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Jogo do Contente (ou “The Glad Game”)1 

Ao analisarmos tudo o que ocorreu no Brasil na esfera política e econômica durante o ano de 2015 é muito 
difícil achar um lado positivo. A deterioração de expectativas foi muito rápida e acentuada, trazendo impacto 
imediato nos índices de confiança tanto do empresariado quanto do consumidor, travando totalmente tanto 
investimentos quanto consumo e, por consequência, deixando as perspectivas de crescimento em níveis 
extremamente baixos. 

Some-se a isso a forte desvalorização do câmbio e a total indefinição do quadro político e temos uma 
“tempestade perfeita”, inibindo por completo a capacidade das empresas de planejar o médio e longo prazos. 

Poderíamos discorrer longa e detalhadamente sobre cada aspecto que levou a este quadro de crise, mas 
pouco teríamos a agregar a tudo o que já se tem escrito e falado sobre o tema. Focaremos, entretanto, em 
como este quadro adverso afetou nossas decisões de gestão de portfólio, e, ainda mais importante, em que 
medida o ano foi tão relevante para a nossa empresa. 

Analisar o ambiente com frieza, conservadorismo e cautela é ingrediente absolutamente necessário para um 
gestor de recursos se manter vivo, sobretudo no Brasil. Nessa, assim como em outras crises, a capacidade 
de buscar alternativas para o portfólio é determinante para produzir resultados mais a frente, no momento em 
que houver uma estabilização do cenário. 

Quando analisamos o gráfico de atribuição de performance de nosso portfolio em 2015, rapidamente chama a 
atenção que apenas três empresas conseguiram trazer contribuição positiva relevante para o fundo. 
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Atribuição de Performance

 

Contudo, observando este mesmo conjunto de dados, mas olhando sob outro prisma – onde relacionamos o 
retorno nominal de cada uma dessas empresas no ano de 2015 com o seu respectivo valor de mercado – 
chegamos a uma conclusão ainda mais interessante: 

                                                        
1 O Jogo do Contente ou “The Glad Game” é originário do best-seller “Pollyanna”(1913). Neste clássico, o pai de Pollyanna ao ver a filha triste ao ganhar 
muletas de presente de Natal, induziu-a a ficar feliz, pois era saudável e não precisava de muletas. Pollyanna então aprendeu o Jogo do Contente onde 
sempre procurava coisas boas e esperança onde não era possível ver à primeira vista. 
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Size Matters? 

Notamos, pelo gráfico acima, algo no mínimo intrigante. Justamente as três empresas que trouxeram 
contribuições positivas para o fundo em 2015 são as maiores do portfólio, com valor de mercado próximo ou 
acima de R$ 10 bilhões. 

Na sequência, há um grupo de empresas que obteve uma performance mediana – em linha ou até um pouco 
acima do Índice Bovespa. E essas empresas possuem, coincidentemente, um valor de mercado mediano: 
entre R$ 3 e 10 bilhões.  

Por fim, há um grupo grande de companhias que tiveram desempenho catastrófico na bolsa em 2015: todas 
elas perdendo mais de 50% de seu valor. Nenhuma dessas empresas possui valor de mercado acima de R$ 
1 bilhão. 

Fica bastante evidente que uma boa parte do desempenho das empresas na bolsa não está ligada 
especificamente ao seu desempenho operacional, mas ao seu tamanho e liquidez.  

Fica a questão: Será que acertamos apenas na seleção de empresas grandes, errando em todas small caps? 
Ou será que uma boa parte do desempenho ruim do portfolio em 2015 está mais relacionado à aversão a 
risco de liquidez? Vamos tentar explorar isso um pouco mais, aprofundando a análise do quadro de 
atribuições de resultados em 2015.  

As companhias com maior contribuição negativa foram a Portobello e a Restoque. Portanto, vamos comparar 
suas respectivas performances operacionais e o desempenho de suas ações com outras empresas dos 
mesmos setores. 

Vejamos o caso de Portobello: Como podemos notar na tabela abaixo, a Receita Líquida da Portobello 
cresceu 16% nos primeiros nove meses de 2015 ante ao mesmo período do ano anterior, ao passo que a 
congênere Duratex experimentou apenas 2% de crescimento. No que tange a resultados, o EBIT da 
Portobello subiu 27% ante uma contração de 39% na Duratex. Porém, mesmo tendo apresentado números 
extremamente positivos e muito mais fortes, as ações da Portobello caíram 53% no ano versus apenas 22% 
da Duratex. Vale lembrar que a Duratex possui um valor de mercado de cerca de R$ 3 bi, ao passo que a 
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Portobello vale menos de R$ 1 bi, levando-nos a inferir que a aversão a iliquidez foi determinante para a 
performance da ação. 

