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Mercado: cenário incerto e ‘binário’ 

 

O primeiro trimestre de 2015 foi marcado por uma forte crise de confiança advinda tanto do lado político 
quanto do lado econômico. 

 

A abrupta queda na popularidade da presidente Dilma Rousseff logo no início de seu segundo mandato, com 
uma aprovação de apenas 12% da população, tornou o relacionamento com o Congresso muito mais difícil 
que o esperado exatamente quando o governo precisa da aprovação do Congresso para ajustar o lado fiscal. 
Concomitantemente, a desvalorização cambial, com o Real perdendo mais de 20% de seu valor perante o 
dólar neste curto período e a perda de fôlego tanto do consumo quanto dos investimentos, apontam para uma 
recessão em 2015, mesmo após 2 anos de pouco crescimento do PIB. 

 

Na história recente do país, jamais vimos um governo com bases políticas tão frágeis quanto ao que estamos 
presenciando atualmente. Talvez o período pré impeachment de Fernando Collor tenha algum paralelo em 
termos de inabilidade de construir pontes entre as esferas de governo, o que leva a presidente Dilma 
Rousseff a ter pela frente um grande desafio de governabilidade, em meio a protestos populares em todo o 
país contra a seu governo e, especialmente, contra os flagrantes e inadmissíveis casos de corrupção que 
estão incrustrados em algumas das maiores empresas estatais brasileiras. 

 

Em meio a este cenário, a presidente Dilma acertou em cheio na escolha do Ministro da Fazenda, já que 
Joaquim Levy é um nome do setor privado, com renomada reputação por sua austeridade e ortodoxia. Por 
outro lado, a presidente perdeu a chance de ganhar o respeito dos investidores ao não apontar um nome de 
mercado para a presidência da Petrobrás. 

 

Desde o início de seu mandato, Joaquim Levy parece determinado a realizar um profundo ajuste fiscal, seja 
através do aumento de arrecadação do governo, seja por redução nas despesas orçamentárias. E tem bons 
motivos para isso: os principais jornais do país têm, quase que diariamente, estampado em suas manchetes 
as dificuldades econômicas que a perda do selo de bom pagador (investment grade) podem causar, o que 
seria bastante negativo para o custo de captação de recursos, tanto para o Tesouro quanto para as 
empresas. 
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Apesar do stress no mercado cambial e da volatilidade nas curvas de juros, o mercado de ações segue em 
compasso de espera. Notem que o Ibovespa tem se mantido em uma estreita faixa de oscilação há quatro 
meses, ainda que no intraday apresente variações bruscas. 

 

Ibovespa (BRL, ajustado pela inflação) 

 

 

 

Em nossa opinião, o mercado acionário neste ano terá um resultado bastante polarizado: se o ajuste fiscal 
seguir na direção certa, com respaldo político da presidente, a demanda por ações – tanto de investidores 
brasileiros quanto de estrangeiros – deve se acentuar e poderemos ver um forte rally na bolsa. 

 

Por outro lado, caso a presidente tenha dificuldade em lidar com sua baixa popularidade e comece a adotar 
medidas mais populistas, isso acabaria minando o trabalho de Joaquim Levy, que certamente não 
permaneceria no cargo num governo que não se empenhe pelos ajustes prioritários. Este cenário seria 
caótico, levando a mais desvalorização do Real, elevação da curva de juros e queda na bolsa. 
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Portfolio: upside  um pouco mais modesto – mas muito menos risco 

 

Como gestores de recursos, não podemos nos posicionar irresponsavelmente para nenhum dos lados. Há 
várias empresas de alta qualidade sendo negociadas a preços bastante atrativos. O excesso de 
conservadorismo por conta do temor de um cenário de ruptura pode implicar na perda de uma oportunidade 
quase única de investimento. Lembramos que momentos de reversão de crise – bons exemplos são as crises 
de 1998, 2002 e 2008 – levam a uma recuperação muito rápida e intensa dos preços. 

Por outro lado, sermos excessivamente agressivos e nos posicionarmos nas empresas que mais sofreram 
(seja por conta de retração de demanda, seja por conta do custo financeiro) é bastante perigoso caso os 
ajustes econômicos não andem conforme o planejado. 

