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As bolsas de valores encerraram o primeiro trimestre de 2012 com fortes altas no mundo todo, e não foi 

diferente no Brasil. 

O índice Nikkei (Japão) subiu cerca de 20% e os principais indicadores da Europa (FTSE-UK e DAX-
Alemanha) tiveram um desempenho positivo superior a 14%; nos EUA, tanto o índice Dow Jones como o S&P 

tiveram sua maior alta em pontos da história enquanto o Nasdaq, com +18%, teve sua melhor performance 
em mais de vinte anos. 

O desempenho dos nossos fundos neste início de ano foi: 

Fundo Estratégia Variação no 1T12

FAMA Challenger Mid Caps 17,7%

FAMA Futurewatch Small Caps 8,5%

FAMA Futurevalue Micro Caps 6,6%

IBOVESPA 13,7%

IGPM + 6% aa. 2,1%

FAMA Striker Long & Short 3,8%

CDI 2,5%  

É interessante observar que nossos fundos guardam certa correlação com o movimento dos mercados (seja 
de alta ou de baixa) em períodos de tendência acentuada de curto prazo como foram os últimos três meses, 

mas não em períodos mais longos, ou épocas sem tendências tão definidas, conforme podemos notar na 
tabela abaixo. Os retornos de longo prazo de ambos os fundos apresentam-se bastante superiores ao do 
Índice Bovespa, mas não se dão de maneira uniforme. 

% ao ano Challenger Futurewatch IBOVESPA

Em 1 ano 8,8% 5,8% -5,9%

Em 3 anos 38,6% 29,7% 16,4%

Em 5 anos 6,9% 8,5% 7,2%

Em 10 anos 22,4% 26,1% 17,1%

Em 15 anos 21,0% 27,2% 14,0%
*No caso do Challenger : 14 anos

 

Diferença anual

vs. Ibovespa Challenger Futurewatch

Em 1 ano 14,7pp. 11,8pp.

Em 3 anos 22,2pp. 13,4pp.

Em 5 anos -0,3pp. 1,2pp.
Em 10 anos 5,4pp. 9,0pp.

Em 15 anos 8,1pp. 13,2pp.
*No caso do Challenger : 14 anos

 

Este bom desempenho, porém “errático”, pode ser evidenciado no gráfico abaixo, onde mostramos os 
acumulados de retorno anual em sua média móvel histórica. 
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Futurewatch Média histórica
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Challenger Média histórica
 

Fica evidente que, ao longo do tempo, conseguimos adicionar muito valor aos investimentos, mas no curto 
prazo, historicamente, alternamos períodos de performance abaixo ou muito acima do mercado. 

Por exemplo, nos últimos quinze anos, o Futurewatch auferiu um retorno acumulado de 3.586% contra 

apenas 612% do Índice Bovespa – uma diferença composta de 13,2 pontos percentuais ao ano. O gráfico 
acima mostra que ao longo destes quinze anos, o fundo apresentou seis períodos com retornos muito 

superiores à média e seis períodos inferiores à média, em um ciclo quase perfeito. Embora de forma menos 
intensa, o mesmo comportamento é observado nos resultados do Challenger. 

Ou seja, retornos muito fortes de longo prazo e descorrelacionados com o mercado no curto prazo são 

característicos de nossa gestão desde os primórdios. 

Por que isso acontece? 

A primeira e mais evidente razão está relacionada ao nosso universo de investimento. Não investimos nas 

empresas que pertencem ao Índice Bovespa, o que, por si só, já seria uma boa razão para reduzir a 
correlação entre os fundos e o índice. 
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Contudo, a questão vai um pouco além. Ao compararmos as composições dos portfólios dos fundos com 

outros índices relevantes – veja diagrama abaixo – fica fácil evidenciar que, normalmente, as empresas em 
que investimos estão fora do radar dos demais investidores. 
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Podemos notar acima, por exemplo, que apenas seis empresas da carteira do Challenger fazem parte do 

índice IBrX amplo (que é composto pelas cem principais ações de empresas do mercado) e, no caso do 

Futurewatch, nosso fundo de small caps, há apenas cinco empresas em sobreposição com o índice de Small 

Caps que é composto por ações de oitenta e duas companhias; 

Nossos investimentos são (e sempre foram) em empresas fora do radar dos demais investidores, companhias 

muitas vezes mal compreendidas ou que passam por um momento transformacional que nossa análise indica 

ser gerador de valor, mas que, seja por liquidez, falta de informação ou preconceito estão relegadas ao 

segundo plano por outros investidores. 