Receita EBIT

9M 9M

Portobello +16% +27% -53%

Duratex +2% -39% -22%

Ações 2015

 

Como vimos anteriormente, a maior detratora de performance do portfolio no ano foram as ações da 
Restoque. De fato foi um ano muito difícil para o setor de varejo têxtil – salvo raras exceções – mas a 
performance das ações desta empresa no ano parecem absolutamente desproporcionais ao seu resultado 
operacional, especialmente ao se comparar com as duas outras empresas do segmento com valor de 
mercado um pouco superior. 

Receita EBIT

9M 9M

Restoque 0% -23% -76%

Hering -8% -44% -21%

Marisa -3% -82% -63%

Ações 2015

 

Enquanto a Receita de Restoque ficou estável nos primeiros nove meses de 2015, ante ao mesmo período do 
ano anterior, Hering e Marisa experimentaram certa contração. Em termos de resultados operacionais, o ano 
da Restoque não foi bom: queda de 23% no EBIT nos três primeiros trimestres do ano. Porém, o ano foi ainda 
mais difícil para seus pares: retração de 44% no EBIT da Hering e de 82% no EBIT da Marisa. Apesar de 
operacionalmente a Restoque ter sido a melhor das três, suas ações foram as que mais sofreram – e por 
larga margem. 

Uma forma adicional de testar a hipótese de performance das ações em 2015 terem relação com seu 
tamanho e liquidez – e não necessariamente com seu desempenho operacional – é analisar o que ocorreu 
dentro de um mesmo setor. 

Infelizmente no Brasil não temos muita massa crítica de empresas para um estudo quantitativo mais 
aprofundado, mas o pouco material disponível já evidencia a mesma conclusão, como veremos a seguir. 

O setor de educação também teve um ano difícil em 2015, com seu principal motor de crescimento – o FIES – 
passando por mudanças drásticas. Ainda que as companhias listadas do setor dependam em maior ou menor 
grau do FIES, podemos ver abaixo uma diferença gritante da performance das ações– e, mais uma vez, 
bastante correlacionadas com o tamanho de cada empresa. 
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O setor de bancos apresenta uma curva semelhante. Ao expurgarmos as instituições que tiveram sua 
performance distorcida por eventos societários – fechamento de capital, troca de controle, etc. – nota-se que 
as instituições de menor porte tiveram desempenho nitidamente  inferior. A curva só não tem uma correlação 
ainda mais perfeita por um outlier, que foi o bom desempenho das ações do Banco Santander no ano 
(excluído do gráfico para facilitar a visualização). 
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A “aversão” a empresas menos líquidas fica evidente também no setor de varejo. É claro que cada empresa 
tem suas particularidades e que o desempenho operacional de redes como Raia Drogasil e Renner em 2015 
seja digno de nota, mas mesmo assim notamos, novamente, o comportamento típico evidenciado 
anteriormente: em 2015, quanto menor, pior. 
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Os fortes resgates na indústria de fundos, associados à ausência total de compradores para ações de baixa 
liquidez que, por definição, não permitem arrependimento ou mudanças rápidas de posição a curto prazo, 
foram a grande tônica do mercado em 2015, afetando a performance das ações deste segmento, em total ou 
parcial desalinhamento com seus desempenhos operacionais como vimos nos exemplos acima. 

Voltando a olhar o quadro de atribuição de performance do nosso portfolio em 2015, fica a dúvida: será que 
temos capacidade de escolher boas empresas grandes e perdemos a capacidade de pinçar boas small caps? 
Ou será que o desempenho poderia ter sido bem diferente não fosse o súbito movimento por aversão a risco, 
podendo este fator ficar como contribuição positiva em um futuro próximo, quando os fluxos se normalizarem? 

 

2015 e a Rotação de Portfólio 

Independente da resposta às questões anteriores é importante reforçar que ao longo de 2015 nós realizamos 
um movimento importante de alteração no perfil de liquidez do portfolio. No início de 2015 faziam parte de 
nossa carteira companhias como JHSF, Time for Fun e Rodobens, que não estão mais presentes. Outras 
pouco líquidas, como Grazziotin e Log-In foram significativamente reduzidas ao longo do ano. Entendemos 
que nestas companhias, independente da baixa liquidez ter contribuído para a má performance, houve 
deterioração no fundamento e/ou na gestão, levando-nos a agir. Por outro lado, após a redução na parte 
menos líquida de nosso portfolio optamos por concentrar sua exposição em duas companhias (Portobello e 
Restoque), entendendo haver uma distorção enorme entre preço na bolsa e fundamento. Por isso, apesar de 
termos aumentado substancialmente a liquidez média do fundo bem como o tamanho médio das empresas 
do portfolio, a eventual estabilização dos fluxos e a redução da aversão a risco de liquidez ainda trariam 
substanciais resultados positivos à nossa carteira. 

