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Evolução do Portfólio 

  1T18 2018 2017 2016 12m Desde o 
Início* 

FAMA 6,9% 6,9% 45,0% 55,2% 38,8% 7.633% 
Ibovespa 11,7% 11,7% 26,9% 38,9% 31,4% 1.888% 

*desde 29/12/1995 

O fundo subiu 7% no primeiro trimestre de 2018, um resultado muito aquém do índice 
Bovespa, o que não nos deixa nada satisfeitos, apesar de nossa visão de buscar retornos 
compostos mirando o longo prazo. 

A partir de uma cultura autocrítica, cabe sempre nos questionarmos o que poderíamos 
ter feito diferente do que fizemos para ter atingido melhores resultados. Assim 
realizamos reflexões como (i) será que deveríamos ter investido em algo diferente? (ii) 
será que deveríamos ter deixado de investir em algum ativo detrator de nossa 
performance? (iii) será que os pesos alocados a cada posição estavam adequados? 

Apenas através destes constantes questionamentos podemos melhorar continuamente 
nosso processo e perseguir performance diferenciada a partir de um nível de risco 
controlado. É evidente que em qualquer portfólio balanceado encontraremos sempre 
ativos com melhor e pior desempenho... mas o que visamos foi entender se algo poderia 
ter sido diferente. 

Como veremos abaixo, sim, tivemos investimentos que contribuíram negativamente para 
o resultado. Há também uma ou outra empresa (na verdade, muito poucas...) que 
performaram bem e que estão em nosso universo de investimento e poderiam estar em 
nosso portfolio, mas não estão. Entretanto, neste trimestre, fundamentalmente o que 
nos distanciou do índice Bovespa foi ele mesmo, o Ibovespa. 

Os 11,7% de alta do Ibovespa no primeiro trimestre foram compostos por 8,6% advindos 
unicamente de três empresas (Petrobrás, Itaú e Bradesco) e os 3,1% restantes oriundos 
de outras 55 companhias. Como referência, as ações da Petrobrás subiram 35% no 
trimestre (média ponderada entre ON e PN). 

Supondo, por hipótese, que as ações destas três empresas tivessem performado igual à 
média de todas as demais, o resultado do Ibovespa no trimestre teria sido de 5,1%. Caso 
o desempenho delas fosse igual à mediana das outras 55 companhias, o Ibovespa teria 
subido 5,0%. Em ambos os casos, o desempenho de nosso fundo teria sido superior ao 
auferido pelo hipotético índice. 

O fato destas empresas terem um grande peso no índice Bovespa e não fazerem parte de 
nosso universo de investimento é uma realidade com o qual temos que conviver. Nossa 
obsessão é encontrar investimentos dentro do nosso universo que superem 
consistentemente o índice.  
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Atribuição de Performance em 2018 (3 principais contribuições): 

Positivas Negativas 

Localiza 2,3pp Raia Drogasil -1,5pp 

CVC 2,0pp BRF -0,7pp 

Klabin 1,5pp BR Properties -0,6pp 

 

Os resultados operacionais do 4º trimestre de muitas empresas domésticas 
desapontaram os investidores, por mostrarem uma desaceleração relevante em relação 
aos trimestres anteriores. 

Desde o início do ano víamos com certo ceticismo os prognósticos mais positivos acerca 
da recuperação da economia, uma vez que acreditávamos que boa parte da melhoria 
vista nos trimestres anteriores advinha da injeção de recursos do FGTS, medida pontual 
do governo, que não teria recorrência. 

Apesar disso, duas empresas com peso relevante em nosso portfólio apresentaram 
números surpreendentemente fortes, levando a uma reação bastante positiva em suas 
ações neste trimestre: Localiza (+31%) e CVC (+25%), liderando a lista de contribuições 
positivas para o fundo. 

Por outro lado, a desaceleração nas vendas de lojas maduras da Raia Drogasil levou os 
investidores a questionarem se apenas o ambiente macro estaria causando este impacto 
negativo ou se poderia também ser efeito de maior competição, levantando dúvidas 
quanto à sustentação futura das margens da companhia. As ações reagiram com queda 
expressiva no trimestre (-18%) e contribuíram bastante negativamente para o resultado 
do fundo. Naturalmente, estamos atentos a estes desenvolvimentos da companhia e seu 
ambiente competitivo. 

O portfolio teve pouca alteração durante o trimestre. Iniciamos o investimento em uma 
nova companhia do setor de saúde e reduzimos marginalmente a exposição em três 
empresas ligadas a varejo e bens de consumo. Com isso, no período, o caixa do fundo foi 
elevado pontualmente de 5% para 8%. 

Durante o trimestre, quatro empresas estiveram em diferentes fases do processo de due 
diligence. Uma delas já passou a compor o portfólio e outra foi rejeitada. As demais estão 
na última fase do processo. 
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Visão de Médio Prazo 
A leitura de que a derrota de Lula no STF reduz o risco político nos parece precipitada. 

Ainda não são claros os desdobramentos que podem ocorrer dentro dos âmbitos jurídico 
e político. A esquerda pode tanto acusar o golpe e se esfacelar, como também pode se 
unir diante do fato e apoiar uma candidatura única, que potencialmente será bastante 
competitiva. 

As manifestações de militares ameaçando o regime democrático, ainda que possam ser 
apenas retórica, não deixam de assustar. Afinal, apesar de todas as facetas da política 
brasileira, a força da democracia é um dos grandes diferenciais deste país em relação a 
outros emergentes relevantes. 

O processo eleitoral segue absolutamente incerto. Recentemente, novas candidaturas a 
postulantes ao Palácio do Planalto se confirmaram, algumas com amplo apoio do 
mercado financeiro mas com baixa popularidade e outras com amplo apoio popular mas 
que trazem preocupação ao mercado financeiro por suas posições em relação a condução 
das políticas macro econômicas. 

O “jogo” está completamente aberto, e nesse ambiente, continuaremos a ser 
conservadores. 

 

Visão de Longo Prazo 
Uma enorme e densa neblina ofusca nossa visão de longo prazo. 

Conseguimos tanto advogar pelo lado do crescimento mais sustentado, volta do emprego 
e consumo, juro baixo e desenvolvimento do mercado de capitais; como também pelo 
perigo eminente da deterioração das contas públicas e esgotamento da capacidade de 
investimento. 

Ainda que quase a totalidade dos analistas esteja centrada na corrida presidencial, não 
podemos deixar de lembrar que a eleição dos membros do Congresso é igualmente ou 
mais importante, uma vez que nenhuma reforma será aprovada sem apoio. 

Não podemos descartar o risco do “ganhar mas não levar”, ou seja, um presidente 
comprometido com reformas se deparando com um congresso não receptivo às mesmas. 

No que tange a investimentos e composição do portfólio, mantemos nosso foco em 
companhias que conseguem tanto navegar em mares turbulentos quanto em céu azul. A 
diversificação de riscos é importante, posicionando o portfólio para enfrentar as possíveis 
adversidades desse período, mas ao mesmo tempo contemplando um potencial de 
valorização bastante atrativo. 

A desanuviação do cenário pode, eventualmente, produzir mudanças no portfolio. 
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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 6,9% 11,7% 7.633% 1.888% 

 

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. 

 