As consequências disso são:  

(i) é inevitável que os retornos sejam descorrelacionados com o mercado em geral ao 

investirmos em empresas “diferentes”, transformacionais, e mal compreendidas e; 

(ii) o retorno superior de longo prazo que tal estratégia gera – que fica claro quando olhamos os 

resultados de todos os nossos produtos. 

A questão que “fica no ar” e por vezes é questionada por alguns investidores é: “como podemos olhar para 

empresas e consistentemente enxergá-las de outra maneira dado que as companhias passam pelo escrutínio 

de tantos outros investidores?” 

Para responder a esta questão, vamos voltar um pouco no tempo... 

Nascido em 1512 nos Países Baixos, Gerardus Mercator foi um dos maiores matemáticos, geógrafos e 

cartógrafos de sua época. Em 1569 ele teve a brilhante ideia de seccionar o globo terrestre e planificá-lo 

através de um cilindro, dando origem ao mapa-múndi, aquele que utilizamos até os dias de hoje. 
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Todos nós, desde pequenos, nos acostumamos a olhar para o mapa-múndi e entender que o nosso planeta 

tem esta forma. Ledo engano. 

Note, por exemplo, que de acordo com o mapa-múndi, a América do Sul parece menor do que a 

Groenlândia... mas não é! Na verdade, a América do Sul é nove vezes maior (17,8mm de km2 vs. 2,1mm de 

km2). Essa distorção ocorre, pois quanto mais longe da linha do Equador, mais “esticada” tem que ser a área 

para caber no plano. 

Além disso, sempre nos acostumamos ver o mundo com a Europa acima da África. Ora, se a Terra é redonda 

e gira no espaço, seria igualmente correto apresentar o planisfério da maneira abaixo: 
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Nem sempre as coisas são o que parecem ser... 

Continuando ainda a explorar a cartografia, vemos claramente que Mercator colocou a Europa no centro do 
mundo, pois em 1569, a Europa realmente era o centro do mundo, controlando a economia do nosso planeta. 

Como seria desenhado o mapa-múndi em algumas décadas, com o avanço das economias asiáticas? 

Observe também que no mapa de Mercator, os EUA e a Ásia aparecem gigantescos. Mas será que é assim? 
Muito recentemente, em meados dos anos 70, o cartógrafo alemão Arno Peters repetiu o trabalho de Mercator 

sob outra ótica, usando linhas meridianas com intervalos menores. A projeção de Peters não é perfeita, pois 
distorceu a forma dos continentes, mas conseguiu manter fielmente sua área real. Veja então como o mundo 
é diferente do que conhecemos: 

 

 

 

Compare agora o trabalho de Peters com o de Mercator e veremos o quão insignificante a África parecia no 
mapa anterior ante a monstruosidade que é na verdade. 

No mundo dos investimentos, verdades universais são seguidas sem serem questionadas. Muitas vezes, a 

ótica cartesiana de olhar uma realidade impede que tenhamos uma visão correta sobre uma determinada 
empresa, setor ou gestor. 

Muitas vezes já nos deparamos com administradores rotulados como incapazes, com setores mal vistos, e 

empresas desacreditadas, e que, ao longo do tempo, mostraram seu valor, com a consequente valorização do 
preço de suas ações. 

Desde o início, em 1993, a FAMA Investimentos pensa e atua desta forma, ainda que tenhamos aprendido e 

evoluído com o tempo, melhorando a maneira com que lidamos com esta questão. 

É claro e notório que um negócio que é mal compreendido não terá sua percepção reavaliada somente 
porque decidimos investir na companhia. Ou seja, ao adquirir uma participação em uma empresa 

desacreditada temos total ciência de que a mesma só será bem vista pelo mercado quando os resultados 
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mudarem de patamar, ou quando por alguma razão exógena os investidores começam a olhar a empresa com 

bons olhos. Ambos os casos levam tempo e isso explica as volatilidades de retornos que historicamente 
apresentamos nas medições de curto prazo. 

