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Evolução do Portfolio 

em % 2T16 2016 
12 

meses 

5  

anos 

10  

anos 

15  

anos 

20  

anos 

FAMA +11,0% +50,9% +12,4% 0,0% +103,5% +839,8% +3.532% 

Ibovespa +2,9% +18,9% -2,9% -17,4% +40,7% +253,9% +752% 

IBrX +3,3% +17,7% -3,1% +2,9% +80,5% +533,9% +1.512% 

SMLL +10,3% +17,7% -2,0% -27,7% n/a n/a n/a 

 

Após a excelente performance do primeiro trimestre do ano, conseguimos 

sustentar um bom resultado neste segundo trimestre, ampliando a 

vantagem sobre os principais índices de referência (benchmarks). Nosso 

portfolio obteve uma performance 8 pontos percentuais superior à do 

Índice Bovespa nos últimos 3 meses, atingindo 50% de ganho no ano 

corrente e uma rentabilidade acumulada que supera o Ibovespa, o IBrX e o 

Índice de Small Caps em quase todos os períodos, tanto de curto, médio e 

longo prazos. 

O que mais nos deixa satisfeitos é que, a exemplo do que ocorreu no 

primeiro trimestre do ano, a boa performance adveio da contribuição 

positiva de quase todas as ações que compõem o portfolio do fundo. 

Conforme se pode ver na tabela mais abaixo, a maior contribuição para o 

fundo veio de M. Dias Branco, que subiu 57% no trimestre, adicionando 3,7 

pontos percentuais para o resultado do fundo no período. 

A forte alta nas ações da empresa foi decorrente de uma combinação de 

fatores: (i) volumes reportados no 1T16 um pouco mais fortes do que o 

esperado pelo mercado; (ii) capacidade de reajustar preços, confirmando a 

nossa tese da vantagem competitiva da companhia, e (iii) arrefecimento 

dos custos, uma vez que a principal matéria prima da empresa é o trigo, 

que é cotado em dólares, e tem seu preço reduzido por conta da 

valorização do Real, impactando positivamente as margens nos próximos 

trimestres. 

Outras duas empresas que contribuíram de forma relevante neste trimestre 

foram CVC e Mills, com 2,3 e 2,1 pontos percentuais, respectivamente. As 

ações de ambas apresentaram altas expressivas, de +42% e +28%, 

respectivamente. 
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Do lado oposto, trouxeram contribuição negativa relevante para o fundo 

durante o trimestre as ações de Hypermarcas, Tupy e Restoque. 

As ações da Hypermarcas desvalorizaram-se acentuadamente na última 

semana do trimestre após a notícia de que a empresa pagou cerca de R$ 30 

milhões a empresas supostamente ligadas a políticos, por serviços sem 

comprovação de execução. Segundo a versão da companhia, tais despesas 

foram fruto da iniciativa isolada de um diretor já desligado da empresa no 

início deste ano e não se converteram em nenhum benefício direto ou 

indireto à empresa. 

A notícia, completamente inesperada pelo mercado, resultou em massivas 

ordens de venda, levando a companhia a perder mais de R$ 4 bilhões em 

valor de mercado. 

A Hypermarcas tem entregue resultados bastante consistentes, que serão 

ainda mais fortes nos próximos trimestres por conta do reajuste de 12,5% 

dos medicamentos, arrefecimento de custos de matérias primas importadas 

e menor carga fiscal. Contudo, ainda carentes de informações para 

entender exatamente o que ocorreu, como tais pagamentos foram 

autorizados e realizados e se de fato houve envolvimento da companhia, 

decidimos reduzir a exposição à companhia pela metade, por ora. 

As ações da Tupy têm enfrentado uma forte onda vendedora por diferentes 

razões, mas especialmente pela significativa exposição das receitas à 

Europa e aos Estados Unidos em um momento em que a moeda brasileira 

tem se valorizado. Nossa visão é que o impacto é bem mais tênue do que o 

mercado acredita, dado que seus contratos têm cláusula de repasse de 

preço em caso de apreciação cambial, o que ocorrerá ao longo dos 

próximos dois trimestres. Além disso, parte de seus custos também é 

denominado em moeda estrangeira. 

