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Evolução do Portfólio 

  3T18 2018 2017 2016 12m Desde o 
Início* 

FAMA 3,0% -7,9% 45,0% 55,2% -5,3% 6.562% 
Ibovespa 9,0% 3,8% 26,9% 38,9% 6,8% 1.748% 

*desde 29/12/1995 

A aproximação da data do primeiro turno das eleições não reduziu o clima de incerteza 
que impera desde o início do processo eleitoral, que já teve Lula, Luciano Huck e Joaquim 
Barbosa como possíveis fortes candidatos e cujo candidato do “mercado”, Alckmin, que 
era a alternativa considerada “equilibrada” e contava com amplo apoio de partidos do 
chamado Centrão e enorme tempo de TV, não vingou, acarretando na disputa mais 
polarizada desde a redemocratização, com candidatos da extrema esquerda e extrema 
direita disputando para ver quem terá a menor taxa de rejeição e assim possivelmente 
será eleito o próximo presidente do Brasil. 

O reflexo nos mercados foi um aumento relevante da volatilidade, com as pesquisas 
eleitorais passando a ser mais importantes do que planos de negócios, crescimento de 
receita e margem, um cenário ruim para aqueles que focam em fundamentos e valor de 
longo prazo. 

Em momentos como o atual, de incerteza e binariedade de resultado, os investidores 
acabam optando por focar quase que exclusivamente em ativos de altíssima liquidez, que 
permitam rápidas mudanças de posição se necessário, deixando em segundo plano 
companhias – ainda que atrativas – por serem menos líquidas. 

Neste contexto, o fundo obteve performance bem aquém do Ibovespa no trimestre, com 
uma alta de 3% ante a 9% do índice. Neste mesmo período, o índice SMLL, que agrega 
empresas médias, teve queda de 1,3%. 

Atribuição de Performance no Trimestre (3 principais contribuições): 

Positivas Negativas 

SulAmérica 3,0pp Fleury -1,0pp 

RD 1,2pp CVC -0,5pp 

B3 0,6pp Lojas Americanas -0,3pp 

 

O lado bom desta alta volatilidade é a possibilidade de fazermos adequações constantes 
do portfólio, encarteirando ganhos, reduzindo riscos e também elevando o potencial de 
valorização futura. 

Neste trimestre, justamente por conta das enormes distorções que foram aparecendo, 
realizamos diversas alterações no portfólio. Duas das três posições que mais contribuíram 
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positivamente para o resultado no período foram reduzidas de forma significativa: a 
exposição tanto em B3 quanto em RD (RaiaDrogasil) caíram pela metade, ambas vendas 
realizadas a preços que garantiram ao fundo importantes ganhos desde o momento do 
investimento. Mantivemos posições em ambas empresas, mas com peso menor, haja 
vista outras oportunidades que identificamos. 

Aproveitamos a queda de quase 20% nas ações de Fleury para aumentar em 50% o 
tamanho de nossa posição, que era pequena e passou a ser agora de tamanho médio. 
Além disso, incluímos um novo ativo no portfólio – Alpargatas, empresa que já vinhamos 
acompanhando desde meados de 2017, que entendemos estar muito bem posicionada 
para uma expansão importante de rentabilidade e atingiu um patamar de preço que nos 
traz margem de segurança. 

Visão de Médio Prazo 
A governabilidade será nossa principal preocupação para 2019.  

Independente do resultado das eleições, ambos os candidatos – esquerda e direita – têm 
plena consciência da necessidade das reformas estruturantes. Talvez um tente promover 
reformas mais agudas e definitivas e outro adote medidas mais paliativas, mas a agenda 
de ambos terá que ser direcionada neste sentido para recolocar o país nos eixos. 

Contudo, a campanha polarizada da maneira que tem sido pode tornar a vida do próximo 
presidente bastante complicada em termos de governabilidade. Uma composição, ainda 
que em prol do país, não é clara e pode, eventualmente, tornar os mercados mais tensos, 
o que nos faz manter a posição de privilegiar companhias bastante sólidas e com modelos 
de negócio indiscutivelmente vencedores. 

Olhando no aspecto micro, nossas “andanças” pelo mundo real indicam uma total 
paralisia no que tange a planejamento. Antes da indicação da nova equipe econômica e 
uma agenda clara dos rumos do novo governo, as empresas tendem a postergar 
investimentos relevantes, especialmente os de longo prazo, o que retardará a 
recuperação da atividade econômica e a queda do desemprego. 

Visão de Longo Prazo 
O Brasil, infelizmente, possui um histórico de se mover apenas pela necessidade, e não 
pela prevenção ou planejamento. 

Isto posto, os números fiscais bastante delicados trarão inexoravelmente para a mesa um 
debate amplo sobre previdência, reforma tributária e possivelmente reforma política – 
temas estes espinhosos e que dificilmente conseguiriam ser votados com êxito mesmo se 
o país estivesse em posição mais confortável. 

Desta forma, podemos colocar que é justamente o pessimismo de curto prazo que nos 
torna mais otimistas a longo prazo. Apenas ressaltando algo bastante importante: 
períodos prolongados de baixa atividade tendem a aumentar o grau de mortalidade de 



 

 

 

 
Rua Olimpíadas, 134 | 4º andar | Cj.42 | 04551-000 | Vila Olímpia | São Paulo | SP | Brasil 

T (+55) 11 5508 1188 | F (+55) 11 5508 1189 

3 

empresas e o grau de endividamento das não dominantes. Por outro lado, as dominantes 
tornam-se mais produtivas e eficientes, além de ganharem participação de mercado. 

Ou seja, quando vier o período de “bonança” pode ser demasiadamente tarde para 
companhias do segundo escalão, e definitivamente forte para as empresas vencedoras, 
que é onde estamos posicionados. 

ESG / Responsabilidade Social 
Passaremos, a partir de agora, a incluir um capítulo de ESG / Responsabilidade Social em 
nossos Relatórios Trimestrais, onde abordaremos não só aspectos de ESG referentes a 
empresas de nosso portfólio, como também conceitos e idéias sobre os temas que nos 
norteiam ao realizarmos nossos investimentos. 

Nesta edição, gostaríamos de destacar iniciativas de duas empresas relevantes de nosso 
portfólio: 

A Klabin possui uma longa tradição de práticas sustentáveis e mais uma vez traz 
relevantes inovações: anunciou um investimento para desenvolver a extração da lignina 
presente no pinus e eucalipto que pode substituir materiais de origem fóssil. Além disso, 
a companhia pretende, em futuro próximo, comercializar copos de papel 100% 
biodegradáveis, em uma tendência, já reiterada pela empresa, de que o plástico e isopor 
caiam em desuso no setor de food service. 

Já a M Dias Branco também deu importante passo em direção à sustentabilidade e 
passou a desenvolver um farelo de biscoito e massa a partir de resíduos da sua produção 
para serem utilizado como ração animal, reduzindo de forma relevante o impacto 
ambiental. A companhia, que possui uma gerência de meio ambiente, está fortemente 
comprometida na busca da redução de resíduos sólidos como do exemplo acima, bem 
como redução de consumo e reuso de água, reciclagem e monitoramento de efluentes. 

 

Siga a FAMA nas redes sociais! 
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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 55,2% 38,9% 4.887% 1.303% 
2017 45,0% 26,9% 7.133% 1.679% 
2018 -7,9% 3,8% 6.562% 1.748% 

 

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. 

 


