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Suponha que um trem desgovernado avance em alta velocidade em direção a cinco homens que 
desatentamente trabalham em uma linha férrea. Não há mais como frear o trem, tampouco avisar os 

trabalhadores... Mas você tem a chance de acionar a alavanca que está a sua frente levando o trem para 
outra linha, salvando os cinco homens, mas atingindo uma pessoa. O que você faria? 

 

Este dilema foi apresentado por Joshua Greene, pesquisador da Universidade de Harvard. A revista 
americana Time conduziu esta pesquisa pública e concluiu que 97% dos entrevistados acionariam a 

alavanca. Ou seja, para a esmagadora maioria da população seria aceitável mudar o rumo do trem salvando 

cinco pessoas ao custo de uma vida. 

Então, Joshua Greene propôs uma adaptação à questão original e apresentou a seguinte situação: suponha a 
mesma situação anterior em que um trem em disparada atingiria cinco pessoas trabalhando nos trilhos. 

Porém, agora há apenas uma linha. O trem só pode ser parado se algum objeto for colocado ou jogado à 
frente do mesmo, obstruindo seu caminho. Você está em cima de uma ponte e há um homem a sua frente. Se 
você empurrá-lo da ponte, ele se chocará com o trem fazendo-o parar, mas o homem será sacrificado. O que 

você faria? 

 

Analisando friamente, pelo lado lógico, o segundo dilema é exatamente igual ao primeiro: é aceitável salvar 
cinco vidas ao custo de uma?  
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Apesar disso, as pesquisas conduzidas pelo professor Greene apontaram que 75% das pessoas não 

empurrariam o homem. Intrigado com a resposta, Greene pesquisou e concluiu que as pessoas, em geral, 

não estão dispostas a fazer o mal “com as próprias mãos”, mas quem sabe através de uma máquina... 

Durante o ano de 2011, os mercados se comportaram de forma extremamente volátil. Ariscos, os investidores 
reagiram com força a cada notícia, embora sem grandes oscilações no longo prazo. Como podemos ver no 

gráfico abaixo, o Índice Bovespa opera numa faixa estreita desde 2009, oscilando entre pouco mais de 55.000 
e pouco mais de 65.000 pontos. 

 

A indefinição quanto à situação europeia mantém o mercado neste ciclo “sem fim”. Os investidores, temendo 

ser surpreendidos por uma notícia negativa, evitam formar posições de longo prazo ou de baixa liquidez, 
preferindo as mais óbvias e líquidas, mesmo que mais caras. 

O problema é que a questão europeia muito se assemelha aos dilemas propostos acima. Para que exista 

alguma chance de êxito, talvez seja necessário “empurrar alguém da ponte”, decisão esta que é difícil de ser 
tomada. Por consequência, as principais autoridades europeias protelam suas decisões em uma sequência 
interminável de reuniões, cuja única decisão parece ser o agendamento da reunião seguinte... 

No entanto, há um fator adicional extremamente importante que se soma a esta equação, impedindo a 
valorização do mercado brasileiro: é cientificamente provado que as pessoas tendem a acreditar que a 
realidade geral é exatamente igual à realidade produzida por nossas próprias mentes, que por sua vez, é, 

essencialmente, baseada em nossa própria realidade. 

Trazendo para o nosso universo, é muito difícil para um investidor estrangeiro – seja ele europeu ou 
americano – enxergar o Brasil de uma forma independente sem se deixar influenciar pelo meio em que habita. 

Não estamos advogando que o Brasil está desconectado do mundo e que não tem seus próprios desafios, 
mas nos parece óbvio que não podemos comparar a realidade brasileira àquela vigente em outras regiões, 
especialmente na Europa.  
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O objetivo deste relatório não é fazer um apanhado de fatores macro que justificam uma posição privilegiada 
do Brasil nos dias de hoje, mas sim trazer à tona como o desenvolvimento sustentado do país mudou a 

cabeça dos empresários brasileiros e a forma como eles traçam a estratégia de suas companhias. 

Ao longo de 19 anos de existência, nossa rotina tem sido de entrevistar empreendedores, empresários e 
executivos diuturnamente... E é nítida a expressiva mudança na forma de pensar e agir das pessoas que 

estão à frente das companhias nacionais, o que, mais cedo ou mais tarde, traduzir-se-á em valor para os 
acionistas. 

