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Evolução do Portfolio 
 2T17 2017 2016 12 meses 5 anos 10 anos 15 anos 20 anos 

FAMA 5,0% 17,2% 56,1% 21,3% 16,1% 46,2% 1.035% 2.455% 

Ibovespa -3,2% 4,4% 38,9% 22,1% 15,7% 15,6% 462% 400% 
 

Durante o segundo trimestre (2T17) obtivemos mais um excelente desempenho (+5,0%) 
versus um retorno negativo de 3,2% do Índice Bovespa, levando o retorno acumulado no 
ano para +17,2%, cerca de 13 pontos percentuais acima do Ibovespa. 

O 2T17 foi marcado por uma reversão de expectativas e nível de confiança do investidor, 
em decorrência das denúncias que atingiram em cheio o Presidente Michel Temer e, com 
isso, sua capacidade de cumprir uma agenda positiva de reformas. 

Durante o trimestre, reduzimos substancialmente o nível de caixa, reforçando o 
investimento em duas empresas em que já possuíamos posição (uma empresa industrial 
e outra de renda recorrente), bem como investimos em duas novas companhias (uma de 
bens de consumo e outra de serviços financeiros). 

Esta redução no nível de caixa ocorreu principalmente nos primeiros dias após o “evento 
Temer”. Ainda que o nível de percepção de risco tenha se elevado em decorrência da 
instabilidade política, a volatilidade do mercado permitiu que encontrássemos 
interessantes pontos de compra em empresas que, como veremos mais abaixo, podem 
performar operacionalmente bem em ambientes como o atual. 

Atribuição de Performance no 2T2017 (3 principais contribuições): 

Positivas Negativas 

Raia Drogasil +1,6pp Lojas Americanas -1,2pp 

M Dias Branco +1,5pp BR Properties -0,2pp 

CVC +1,3pp Mills -0,1pp 

 

O grande destaque do trimestre fica por conta da alta de 20% nas ações da Raia Drogasil, 
o que trouxe uma contribuição positiva de 1,6 pontos percentuais para o fundo. Vale 
ressaltar que a companhia, nossa investida há 6 anos, tem sido considerada 
sobrevalorizada por muitos analistas de buy e sell side, mas segue performando muito 
positivamente. Seguimos com uma visão bastante construtiva para a empresa e 
enxergamos espaço para criação de valor e futuras valorizações do ativo. 

Também cabe comentar a alta de 16% de M Dias Branco no trimestre que, após ter 
surpreendido o mercado com resultados operacionais espetaculares em 2016, segue em 
vias de consolidar neste ano um novo recorde, com relevante crescimento sobre o ano 
anterior. 
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Do lado negativo, a única empresa que retirou valor relevante do fundo, apesar da forte 
queda do Ibovespa, foi Lojas Americanas. Vale colocar que as ações da empresa foram 
duramente impactadas após o “evento Temer”: estavam em alta consistente no trimestre 
antes do mesmo, e depois se desvalorizaram acentuadamente, voltando aos níveis 
praticados em 2015. Nossa visão é que a forte queda é, sobretudo, decorrente da 
percepção de juros mais elevados, o que refletiria em menor lucro da companhia. Como 
veremos abaixo, temos uma visão distinta sobre este tema. 

Visão de Médio Prazo 
Até meados de maio, os investidores debatiam sobre a extensão da Reforma da 
Previdência, sobre a necessidade do aumento de exposição a risco dos portfolios - dada a 
queda acentuada dos juros de longo prazo - e sobre a retomada de um ciclo longo de 
crescimento do país. 

Tudo isso caiu por terra: a Reforma da Previdência dificilmente será aprovada antes de 
2019, as curvas longas de juros voltaram a embutir prêmios convidativos e, com a 
confiança do consumidor e do empresariado bastante afetadas, somados a uma incerta 
corrida eleitoral em 2018, tornaram a percepção da retomada do crescimento econômico 
mais distante. 

A nossa visão, contudo, é distinta à do senso comum: apesar do nível um pouco mais alto 
onde se equilibraram as taxas longas, refletindo o aumento de incerteza econômica e 
política, a queda da SELIC continua sendo inexorável. Essa queda será benéfica para 
muitas empresas e implica uma melhoria sensível de seus resultados, aumentando a 
atratividade da bolsa como um todo. 

A volatilidade de curto prazo tem sido benéfica para alocarmos o nosso caixa em 
empresas de qualidade a preços interessantes e que, eventualmente, podem ser até 
beneficiadas em um cenário de competidores mais fracos, crédito mais difícil e juros mais 
baixos. 

Entendemos, contudo, que além de focarmos o portfolio em empresas de alta qualidade, 
baixo risco de execução e criadoras de valor, é extremamente importante manter o 
portfolio em empresas líquidas, possibilitando mudanças de posição ágeis de acordo com 
as percepções de cenário e preços dos ativos. Atualmente, o nível de liquidez do fundo é 
bastante elevado: o valor de mercado médio é R$ 13 bilhões com liquidez média diária de 
R$ 55 milhões. 

Visão de Longo Prazo 
Mais uma vez o Brasil mostrou que aqui surpresas não surpreendem. Mais cedo ou mais 
tarde, por mais construtiva que seja a visão sobre o país, estaremos diante de um 
percalço, seja ele econômico, político ou internacional. 

Diante disso, a visão mais conservadora sobre a alocação do portfolio deve ser um 
mantra: empresas sólidas e com business plan realista e consistente tendem a ter 
melhores retornos e apresentar menores vulnerabilidades no longo prazo. 
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O choque político, somado à agora baixa probabilidade de aprovação das reformas e à 
proximidade das eleições de 2018, deve retardar a retomada da oferta de crédito às 
empresas mais alavancadas apesar da queda da SELIC. Os agentes financeiros tendem, 
neste cenário, a preferir emprestar recursos a taxas mais baixas para empresas de menor 
risco, do que a taxas mais altas para empresas mais arriscadas. Assim, empresas boas e 
sólidas terão capital mais abundante (e barato) para competir com empresas fragilizadas 
e descapitalizadas.  

Esse cenário continuará beneficiando muito as empresas líderes, bem capitalizadas e de 
excelente gestão. Como consequência, nos parece claro que, por um bom tempo, as 
companhias líderes e sólidas seguirão em um movimento de crescimento contínuo e 
consistente de market share, iniciado em meados de 2015, mas agora ainda mais 
beneficiadas pela taxa de juros mais baixa e por algum crescimento econômico, ainda que 
modesto. 
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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. 

 

 


