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Evolução do Portfolio 

  3T17 12m 2017 2016 Desde o 
Início* 

FAMA 20,3% 30,8% 41,1% 56,1% 6.937% 
Ibovespa 18,1% 27,3% 23,4% 38,9% 1.630% 

*desde 29/12/1995 

O índice Bovespa teve uma excelente performance durante o 3º trimestre do ano, com 
alta de 18%, especialmente em função do “alívio” na crise política deflagrada no trimestre 
anterior. Os investidores passaram a entender que a manutenção de um governo Temer 
(ainda que enfraquecido) ou uma eventual posse de Maia não colocavam em risco a 
agenda pró-reformas; ao mesmo tempo em que as denúncias contra o ex-presidente Lula 
e sua condenação em primeira instância diminuíam um dos riscos às reformas necessárias 
para o país. 

A esta melhora no ambiente político somou-se a redução da taxa de juro, com 
perspectiva de uma queda ainda mais contundente até o final do ano (na perspectiva de 
alguns podendo cair abaixo de 7%) - e o bom desempenho dos mercados internacionais, 
resultando em mais fluxo de investimentos para ações – vindo de pessoas físicas, 
institucionais e estrangeiros – motivando a forte alta do mercado. 

Nosso desempenho (+20%) ficou um pouco acima do índice Bovespa, o que consideramos 
bastante positivo, uma vez que, usualmente, portfólios mais defensivos e conservadores 
tendem a performar abaixo do mercado em períodos de altas contundentes (“bull 
market”). 

Diante disso, acumulamos no ano um retorno de +41% (vs. 23% do índice Bovespa), com 
vantagem expressiva também nas demais janelas de apuração de resultados. 

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

Positivas Negativas* 

Arezzo +3,0pp - - 

Lojas Americanas +2,8pp - - 

Localiza +2,7pp - - 

*Não houve atribuição negativa no terceiro trimestre  

Destacamos as contribuições positivas para o fundo de Arezzo, Lojas Americanas e 
Localiza – conforme retratado na tabela acima. Não houve empresas com contribuição 
negativa, embora algumas delas tenham performado bem pior que o mercado, como 
RaiaDrogasil (+7%); SulAmérica (+1%) e M Dias Branco (+1%). 

Durante o trimestre, realizamos algumas alterações pontuais no portfólio. Após uma alta 
de 151% no ano, vendemos integralmente nossa posição de Portobello, empresa em que 
permanecemos investidos por mais de uma década. Conforme já havíamos antecipado 
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em relatórios anteriores, a posição vinha sendo reduzida em função de sua liquidez 
restrita. 

Também reduzimos 2 pontos percentuais de duas empresas diretamente ligadas ao setor 
de varejo e consumo em função do bom desempenho de suas ações, ajustando o 
tamanho da posição  em função do valuation e da expectativa de retorno futuro. 

Parte dos recursos levantados com estas vendas foi utilizado para aumentar a exposição 
em M Dias Branco e SulAmérica Seguros e parte incrementou o caixa, que subiu de 3% 
para 6%, temporariamente. 

Visão de Médio Prazo 
Os resultados corporativos divulgados pelas companhias em que investimos seguem 
bastante fortes, fato que temos observado desde o início de 2016 a despeito da recessão 
econômica. 

Contudo, pela primeira vez notamos uma inflexão nos resultados das empresas de maior 
risco, como Randon e Portobello, e os dados mais recentes nos levam a crer que o 
período mais difícil ficou para trás. 

Por outro lado, o crédito corporativo continua restrito, como mostram os últimos 
indicadores do BC, o que deve manter as empresas menos sólidas focadas na agenda da 
desalavancagem, deixando livre o caminho do crescimento para as líderes com balanços 
fortes. Este cenário é um prenúncio de que as companhias do nosso portfólio devem 
seguir gerando resultados operacionais consistentes e acima das expectativas. 

Cabe mencionar que o aumento significativo da confiança dos investidores nos últimos 
meses refletiu-se no reaquecimento do mercado de capitais, com várias companhias 
realizando ofertas primárias e secundárias de ações – tanto para IPO´s quanto para 
follow-ons. 

Porém, apesar deste otimismo dos investidores locais e estrangeiros e da queda do juro 
que deve trazer ainda mais fluxo para a bolsa, observamos um bom número de insiders 
(controladores, diretores e pessoas ligadas às companhias) vendendo parcelas relevantes 
de suas posições. Ainda que haja dezenas de exemplos que indiquem que as vendas dos 
controladores não sejam um reflexo de piora operacional ou valuation excessivo das 
companhias, este é um sinal importante que estamos monitorando de perto.  

Visão de Longo Prazo 
Infelizmente ainda é difícil ter uma visão de longo prazo no Brasil. 

Não só o quadro político está completamente indefinido, com as eleições mais incertas e 
polarizadas da história recente, como também há indefinições e incertezas na economia 
tanto doméstica quanto global – e ambas com potencial relevante de impacto sobre o 
Brasil. 

Domesticamente falando, a perspectiva da insustentabilidade das contas públicas não é 
novidade. Porém, o mercado insiste em dar como certa a aprovação da reforma da 
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previdência que, em maior ou menor grau dependendo dos seus termos, poderia mitigar 
o risco da deterioração do déficit do país. Portanto, uma frustração neste front pode ter 
um impacto bastante relevante para os preços dos ativos: bolsa, câmbio e juro. 
Analogamente, a aprovação da reforma deve derrubar ainda mais a curva longa de juro 
real (atualmente em 5%) ajudando a destravar setores de ciclo de capital mais longo, 
como infraestrutura. 

Internacionalmente, além dos ruídos na geopolítica, há ainda no ar riscos vindos da China 
e, especialmente, em algum momento, da redução da liquidez internacional excessiva, 
que certamente impactará os preços dos ativos. 

Portanto, seguimos em um cenário dúbio: enquanto os riscos de longo prazo não se 
materializam, os mercados seguirão benevolentes e ignorando os ruídos de curto prazo.  

No que tange à gestão do portfólio, não podemos ignorar os fatos: de um lado um fluxo 
enorme empurrando os preços dos ativos para cima; de outro lado os riscos de longo 
prazo que a cada dia se aproximam.  

Faz-se ímpar seguir com o conservadorismo, ainda que isso possa implicar em 
performance inferior em momentos de euforia de mercado, embora isso não tenha 
ocorrido até o momento. 
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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 56,1% 38,9% 4.887% 1.303% 
2017 41,1% 23,4% 6.937% 1.630% 

 

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. 

 


