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Serena Jameka Ross Evelyn Williams nasceu na pequena cidade de Saginaw, no Estado de Michigan 

(EUA) em setembro de 1981, sendo a mais nova de cinco filhas. Sua irmã imediatamente mais velha, Venus, 

começou a jogar tênis com apenas quatro anos de idade, tornando-se uma profissional do esporte aos catorze 

quando, em seu primeiro torneio, chamou a atenção do mundo ao disputar uma partida acirrada com Arantxa 

Sanchez, à época a segunda melhor jogadora do planeta. 

O sucesso meteórico de Venus Williams acabou ofuscando o brilho de sua irmã mais nova, Serena, no início 

de sua carreira. Mas não por muito tempo... 

Com apenas dezesseis anos, Serena Williams fez sua estreia em um torneio “Grand Slam” e, logo no ano 

seguinte, venceu Martina Higgins na final do US Open, conquistando um título Grand Slam antes mesmo de 

sua irmã mais velha. 

A partir de então, ambas tiveram carreiras gloriosas. Venus Williams esteve no topo do ranking mundial em 

três diferentes ocasiões, venceu sete títulos individuais do Grand Slam e ganhou quatro medalhas de ouro em 

Jogos Olímpicos. Sua irmã mais nova foi ainda mais longe: número um do mundo em cinco diferentes 

ocasiões, venceu trinta Grand Slams, é considerada uma das melhores jogadoras de todos os tempos e a 

única mulher até hoje a acumular mais de US$ 40 milhões em prêmios. 

Serena e Venus já se enfrentaram nas quadras em 23 jogos profissionais desde 1998, com 13 vitórias da irmã 

mais nova. As duas já foram adversárias em oito finais de Grand Slam, com seis vitórias para Serena. 

Não são raros os exemplos de irmãos ou pais & filhos igualmente talentosos nas mais diversas áreas: 

esporte, cultura, arte, empreendedorismo, política, etc.  

No Brasil temos desde os caricatos casos populares como os boleiros Sócrates & Raí, ou Assis & Ronaldinho 

Gaúcho, até artistas como Caetano Veloso & Maria Bethânia. Fora do Brasil, a lista é enorme: Martin & 

Charlie Sheen, a família Kennedy, Sophia & Francis Ford Coppola, Shirley MacLaine & Warren Beatty; Kirk & 

Michael Douglas, etc. 

Apesar da lista de exemplos desta natureza ser abundante, uma característica muito comum e marcante na 

maioria destes casos é o fato do talento do mais novo ser ofuscado pela “sombra” do mais velho, já que as 

comparações, cobranças e exigências acabam sendo naturais. Aliás, a vida e carreira do mais novo talvez 

fossem até mais fáceis se não houvesse a referência do mais velho. 

Em 1993, quando iniciou suas atividades, a FAMA Investimentos optou por focar-se exclusivamente no 

investimento em small caps (pequenas empresas). As razões para tal decisão eram simples: 

(a) Diferenciação: por não serem egressos do mercado financeiro, os sócios acreditavam que era 

fundamental se diferenciar da concorrência e investir em um nicho de empresas que era (e continua) 

negligenciado; 

(b) Potencial de retorno: por serem empresas menos conhecidas e menos cobertas por analistas, as 

chances de obtenção de retornos superiores era maior; 

(c) Acesso: por entenderem que ter bom acesso às empresas investidas era fundamental para analisar e, 

mais do que isso, para monitorar o investimento depois de realizado, as empresas tinham que abrir 

suas portas. Empresas de maior porte muito provavelmente não propiciariam este acesso. 
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O revés de escolher o mundo das small caps é justamente a ausência total de informação, o que exigia o 

desenvolvimento de uma política de investimento e pesquisa singular. 

Não havia relatórios setoriais, eventos, informação organizada, analistas para confrontar ideias, nada... Era 

necessário gerar conhecimento a partir da estaca zero. 

Por isso, vimo-nos forçados a buscar informações em fontes alternativas: supermercados, feiras, 

desenvolver uma enorme rede de contatos com fornecedores, clientes, especialistas, ex-funcionários, 

etc. em todas as regiões do Brasil e exterior. Todo este processo, que internamente simplificamos o 

nome para fieldwork, entrou definitivamente em nosso DNA. 

A partir disso, não demorou para os resultados aparecerem. 

Apesar da crise do México em 1994 e da mudança radical de cenário por conta da adoção do Plano Real, o 

nosso fundo de ações, à época composto exclusivamente por small caps, começou a despontar no topo dos 

rankings do país ano após ano. 