Já as ações da Restoque apresentaram uma correção técnica após a 

fortíssima alta registrada no primeiro trimestre do ano. 

Durante o trimestre, vendemos a totalidade de nossa posição em duas 

empresas do setor de saúde: Fleury e Odontoprev. A forte alta das ações de 

ambas diminuiu a margem de segurança, suscitando dúvidas sobre quanto 

de crescimento de receita e margem já estavam embutidos nas 

expectativas no preço atual. 

O caixa advindo destas vendas foi alocado principalmente em duas novas 

empresas que estamos iniciando a formação de posição. 
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Atribuição de Performance no 2T2016 (3 principais contribuições): 

Positivas Negativas 

M Dias Branco +3,7pp Hypermarcas -1,9pp 

CVC +2,3pp Tupy -1,3pp 

Mills +2,1pp Restoque -0,5pp 

 

Visão de Médio Prazo 

Após um primeiro trimestre onde a área política dominou as atenções, o 

encaminhamento do processo de impeachment, apesar de não estar 

concluído, permitiu aos investidores direcionarem seu foco para a 

economia e as reformas prometidas pelo novo governo. 

Os índices de confiança do consumidor e das empresas pararam de piorar e 

já mostram algum sinal de reversão. Advogamos há tempos que este índice, 

se não for o principal, está na lista dos principais a serem monitorados, pois 

apenas com o resgate da confiança poderemos ver um reaquecimento da 

economia, seja ele via consumo ou investimento das empresas. 

Contudo, o cenário externo, que mostrava certa calmaria, passou a ser tão 

ou mais importante do que a agenda doméstica. São muitas questões ainda 

sem resposta clara: qual a real extensão dos impactos do Brexit? Como será 

um eventual governo Trump? Por quanto tempo podem perdurar as taxas 

de juros negativas na Europa? 

Para o médio prazo, a única coisa que temos certeza é que há muita 

incerteza. E incerteza gera volatilidade. 

Nossa estratégia continuará sendo investir primordialmente em empresas 

boas, líquidas, capitalizadas, usando a volatilidade a nosso favor, 

aumentando ou diminuindo exposições a ações de empresas que gostamos 

caso haja distorções favoráveis ou desfavoráveis de preço. 

Visão de Longo Prazo 

Está claro para a nova equipe econômica que o ajuste fiscal mais relevante 

que precisa ser realizado é aquele que permitirá a queda consistente da 

taxa de juros. 
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Enquanto um programa social custa aos cofres do governo federal R$15 ou 

R$20 bilhões, o pagamento de juros consome cerca de R$ 500 bilhões 

anualmente. 

O Brasil encontra-se em recessão há dois anos (na prática, uma depressão) 

e a alta da inflação neste período adveio essencialmente dos repasses de 

preços por conta do câmbio (fruto da desvalorização de 2015), reajustes de 

preços da energia e choque de oferta de alimentos. 

Com a demanda ainda reprimida, e a diminuição da pressão destas fontes, 

devemos ver em breve o Banco Central reduzindo os juros, movimento este 

já antecipado pela curva futura de juros. 

Juros menores implicarão em um Custo de Capital (Ke) mais baixo, ao 

mesmo tempo em que geram crescimento (g) mais elevado. E são essas as 

duas variáveis mais importantes para a precificação de ações. 

A despeito da volatilidade de curto e médio prazos citadas anteriormente, 

ainda temos uma visão bastante construtiva para o investimento em ações 

brasileiras em prazos mais longos. As empresas mais sólidas, bem geridas e 

capitalizadas, que atravessarão as potenciais turbulências de curto prazo 

com mais segurança, ainda apresentam potencial de valorização bastante 

alto, apesar de a primeira vista os múltiplos atuais parecerem já elevados. 

Numa segunda etapa, teremos ainda a oportunidade de alocar capital às 

empresas mais dependentes da retomada do crescimento doméstico, 

deixando para um momento ainda mais para frente as ações de empresas 

mais alavancadas, cujo elevado potencial de retorno somente se 

concretizará quando o mercado de crédito se normalizar, tanto do lado da 

disponibilidade quanto do custo. 
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Disclaimer 

A FAMA Investimentos Ltda. não comercializa nem distribui quotas de 

fundos de investimentos ou qualquer outro ativo financeiro. 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. 

 

 