Há quinze anos, quando perguntávamos a um empresário qual era seu business plan para os próximos 5 

anos, a resposta era, invariavelmente uma sonora gargalhada. 

Era absolutamente impossível pensar em um prazo “tão longo”. Mais do que os altos patamares de juros, 
inflação e câmbio, o que mais dificultava pensar no longo prazo era a elevada volatilidade macroeconômica. 

Além de ser muito difícil saber se o PIB cresceria ou encolheria nos anos subsequentes, a política monetária 
também era imponderável, com o Banco Central refém dos desequilíbrios internos e externos. A título de 
exemplo, em outubro de 1997, do dia para a noite, o BC elevou a taxa de juros de 19% para 46% ao ano. 

Imaginem a situação de uma empresa endividada ou de um setor da economia dependente de crédito... 

As empresas não pensavam a longo prazo. Era a política da sobrevivência: “se minha empresa conseguir 
atravessar a turbulência incólume, ganhará market share daqueles que se perderem pelo caminho”. 

 

Taxa SELIC – 1996-2011 (15 anos) 

 

Além da ausência de um crescimento econômico consistente, havia outro problema fundamental: o chamado 

custo de oportunidade. O Brasil operava com taxa de juro real acima de 15% ao ano. Ora, ganhar mais de 
15% ao ano acima da inflação é um retorno espetacular em qualquer lugar do mundo! Então, qual a 
motivação do empresário de investir a geração de caixa da sua empresa e incorrer em todos os riscos macro, 

se poderia, correndo risco de governo, ter um retorno tão expressivo? 
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Ao longo de 10 a 15 anos deparamo-nos fundamentalmente com dois tipos de empresas: (i) aquelas que 
geraram caixa, investiram em títulos públicos e tornaram-se ricas; e (ii) aquelas que distribuíram o caixa a 

seus controladores, enriquecendo-os. Quase que invariavelmente, as companhias que se alavancaram para 
tentar crescer, quebraram ou tornaram-se tão endividadas que deixaram de ser players relevantes. São 
centenas e centenas de exemplos. Poucas eram as empresas que geravam caixa, investiam e continuavam 

crescendo de forma saudável. 

A estabilização da economia brasileira trouxe uma nova forma de pensar ao empresariado local. Prever qual a 
taxa de crescimento da economia continua sendo igualmente desafiador, mas não há dúvida de que haverá 

crescimento. As empresas, que antes temiam anos de recessão alternados com anos de desenvolvimento, 
agora precisam apenas administrar se serão mais ou menos agressivas em seus planos – mas é líquido e 
certo que o país será maior em 2015 do que em 2011. 

Paralelamente a isso, o custo de oportunidade baixou significativamente. A taxa de juros de 10,5% ao ano 
ainda é considerada alta do ponto de vista global, mas é baixa para os parâmetros brasileiros.  

É importante lembrar que no Brasil o imposto de renda sobre aplicações de renda fixa é de 20% sobre o 

ganho nominal. Assim, uma empresa que aplica seu caixa em títulos do governo por um ano, com taxa de 
10,5% ao ano, obtém um retorno líquido de imposto de 8,4%. E, se considerarmos uma inflação de 5%, o 
ganho real fica em apenas 3,4% ao ano - uma taxa muito menor que o retorno sobre o capital investido obtido 

pela grande maioria das boas companhias. 

Ou seja, o empresário que antes era motivado a preservar seu capital pois temia a instabilidade macro e era 
bem remunerado por agir de tal maneira, hoje é impelido a investir seu capital, seja por conta da perspectiva 

favorável da economia, seja por conta dos baixos rendimentos reais que a aplicação em renda fixa 
proporciona. 

Em nossas “andanças” pelo mundo real, notamos também mais uma mudança significativa na cabeça dos 

empresários. 

Aquela política de sobrevivência foi abandonada e substituída por uma postura diametralmente oposta. Antes, 
a preservação da empresa face ao insucesso dos demais concorrentes bastava para indiretamente ganhar 

mercado. Agora é o oposto. Com as boas perspectivas da economia brasileira, os empresários sabem que 
seus concorrentes estão investindo para crescer e ganhar musculatura. Assim, faz-se necessário pensar em 
crescimento, pois ao não crescer libera-se espaço para os competidores prosperarem. 