Em 1997, chegamos a conclusão de que o processo de investimento e a rede de contatos que havíamos 

desenvolvido não necessariamente deveriam se limitar ao investimento em small caps. Estes conceitos e 

recursos poderiam perfeitamente ser aplicados em empresas maiores, desde que respeitadas as nossas 

premissas de buscar diferenciação (teses fora do consenso) e elevado potencial de retorno em empresas 

onde tivéssemos acesso. Por isso, naquele mesmo ano – ou seja, há 15 anos atrás - passamos também a 

investir em mid caps (empresas médias). 

Tema de intenso debate à época foi decidir se o investimento nas mid caps deveria ser incorporado no 

mesmo fundo em que já administrávamos (Futurewatch – small caps), ou se deveríamos criar um novo 

veículo para abrigar tais ativos. 

Por um lado, entendíamos que o processo de investimento e a filosofia eram idênticos, então faria sentido 

incorporar as novas ideias ao fundo já existente. Por outro lado, duas razões nos levaram a optar por um 

veículo específico para as mid caps: 

(i) Os investidores do fundo de small caps tinham optado por este produto por conta da alocação 

exclusiva em ações de pequenas empresas e; 

(ii) Dado que as mid caps possuem maior liquidez, um fundo consolidado com posições mid e small 

poderia ser levado a concentrar posições mais líquidas em detrimento das menos líquidas, caso o 

patrimônio do fundo crescesse. 

Assim, os investidores que quisessem ter exposição tanto a empresas médias como pequenas poderiam 

adquirir participações em ambos os produtos fazendo seu balanceamento pessoal de acordo com suas 

próprias propensões e aversões a risco. 

O FAMA Challenger foi então constituído para concentrar as nossas teses de investimento em empresas de 

maior liquidez, seguindo exatamente os mesmos princípios e filosofia de seu “irmão mais velho”, o FAMA 

Futurewatch. 

Esta decisão, que à época mirava apenas a prática da boa governança, acabou por trazer importantes 

(embora indesejadas) consequências para o desenvolvimento da nossa empresa. 



 

Relatório de Gestão  
3° Trimestre – 2012 

 

 

 
3 

 

Rua Samuel Morse, 74  | 17º andar | Cj.173 
04576-060 | Brooklin | São Paulo | SP | Brasil 
T (+55) 11 5508 1188 | F (+55) 11 5508 1189 

www.famainvestimentos.com.br 

Assim como vimos em diversos casos da “vida real”, os sucessivos bons resultados do fundo de small caps 

ofuscaram o crescimento do produto de mid caps. Ao invés da reputação de nossa companhia ter sido 

construída em torno do processo de investimento em si e do excelente histórico de rentabilidade, acabamos 

tendo nossa imagem associada somente às small caps. 

Durante todos estes anos, mantivemos exatamente o mesmo processo de investimento para ambos fundos. A 

quantidade e profundidade das pesquisas de campo, das análises, a rede de contatos, etc. são absolutamente 

idênticos. Aliás, ao iniciarmos o processo de análise de uma empresa, nós sequer a classificamos como mid 

ou small - deixamos esta etapa para o final do processo, apenas para direcionar, com base nas características 

de liquidez da ação e tamanho da companhia, a qual fundo será alocada a posição, caso a decisão de 

investimento seja tomada. 

Há, porém, uma diferença fundamental entre investir em small e mid caps. As empresas menores, por terem 

ações menos líquidas, serem menos conhecidas e menos compreendidas pelos investidores, tendem a um 

ciclo de investimento mais longo. O lapso de tempo entre o investimento e a reação do preço das ações às 

boas notícias e expectativas é maior. 

Já nas empresas mais conhecidas, as notícias circulam mais rápido, a disposição para investir é maior, a 

liquidez é mais elevada e, assim, as mudanças de expectativas em relação à empresa incorporam-se ao 

preço das ações mais rapidamente. 

Quando estamos analisando uma small cap, procuramos companhias que possam multiplicar várias vezes de 

preço ao longo de cerca de cinco a sete anos. Mas sempre foi muito claro para nós que isso jamais ocorre de 

maneira linear! Muitas vezes é preciso aguardar um bom tempo com retorno pífio para que... repentinamente, 

o preço das ações comecem a reagir e mais do que compensar pelo tempo investido. Alguns exemplos 

passados mostram claramente este comportamento, como foram os casos de Embraer ou Eleva. Mais 

recentemente, citamos o caso da Portobello, cujas ações já quadruplicaram de preço desde o início do 

investimento, sendo dois terços deste retorno obtido apenas nos últimos doze meses - nossa expectativa é de 

que nos próximos períodos colheremos um resultado ainda mais expressivo, mais do que compensando o 

tempo de espera. 