Em 1993 adquirimos ações da Embraer quando a companhia era endividada, sucateada e recém-privatizada. 

Os seis anos de espera mais do que compensaram, pois vendemos a nossa participação após multiplicar 
nosso investimento inicial em cerca de dez vezes. No caso de Eleva, nosso investimento começou em 1999 
durou oito anos, proporcionando um retorno de quase vinte vezes o capital investido.  

Como estes, são vários exemplos de ganhos substanciais. Porém, ao longo do tempo percebemos que ao 
incorporarmos à nossa estratégia o “ativismo societário”, poderíamos encurtar este período e, com isso, elevar 
a taxa de retorno aos nossos investidores. 

Ressaltamos que o termo “ativismo societário” tem que ser usado com muito cuidado, pois seu entendimento 
não é uniforme. Nos EUA, por exemplo, um dos mais respeitados ativistas – Carl Icahn – ganhou reputação, 
nem sempre positiva, ao travar batalhas com os administradores das empresas investidas, causando 

transformações significativas nas mesmas, e com isso, auferindo vultosos resultados. 

Nosso conceito de ativismo societário é distinto. Se pudéssemos categorizar o ativismo em dois segmentos, 
haveria o confrontacional e o colaborativo, no qual nos enquadramos. 

Temos perfeita consciência de que somos gestores de fundos, e não administradores de empresas. Nosso 
conhecimento sobre marketing, logística, produtividade industrial, entre outros, não é sofisticado e não passa 
do bom senso. Não temos nenhuma pretensão de mudar as operações das empresas – aliás, diga-se de 

passagem, se fosse necessária a nossa intervenção para que a empresa fosse operacionalmente bem 
administrada, então nem deveríamos investir na mesma. 

Por outro lado, temos total ciência de que podemos somar muito às companhias em alguns aspectos que 

contribuem para que elas sejam mais bem percebidas e, com isso, ver potencializado o retorno para os 
nossos investidores. 

As nossas principais áreas de contribuição são três, a saber: 

(i) Governança Corporativa: Muitas empresas, especialmente as small caps, não têm experiência em 
se comunicar com o mercado, seja em aspectos mais simples – transparência das demonstrações 
financeiras, press release de resultado e apresentações institucionais – ou até mesmo na 

estruturação do departamento de relação com investidores. Além disso, ajudamos a disseminar o 
conhecimento de alinhamento de interesses (tag along, política de dividendos, partes relacionadas, 
sucessão etc.) que muitas vezes não são praticados pelas companhias por absoluto 

desconhecimento. 

(ii) Finanças Corporativas: Muitas vezes podemos ajudar as companhias com seu balanço, na 
redução do custo de capital através de linhas não tradicionais, na otimização da estrutura de 

capital e, principalmente, nas avaliações para decisões estratégicas, como alocação de recursos, 
aquisições e investimentos. 

(iii) Compartilhamento de Conhecimento: Faz parte de nossa rotina ter frequentes interações com o 

chamado “mundo real”, com visitas a fornecedores, clientes e competidores nos quatro cantos do 
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mundo. Nesse extenso trabalho de campo, nos deparamos com novidades tecnológicas, novos 

métodos de gestão, de incentivo a colaboradores, inovações etc. que levamos às empresas para 
fazê-las refletirem, tirando-as da zona de conforto e provocando uma evolução na maneira de 
pensar e gerir. 

Ora, não seria razoável imaginar que investir em uma empresa mal compreendida, ganhar confiança dos 
controladores e gestores, implementar as nossas contribuições e vê-las refletidas no preço das ações fosse 
um processo de curto prazo. Se o fosse, seria por sorte e não competência. 

Por outro lado, não faz para nós o menor sentido lançar mão da estratégia de investir em tais ativos, ter todo 
este trabalho no monitoramento do investimento e processo de agregação de valor, para perseguir retornos 
modestos. 

Assim, objetivamos sempre retornos muito ambiciosos, mas temos total ciência de que nossos retornos são, 
sempre foram, e sempre serão, cíclicos, alternando períodos fortes e fracos, mas com retorno muito 
acentuado de longo prazo. 


