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Evolução do Portfólio 

  2T18 2018 2017 2016 12m Desde o 
Início* 

FAMA -16,4% -10,6% 45,0% 55,2% 10,6% 6.368% 
Ibovespa -14,8% -4,8% 26,9% 38,9% 15,7% 1.594% 

*desde 29/12/1995 

O 2º trimestre foi marcado por muita turbulência no Brasil, atingindo o ápice na reação 
atabalhoada do governo à greve dos caminhoneiros que provocou uma grave crise no 
abastecimento, colocando as cidades brasileiras perto do caos e a população em pânico. 
Naquela semana, o dólar atingiu um patamar próximo a R$4,00, a bolsa de valores 
desabou e os juros futuros subiram rapidamente – contrariando as expectativas vigentes 
até então e deixando um rastro de perdas significativas nos fundos multimercados que 
não estavam preparados para tais movimentos. 

Esta abrupta mudança de humor dos mercados, porém, não pode ser atribuída 
unicamente à greve, uma vez que não faltaram notícias ruins no período, principalmente 
do lado doméstico, mas também vindas do exterior.  

A velocidade da recuperação econômica está muito aquém do que muitos esperavam,  o 
PIB segue patinando e projeções de crescimento vêm sendo revisadas sucessivamente 
para baixo desde então. No lado político, a frustração do mercado com seu candidato 
preferido, que insiste em competir a despeito de sua contínua baixa popularidade, 
também colaborou para um quadro mais negativo e mais volátil, uma vez que 
candidaturas mais populistas começam a se cristalizar como possíveis vencedoras no 
pleito que se aproxima. 

Do lado externo, a alta das taxas de juro nos EUA e a constante ameaça de deflagração de 
uma guerra comercial entre os Estados Unidos e praticamente o resto do mundo reverteu 
o humor dos investidores de mercados emergentes.  

Como consequência desta combinação de fatores negativos, o índice Bovespa desabou 
cerca de 15% no trimestre. Nossos fundos caíram um pouco mais (-16%) apesar de,  
conforme colocado nas Cartas Trimestrais anteriores,  já estarmos antevendo um cenário 
mais turbulento e, por isso, termos nos posicionado de uma forma mais conservadora 
(sobre isto, discorreremos mais adiante nesta Carta). 
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Atribuição de Performance no Trimestre (3 principais contribuições): 

Positivas Negativas 

Linx 0,1pp CVC -2,3pp 

BRF 0,1pp M Dias Branco -2,1pp 

  B3 -1,8pp 

 

No final de 2017, estávamos muito mais céticos do que a média do mercado em relação 
ao desenlace das eleições deste ano, bem como quanto a votação da reforma da 
previdência. Esperávamos um mercado mais volátil e não mais uma bolsa de tendência 
única de alta como vinhamos observando desde o início de 2016. 

Tendo isso em vista, à época tomamos algumas decisões na montagem do portfólio com 
vistas a reduzir risco: limitamos o tamanho máximo das posições individualmente, 
aumentamos a participação de empresas percebidas como contracíclicas e reforçamos a 
exposição em empresas resilientes, de balanço forte e geradoras de caixa. 

Se por um lado, os resultados operacionais divulgados pelas empresas nesse período mais 
do que confirmaram nossas teses, por outro lado a desvalorização destes papéis durante 
o trimestre foi acentuada, frustrando nossa expectativa de que tais empresas defensivas 
protegeriam o portfólio em um momento de aumento de percepção de risco. 

Os destaques negativos do trimestre em termos de contribuição foram CVC (-25%); M 
Dias Branco (-27%) e B3 (-22%). Nenhuma ação de nossa carteira apresentou alta neste 
período. 

Já ao final do trimestre, observando a enorme assimetria entre a qualidade e o excelente 
momento em termos operacionais de alguns ativos versus a forte depreciação das ações, 
optamos por reforçar as posições de algumas empresas nas quais temos maior convicção 
em detrimento de outras com teses de prazo de maturação mais longo, ainda que com 
elevado potencial de retorno. Além disso, reduzimos o nível do caixa ao mínimo histórico. 

Visão de Médio Prazo 

O tema eleitoral ditará a tônica dos mercados domésticos no segundo semestre. 

Muitos investidores locais entendiam ser cedo demais para realizar posições baseadas 
nas eleições antes da confirmação oficial das chapas, o que deve ocorrer até agosto. Já os 
investidores estrangeiros estavam com a eleição mexicana no cenário – realizada no dia 
1º de julho com vitória do candidato de esquerda – antes de se preocupar com a 
brasileira, o que deve começar à partir de agora. 

Nossa visão em relação ao tema é bastante pragmática: não faz sentido ficar alterando o 
portfólio ao sabor das pesquisas eleitorais, sendo mais sensato carregar posições em 
empresas que não sejam dependentes (ou menos dependentes) de um ou outro 
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vencedor.  Entendemos que, ganhe quem ganhar, haverá pouco espaço de manobra, 
restando claro para todos a necessidade de reformas para acertar as contas públicas. 

É claro que a profundidade, o escopo, o foco e a abragência das reformas vai depender da 
vontade e orientação do próximo presidente, com caminhos e resultados muito distintos.  

Contudo, tendo o Brasil um sistema de governo quase parlamentarista, em que o 
fragmentado Congresso é peça fundamental para a aprovação de qualquer medida, há 
uma certa proteção contra uma eventual prática de populismo excessivo por conta do 
próximo mandatário. 

Sendo assim, os mercados devem seguir voláteis e com baixa probabilidade de formação 
de tendência enquanto as diretrizes do próximo governo não forem claras, mas é 
bastante possível que a janela de oportunidade de comprar excelentes negócios a preços 
depreciados dure pouco. 

Visão de Longo Prazo 
Neste momento temos uma visão de longo prazo mais clara do que a de curto e médio 
prazo.  

Se neste cenário de incertezas dificilmente veremos a curva de desemprego melhorando, 
o consumo de bens de alto valor agregado recuperando e os investimentos em 
infraestrutura retomando, é quase inevitável que passados estes meses de “ressaca” 
eleitoral o país volte à normalidade, independente de quem assuma o poder. 

Portanto, nestes próximos meses ou trimestres, a disputa das empresas se dará por 
market-share, uma vez que o crescimento do market size encontra-se 
momentaneamente comprometido. Nesta disputa, os claros vencedores serão as 
empresas de maior qualidade, melhor gestão, mais capitalizadas e líderes em seus 
segmentos. 

Mais à frente, quando o crescimento do consumo e investimento retomarem, a briga 
concorrencial poderá ser mais de “igual para igual”, uma vez que junto com o 
crescimento, haverá retomada também da confiança e da concessão de crédito. Porém, 
continuando com a tendência que vem desde meados de 2015, as empresas secundárias 
terão maior dificuldade para retomarem seu poder competitivo: o gap que está se 
abrindo durante este período duro em termos de crescimento e crédito pode, e deve, se 
consolidar como uma vantagem competitiva duradoura para algumas companhias e são 
nestas que estamos e estaremos investidos. 
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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 -10,6% -4,8% 6.368% 1.594% 

 

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. 

 


