca do tema no Brasil, onde identificamos uma grande lacuna. Premiaremos os 

melhores trabalhos de alunos e ex-alunos dos cursos de graduação, pós-graduação, 

mestrado e doutorado, em trabalhos multidisciplinares dentro do espectro ESG. Formamos 

uma banca julgadora extremamente qualificada com perfil bastante diverso, agregando 

acadêmicos (do Brasil e exterior), investidores, empresários e consultores. O processo 

deverá ser concluído em junho de 2021 e os prêmios serão pagos em dinheiro e em créditos 

de carbono (mais informações aqui). 

 

Caso Linx 

Amplamente divulgado pela imprensa, temos sido críticos vocais em relação aos aspectos 

de governança e ética dos termos da transação de incorporação da Linx pela Stone. No 

mesmo dia em que foram anunciados os termos da  operação, publicamos em nosso site 

nosso posicionamento em relação à mesma (ver aqui). 

Tendo em vista que o caso aproxima-se de seu desfecho, entendemos ser prudente não 

tecer mais comentários neste momento, mantendo o compromisso de tratar do assunto 

com mais profundidade no próximo relatório. 

https://www.unpri.org/reporting-and-assessment-resources/about-pri-assessment/3066.article
https://www.unpri.org/signatory-directory/fama-investimentos/1198.article
https://www.famainvestimentos.com.br/premioesg
https://www.famainvestimentos.com.br/linx
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Lamentavelmente, estamos de novo lidando com a criatividade maléfica que visa contornar 

as melhores praticas de governança, algo que era comum nos primeiros 15 anos da FAMA 

Investimentos mas que havia evoluído na última década. Apesar de ser paradoxal para uma 

gestora focada em questões ESG encontrar-se em uma discussão de governança e ética 

com uma investida, é nosso dever não apenas proteger os interesses dos nossos 

investidores e demais minoritários acionistas de Linx, mas o dos investidores em geral, 

dada a repercussão que as más práticas geram para situações no futuro.  

Seguimos atentos e vigilantes aos desdobramentos do caso e atuando em todas as frentes 

possíveis. 
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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% 

2020 -10,7% -18,2% 9.905% 2.103% 
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. 

 

 