Segundo um estudo da PWC, a esmagadora maioria das operações de fusões e aquisições dos últimos três 
anos foi capitaneada por empresas nacionais. Ou seja, ao contrário da crença comum (que americanos e 
europeus desembarcariam agressivamente no Brasil buscando vias de crescimento em um momento em que 

suas próprias economias estão fracas), são as próprias brasileiras que estão consolidando seus mercados e 
ficando maiores e mais robustas. Quem sabe, essa “timidez” das empresas internacionais seja fruto do 
fenômeno descrito anteriormente – ou seja, elas vêem o Brasil pelas lentes das suas próprias realidades? 
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M&A no Brasil 

 

 

O portfólio de empresas que investimos não fugiu desta realidade. Apesar de nosso foco ser em companhias 
médias e pequenas, estas estiveram extremamente ativas durante o ano de 2011. 

É importante lembrar que o número total de empresas investidas pela FAMA Investimentos, entre mid, small, 

micro caps e private equity, é de apenas 25. Dentre estas, podemos listar ao menos doze que realizaram 

algum tipo de operação de M&A no ano passado, como, por exemplo: M. Dias Branco, Drogasil, Portobello, 
Kroton, Randon, Tupy, entre outras. 

Este é um forte indício da “nova normalidade” das empresas brasileiras, que finalmente olham para o futuro e 
planejam uma rota de crescimento de longo prazo, buscando produtividade e consolidação de seus mercados. 

Segundo pesquisa global da Grant Thornton (IBR-2012) realizada com mais de 13.000 companhias, cerca de 

46% das empresas brasileiras pretendem realizar aquisições em 2012 e 60% planejam fusões com outras 
companhias do setor. Não por acaso, a lista de países que lideram a disposição de realizar M&A é formada 
por países de mercados emergentes (Geórgia, Polônia e Chile), ao passo que na parte inferior da lista estão 

os países europeus (Alemanha, Grécia e Itália). 

Contudo, entendemos que este quadro tende a mudar sensivelmente no médio prazo. O pós-crise de 2008/9 
tornou a gestão das companhias globais mais conservadora, com foco na preservação do caixa e maior 

aversão a risco. 

À medida que o tempo passa, as companhias se adaptam melhor à situação, e eventualmente, voltarão a 
buscar crescimento. A ausência de crescimento nos países desenvolvidos fatalmente levará muitas empresas 

a olharem para os países em desenvolvimento com outros olhos, seja para aquisições, seja para crescimento 
orgânico (green fields). 

Muitos investidores – e nós figurávamos nesta lista – entendiam que a eventual chegada dos europeus e 

americanos para disputar o mercado brasileiro poderia apresentar uma grave ameaça, uma vez que estas 
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companhias poderiam se contentar com retornos mais baixos, dado que a taxa de juros de seus países era 
inferior – implicando num menor custo de capital.  

Contudo, o gráfico abaixo mostra um quadro distinto. Estudo conduzido pelo professor de Harvard Michael 
Porter, publicado na Harvard Business Review (Jan/2008), mostra a dispersão do ROIC (Retorno sobre 
Capital Investido) médio das empresas americanas entre os anos de 1992 e 2006. 

 

Ora, como estes dados foram coletados em um período de bonança da economia americana, poderíamos 
talvez inferir que no pós-crise esses retornos caíram acentuadamente.  

Entretanto, não é o que mostra o Prof. Damodaran, da New York University. Os dados coletados de cerca de 
6.000 companhias americanas mostram que em 2011 estas empresas obtiveram um ROIC médio de 14,3% - 
coincidentemente, exatamente o mesmo valor da série histórica apresentada por Porter. A título de 

curiosidade, um estudo semelhante realizado com mais de 19.900 empresas de mercados emergentes mostra 
que o ROIC médio situa-se na casa dos 16% ao ano. 

Fica fácil concluir que, apesar de acreditarmos que no médio prazo um maior número de empresas 

americanas e europeias podem desembarcar no Brasil e acirrar a competitividade, estas empresas buscarão 
os mercados emergentes procurando crescimento e não retorno – já que os retornos médios auferidos são 
fundamentalmente os mesmos.  