O “mundo” das mid caps é bem diferente. Não faz muito sentido uma empresa conhecida, líquida e coberta 

por analistas ficar “largada” por cinco ou seis anos antes de reagir se seus números operacionais e 

perspectivas estão melhorando. Por isso, a lógica de investimento é outra e neste caso buscamos empresas 

que possam dobrar de preço a cada três anos. Como no mundo das mid caps tudo acontece mais rápido, 

nosso tempo médio de permanência acaba sendo menor e, durante o ciclo de investimento de uma small cap, 

hipoteticamente podemos ter investido em duas ou três diferentes mid caps. 

O gráfico abaixo mostra um pouco do racional da diferença entre o comportamento de ambas: 
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Obviamente, no longo prazo, as small caps devem oferecer um retorno maior do que as mid caps, até para 

compensar o risco de liquidez. Mas, como podemos ver no gráfico acima, isso não ocorre em todos os 

momentos de forma linear. 

Vale ressaltar que há, no gráfico acima, um grande erro de lógica, uma vez que este compara duas empresas 

isoladas adquiridas simultaneamente em um determinado momento. Um fundo, porém, é composto de várias 

empresas, cada qual em seu momento do ciclo e, por isso, o comportamento dos fundos no “mundo real” é 

diferente. 

Para ilustrar isso, supomos então um fundo hipotético composto por duas empresas, uma no estágio inicial do 

ciclo (recém adquirida) e a outra já em seu período de maturação (terceiro ou quarto ano de investimento). 

Note que neste caso, apesar deste fundo hipotético investir em apenas duas companhias, o seu desempenho 

é completamente diferente daquele mostrado no gráfico anterior: 

 

Ou seja, ambos os produtos (ou estratégias) possuem a mesma filosofia, idêntico processo de investimento, 

mas as características de seus ativos conferem ao produto final uma dinâmica diferente de ciclo de 

resultados. 

Mid cap 1 

Mid cap 2 

Mid cap 3 
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A crise de 2008, entretanto, mudou consideravelmente este panorama. Os investidores passaram a ser 

mais restritivos em relação a risco, especialmente ao de liquidez. Temerosos de que eventos extremos se 

repetissem, grande parte dos investidores passou a rejeitar ativos ilíquidos na montagem de seus portfolios. 

Outros passaram a requerer um grau maior de certeza antes de realizarem seus investimentos. A 

consequência direta foi o alongamento da curva de retorno das small caps. Diante disso, provavelmente os 

preços das ações chegarão ao mesmo lugar em prazo semelhante, no entanto com um curva diferente, onde 

a ação permanece “parada” por mais tempo mas reage com maior intensidade no ciclo final. 

Quando analisamos o desempenho das small caps ante as mid caps ao longo dos últimos anos, podemos 

constatar claramente este comportamento. As mid caps têm produzido desde 1997 (15 anos), 

sistematicamente, um retorno muito superior ao do Ibovespa, enquanto as small caps, como não poderia 

deixar de ser, no longo prazo produzem um retorno ainda superior.  

O retorno dos últimos 36 meses é mais positivo para as mid caps, embora nos últimos 12 meses a diferença 

de retorno entre ambas as estratégias tenha se estreitado consideravelmente. Este comportamento é 

decorrente de algumas posições em small caps que estavam prestes a maturar, começaram a reportar 

excelentes resultados operacionais, que devem ser refletidos nos preços nos próximos períodos, respeitando 

o comportamento da curva apresentada acima. 

2012 1 ano 3 anos 15 anos

Challenger - Mid Caps 30,8% 37,1% 38,4% 1180,0%

Futurewatch - Small Caps 18,4% 36,0% 19,4% 3169,0%

Ibovespa 4,3% 13,1% -3,8% 404,0%
 

Pouco a pouco nossos investidores começam a enxergar que o respeito conquistado pela FAMA 

Investimentos junto ao mercado está muito mais relacionado com o processo de investimento em si do que 

com o tamanho das empresas investidas. 

O rótulo que carregamos por muitos anos de especialistas unicamente em small caps cada vez mais parece 

não fazer sentido. Após longa espera, os nossos investimentos em mid caps, que durante muitos anos 

viveram à sombra do “irmão mais velho” têm crescido em importância dentro do portfólio total que 

administramos e já representam 40% do total sob gestão (gráfico abaixo): 
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Reforçamos aqui que mais importante que o produto é o processo. Mais importante do que a planilha de 

valuation é a coerência, disciplina, boas ideias, equipe sólida e muita pesquisa. São ingredientes vitais para o 

sucesso no mundo de investimento, independente do ativo no qual investimos.  

No nosso caso específico small e mid caps podem conviver e coexistir normalmente com o mesmo grau de 

atratividade e sucesso, enquanto o nosso foco estiver unicamente no resultado, através de nosso processo de 

investimento. Esta é a nossa obsessão diária. 