Desta forma, nossa estratégia para a gestão do portfolio segue conforme descrita no relatório de gestão 
anterior, e pode ser contextualizada por: 

 

Não deixar de usar o caixa caso encontremos boas op ortunidades de investimento 

Não forçaremos a alocação do mesmo para ficarmos integralmente investidos, mas também não nos 
privaremos de realizar investimentos caso oportunidades surjam. Entre o final de 2014 e o fim do primeiro 
trimestre de 2015 aumentamos nossa alocação em ações de 90% para 95%. 

 

Redução (ou eliminação) do risco de balanço 

Empresas altamente alavancadas podem ter dificuldades para se refinanciar em um cenário econômico mais 
incerto, além de enfrentarem um custo financeiro extremamente elevado (taxas de mercado em cerca de 15% 
ao ano) e que corrói os resultados de algumas delas. Neste sentido, no primeiro trimestre concluímos o 
desinvestimento em JHSF. 

 

Concentração em teses resilientes 

Apesar de entendermos que as empresas extremamente resilientes não estão com preços tão depreciados 
quanto aquelas que apresentam maior grau de incerteza, é possível ainda encontrar valor em algumas ações, 
tais como Raia Drogasil, Cetip, M. Dias Branco e Multiplan. A soma da participação destas companhias 
representa mais de um terço do portfólio. 

 

Ser bastante seletivo nas empresas de baixa liquide z 

Entendemos que o apetite por empresas com pouca liquidez é baixo, e não deve aumentar neste cenário de 
incertezas. Consequentemente, é muito mais fácil encontrar empresas depreciadas com pouca liquidez do 
que com maior liquidez. Desta forma, temos concentrado nossas participações em empresas de baixa 
liquidez em poucas companhias com grande convicção e que tem apresentado fundamentos (resultados 
trimestrais) muito sólidos, apesar do cenário macro. 
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Desempenho: sólidos fundamentos e ações ainda mais baratas 

 

O desempenho do portfolio no primeiro trimestre do ano ficou aquém de nossas expectativas e muito abaixo 
da realidade operacional das companhias, como poderemos ver mais adiante. O FAMA Small & Mid Caps 
encerrou o trimestre com queda de 7% versus 6% de queda do Índice Small e alta de 2% do Ibovespa. 

 

As contribuições mais positivas para o portfolio vieram de Multiplan e Raia Drogasil, impactando 
positivamente com um ponto percentual cada. Ambas as empresas fazem parte da lista de companhias 
resilientes descritas acima, cujos bons números reportados no ano de 2014 estão abaixo: 

 

 Multiplan  Raia Drogasil  

Variação Receita (2014) +16% +18% 

Variação EBITDA (2014) +30% +42% 

Contribuição 1T15 +1,2pp  +0,9pp  

Variação Ações 1T15 +18% +14% 

Variação Ações Ult 12m +18% +48% 
 

Por outro lado, tivemos contribuições negativas de Portobello e Restoque, com impacto negativo de três 
pontos percentuais e um ponto percentual, respectivamente. Ambas as empresas fazem parte da lista das 
companhias de baixa liquidez descritas acima – e são justamente nestas duas que temos a maior 
concentração. Como podemos ver abaixo, o resultado de ambas em 2014 foi muito sólido, mas pesaram 
sobre as mesmas os fortes resgates no segmento de Small Caps, que levaram alguns gestores a desovar 
suas ações independentemente do preço. 

 

 Portobello Restoque 

Variação Receita (2014) +14% +4% 

Variação EBITDA (2014) +13% +26% 

Contribuição 1T15 -2,9pp -1,3pp 

Variação Ações 1T15 -23% -12% 

Variação Ações Ult 12m -23% +12% 

 

 

Entendemos ser proveitoso elaborar um pouco mais acerca destas duas empresas, que não só foram as que 
mais contribuíram negativamente na performance do fundo, como também estão entre as posições mais 
relevantes da carteira. 

 



 

Relatório de Gestão  
1° Trimestre – 2015 

 

 

 
5 

 

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  

A Portobello enfrentou em 2014 um cenário desafiador, com uma queda nominal de 7% na receita do setor 
segundo a Abramat (Associação Brasileira da Indústria de Materiais de Construção). A Portobello, ao 
contrário, foi capaz de crescer 14% em receita e manter sua margem EBITDA. 