Ou seja, salvo em um ou outro setor, nos quais possa haver uma disparidade grande de retornos, não 
devemos olhar o médio e longo prazo com receio de uma queda estrutural do retorno de capital (ROIC) das 
empresas, mas sim atentar-nos a uma possível queda de market share quando novos entrantes decidirem 
aportar aqui. Por isso, é fundamental mantermos nossos investimentos em companhias com alto 

diferencial de mercado e sólidas barreiras de entrada, o que deve resguardar sua rentabilidade e 

crescimento para os anos vindouros. 

E olhando para o curto prazo (2012), quais são os desafios? 

É possível notar que metade 
das empresas americanas 

possui ROIC acima de 14,3% 
ao ano e apenas as 10% 

menos rentáveis apresentam 
ROICs inferiores a 7% ao ano. 
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Nossa principal preocupação para o ano atende pelo nome de custo. O mercado de trabalho brasileiro está 
bastante “apertado”, com muitas empresas de diversos setores enfrentando dificuldades na contratação de 

mão de obra. O índice de desemprego do Brasil está no menor nível histórico e as empresas, como vimos 
acima, estão, em geral, em uma fase de realização de investimentos para crescer. 

Em 2011, os salários subiram 9%, em média, nos dissídios coletivos e, em 2012, o desafio será ainda maior, 

haja vista que o salário mínimo acaba de sofrer um reajuste de 14%, passando de R$ 545 para R$ 622. Este 
aumento expressivo pode dificultar imensamente as negociações das empresas com os sindicatos quando 
das datas-bases das categorias em 2012.  A inflação dos últimos 12 meses foi de “apenas” 6,5%, mas os 

sindicatos ganharam muita força negocial com este reajuste do salário mínimo. É importante lembrar que em 
2008, quando do estopim da crise global, o salário mínimo brasileiro era de R$ 415 – ou seja, esta escalada 
para R$ 622 em um curto espaço de tempo pode ter levado o salário mínimo a superar o salário-base de 

algumas categorias, que terão então uma pressão por reajustes ainda maiores. 

As empresas, por sua vez, têm experimentado custos mais altos não apenas por conta da pressão salarial, 
mas também em função do aumento abrupto do preço dos imóveis, que encarece o aluguel e afeta 

principalmente empresas cujos custos de pessoal e ocupação são os mais importantes. 

Pressão de custos normalmente indica compressão de margem – o que, em tese, poderia ser bastante 
negativo para as perspectivas financeiras das empresas nacionais. Por outro lado, é importante ressaltar que 

o fato desta pressão de custo ser oriunda de aumento de salários, significa que o dinheiro volta à economia na 
forma de maior poder de consumo. Estima-se que o reajuste do salário mínimo injetará R$ 65 bilhões na 
economia, provocando uma elevação de 0,8% no PIB, devido ao aumento do poder de compra. É importante 

ressaltar que este aumento ocorre com mais força nas camadas mais baixas da população, onde a renda 
disponível é muito baixa (ou negativa), e há pouca probabilidade que estes recursos sejam destinados a 
poupança e não ao consumo. 

E como isso impacta nossos portfólios? 

A pressão de custos salariais terá impacto em todas as nossas empresas, em maior ou menor grau. Cabe-nos 
escolher aquelas que têm maior poder de repasse de preços, uma vez que aquelas que competem com 

produtos importados (ou as exportadoras) terão apenas aumento de custo, sem contrapartida em preço. 

Além disso, as empresas voltadas para o mercado doméstico, especialmente as focadas na população de 
média e baixa renda, poderão ter um ano surpreendentemente bom com um aumento substancial de suas 

vendas, advindo do aumento do poder de consumo da população. 

Assim, unindo as nossas perspectivas de médio e curto prazo à situação descrita acima, cumpre sermos 
extremamente seletivos na escolha dos papéis do portfólio, privilegiando empresas com fortes vantagens 

competitivas, altas barreiras de entrada, focadas no mercado doméstico e com capacidade de precificar seus 
produtos sem pressões externas. 

O ritmo forte de crescimento que algumas destas empresas estão experimentando em suas receitas e 

geração de caixa ainda não se refletiu no preço de suas ações, que seguem cotadas de acordo com a 
“realidade coletiva” dos países mais desenvolvidos. Este “desconto” resulta numa oportunidade para 
adquirirmos posições com elevado potencial de retorno uma vez eliminados os fatores macroeconômicos 

externos que mantém o mercado pressionado. 