O mais interessante é que, apesar do aumento substancial da liquidez média das ações do portfolio, da 
redução da exposição a empresas com risco de execução e da redução do percentual alocado a companhias 
com elevada alavancagem financeira, conseguimos também reduzir substancialmente os múltiplos implícitos 
da carteira. Ou seja, por conta da volatilidade dos mercados em 2015 tivemos oportunidade de reduzir 

o risco do portfolio significativamente, mas mantendo um elevado potencial de retorno manteve-se 

elevado, conforme podemos ver na tabela abaixo. 



 

Relatório de Gestão  
4° Trimestre – 2015 

 

 

 
6 

 

Rua Olimpíadas, 134  | 4º andar | Cj.42 
04551-000 | Vila Olimpia | São Paulo | SP | Brasil 
T (+55) 11 5508 1188 | F (+55) 11 5508 1189 

www.famainvestimentos.com.br 

Portfolio Portfolio

em Dez/14 em Dez/15

Margem EBITDA 18,9% 20,7% +180 bps

ROIC 10,5% 11,7% +120 bps

ROE 12,7% 15,2% +250 bps

QUALIDADE Dif %

 

 

Portfolio Portfolio

em Dez/14 em Dez/15

P/E para os próximos 12m 9,1x 7,3x -20%

EV/EBITDA para os próximos 12m 6,4x 5,3x -17%

PREÇO (Valuation) Dif %

 

Ou seja, o portfolio atual conta com companhias com margens e retornos (ROIC e ROE) bastante superiores, 
porém com métricas de valuation inferiores às que víamos ao final de 2014.  

É claro que a redução de múltiplos deu-se em grande parte pela queda das ações, mas o mais importante é 
que as mudanças aumentaram a segurança do portfolio, que ficou mais defensivo e líquido, mas não foi 
necessário abrir mão do potencial de retorno futuro. 

 

FAMA como instituição 

Institucionalmente, o ano de 2015 foi um dos mais importantes dos 23 anos de história da FAMA. 

Logo no início do ano, os dois fundadores e portfolio managers decidiram focar-se integralmente na gestão 
dos portfolios, eliminando qualquer atividade que gerasse perda de foco ou eficiência. Para tanto, saíram da 
gestão executiva da empresa e nomearam um CEO com autonomia para todas as atribuições gerenciais. 
Passado quase um ano desta transição, o ganho de efetividade é nítido, com maior tempo dedicado às visitas 
em companhias investidas, discussões sobre empresas e setores, e gestão do portfólio. 

Decidimos também deixar de participar de quase todos os conselhos de administração e fiscal sem, contudo, 
deixarmos de ser ativistas em nossas posições. O trabalho de conselheiro, para ser bem feito e da maneira 
que pensamos ser correta, demanda um tempo que preferimos usar na análise e gestão de nosso portfólio. É 
claro que seguiremos atuando em prol dos interesses de nossos investidores com a mesma firmeza e afinco 
de antes, porém usando outras formas que não através dos Conselhos diretamente. 

Outra decisão relevante e que vai no mesmo sentido de aumento de foco na gestão é a unificação de todos 
os portfolios por nós geridos. Até o final de 2014, possuíamos um veículo para investimento em micro-caps, 
outro para investimento em small caps, um terceiro para investimento em mid-caps e, finalmente, a grande 
parte de nossos investidores institucionais possuía um veículo único que agregava as três estratégias. Todos 
estes veículos foram fundidos em um só: agora todos os investidores, do menor ao maior, possuem 
exposição exatamente ao mesmo portfolio. E nós, gestores, reduzimos substancialmente o número de 
empresas investidas: anteriormente investíamos em média em 10 empresas por veículo, perfazendo cerca de 
trinta companhias para cobrir. Atualmente este número caiu para cerca de doze – o que possibilita uma 
profundidade muito maior e interação muito mais frequentes dos gestores com as companhias. 

Por fim, ao final do ano de 2015, tomamos a decisão de extinguir nossa área comercial em definitivo. 
Entendemos que a prospecção ativa de novos clientes institucionais, ainda que estivesse sendo realizada por 
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um sócio sênior exclusivamente responsável pela área, trazia impactos diretos e indiretos no tempo 
empregado pelos portfolio managers, cujo foco tem que ser performar. A nossa melhor estratégia comercial é 
gerar retorno, obviamente sempre respeitando a filosofia de investimento.  

Dentro deste quadro negativo do país, o momento nos permitiu fazer ajustes importantes. Hoje possuímos um 
portfolio melhor, de mais qualidade, com valuations mais atrativos e com os sócios fundadores e portfolio 
managers completamente focados e obstinados em gerar resultado. 

Que os frutos de nossas decisões sejam colhidos em breve e divididos com todos aqueles que acreditam e 
reafirmam a confiança em nós ano após ano, a quem só temos a agradecer. 

Desejamos um feliz e esperançoso 2016. 

 

Fabio Alperowitch e Mauricio Levi 