 

A título de comparação, a Deca, que pertence à Duratex e assim como a Portobello vende um material de 
construção que é comercializado na fase final da obra e também destinado ao segmento AB, viu sua receita 
cair 2% no ano de 2014, com uma retração de margem EBITDA de mais de 6 pontos percentuais, resultando 
na queda de 29% em sua geração bruta de caixa. Este bom desempenho da Portobello deve-se a diversos 
fatores, como lançamento de novos produtos, o sucesso da linha de tamanho diferenciado (grandes formatos) 
e também certa contribuição das exportações. 

 

As perspectivas para 2015 são bastante animadoras. Apesar do ambiente de mercado continuar difícil, a 
Portobello contará com dois impulsos importantes neste ano: (i) o início de operação da fábrica do Nordeste, 
que produzirá produtos mais simples destinados ao mercado local sob a marca Pointer; e (ii) um incremento 
nas exportações, que já foram bastante relevantes para a companhia no passado, e voltam a ser bastante 
competitivas no atual patamar de câmbio.  

 

Já a Restoque teve em 2014 um dos anos mais relevantes de sua história. A fusão com a Dudalina no 
segundo semestre do ano criou a maior varejista de moda alto padrão da América Latina, bem como 
definitivamente equalizou o balanço em um patamar bastante saudável de alavancagem (1,5x EBITDA). 

 

Apesar do crescimento das vendas ter sido modesto (+4%), a empresa teve alta expressiva de seu EBITDA 
consolidado (+26%), advindo, sobretudo das operações da Restoque (+49%). A companhia conta agora com 
uma rede de mais de 300 lojas, uma operação bastante relevante de atacado e margens elevadas para o 
segmento (65% de margem bruta, 26% de margem EBITDA). 

 

Os desafios para 2015 para as receitas da empresa são conhecidos: retração econômica, queda na confiança 
do consumidor, etc. Contudo, o público da empresa (classe A) sempre se mostrou mais resiliente nas crises, 
além do fato da rede não contar com o crédito como alavanca essencial de vendas. 

 

As sinergias da fusão com Dudalina, realizada no último trimestre de 2014, ainda não foram capturadas e 
poderão se materializar em um futuro próximo. Além da redução da duplicidade na área administrativa, há 
uma boa chance de Dudalina contribuir para o desenvolvimento da venda no atacado da Restoque e esta 
contribuir para o varejo da Dudalina. Ainda que nada disso ocorra, há uma importante sinergia fiscal dada a 
criação de um ágio de R$ 1,6 bi que será abatido da base de imposto de renda ao longo da próxima década, 
gerando uma economia de mais de R$500 milhões. 

 

Seguimos confiantes em ambas as teses de investimento e atribuímos as desvalorizações das ações 
majoritariamente a resgates em fundos detentores das mesmas. Se estivermos certos, veremos contribuições 
positivas destas duas companhias em um futuro próximo. 
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Atualização FAMA Investimentos 

 

Aproveitamos este relatório trimestral para dividir com os nossos investidores uma importante evolução na 
estrutura corporativa e governança de nossa empresa 

 

A partir de 1º de abril, nesta nova estrutura, Fabio e Mauricio se dedicarão exclusivamente à análise e gestão 
de portfolio, que é a atividade core da empresa, voltando a atuar como nos primeiros 15 anos da FAMA 
Investimentos. 

 

Concomitantemente, nosso sócio André Lederman assumiu o cargo de CEO, se juntando ao grupo de 
controle junto com Fabio e Mauricio. André, que até então ocupava a função de COO, trabalha na FAMA 
desde 2002 e há muitos anos vem se destacando por sua liderança e gestão de pessoas. 

 

Neste contexto, Rodrigo Sancovsky e Bruno Vargens deixam a FAMA após mais de sete anos. Neste 
período, formamos um importante laço de amizade e respeito mútuo. Somos muito gratos a ambos pelas 
contribuições ao longo deste tempo, desejamos que tenham muito sucesso em seus novos caminhos e que 
continuem por perto. 

 

 

Fabio e Mauricio 

Abril de 2015 

 


