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Evolução do Portfólio 

Em %  2T19 2019 2018 2017 2016 1 ano 3 anos 10 
anos* Início* 

FAMA 9,8 12,8 10,0 45,0 55,2 38,8 84,7 152,7 8.830 

Ibovespa 5,8 14,9 15,0 26,9 38,9 38,8 96,0 96,2 2.251 
* estratégia FAMA; desde 29/12/1995 

Neste trimestre, o índice Bovespa superou a marca de 100 mil pontos e chegou a atingir a 
maior pontuação de sua história, o que, à primeira vista parece refletir um mercado 
otimista com o desenvolvimento da economia e da evolução das reformas estruturantes 
do novo governo. Apesar do encaminhamento da reforma da previdência ser uma 
realidade, não podemos deixar de apontar que houve um impacto relevante do cenário 
externo. 

Contrariando as previsões de quase a totalidade dos analistas no início do ano, o juro futuro 
dos EUA caiu, mantendo os mercados globais irrigados de liquidez. Assim como a bolsa 
brasileira, o índice S&P 500 também marcou a maior pontuação de sua história. 

Sinais evidentes de mercados altistas podem ser notados com a elevada demanda nas 
aberturas de capital e operações de follow-on no mercado local, com a demanda 
superando a oferta invariavelmente e, em alguns casos, em poucas horas. 

Por outro lado, analisando-se friamente os dados da economia neste trimestre, houve uma 
piora substancial. A projeção de crescimento do PIB para este ano vem sendo 
continuamente revisada para baixo e as previsões que chegaram a apontar um crescimento 
próximo de 3% já foram alteradas para algo entre 0,5%-0,8%. A popularidade do presidente 
já está em queda em decorrência dos embates e intrigas desnecessários que amplificam as 
dificuldades do trâmite das reformas estruturantes. 

O poder legislativo, por um lado consciente da necessidade das reformas e por outro lado 
indignado com a relação com o poder executivo, decidiu ser protagonista e caminhar com 
as próprias pernas, aumentando a tensão com o palácio do Planalto. Os principais 
compromissos de campanha do presidente têm sido sistematicamente derrubados pelo 
congresso ao passo que a reforma previdenciária foi encaminhada dentro da casa 
legislativa com mais ações de seu presidente para acelerar o processo do que do próprio 
presidente da república. É um quase-parlamentarismo. 

Atribuição de Performance no Trimestre (3 principais contribuições): 

Positivas Negativas 

MRV 3,2 pp CVC -0,9 pp 

Localiza 2,8 pp M. Dias Branco -0,9 pp 

Multiplan 1,4 pp Klabin -0,2 pp 
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Obtivemos um bom desempenho no último trimestre, com retorno de 9,8% ante 5,8% do 
índice Bovespa. 

Durante este período, passamos uma boa parte do tempo mergulhados nos setores de 
saúde e de tecnologia, tentando entender melhor o desenvolvimento futuro de segmentos 
que estão iniciando um processo agudo de transformação cujo desfecho não 
necessariamente estará alinhado com o atual consenso de mercado. 

Neste sentido, temos conversado com diversos elos da cadeia, bem como participado de 
várias conferências (no Brasil e no exterior) alongando o processo um pouco além do 
normal. Com isso, ainda não fizemos alterações no nosso portfólio como reflexo destas 
análises mas eventualmente faremos mudanças nas alocações. 

No trimestre, o portfólio teve impacto positivo advindo de MRV, Localiza e Multiplan; 
parcialmente atenuados pelas quedas em CVC, M. Dias Branco e Klabin – todas estas seis 
companhias possuem participação relevante no portfólio. 

Além dos setores de saúde e tecnologia, durante o trimestre olhamos oportunidades 
principalmente em varejo, educação e bens de consumo, mas até o momento não 
encontramos opções que ofereçam uma combinação de retorno e risco superior aos atuais 
ativos da carteira. 

Visão de Médio e Longo Prazos 
Mencionamos no início desta Carta Trimestral a baixa capacidade dos analistas de 
preverem a trajetória dos juros americanos e, consequentemente, dos mercados. A 
elevada volatilidade das bolsas chegou a levar alguns analistas a concluírem durante o ano 
que estávamos em um bear market quando, no mesmo trimestre, as bolsas americanas 
quebraram seu recorde de alta. 

Apesar do encaminhamento positivo da reforma da previdência, temos que lembrar que o 
Brasil não está desconectado do mundo e eventualmente poderemos nos deparar com um 
país reencontrando a rota de crescimento com os mercados internacionais empurrando os 
mercados locais ainda mais para cima, ou travando sua performance. 

Paralelamente a isso, quando descemos ao nível corporativo, temos observado mudanças 
muito rápidas em setores que muitos acreditavam possuir barreiras de entradas 
intransponíveis. Em maio, a Beyond Meat – empresa produtora de carne vegetal – fez seu 
IPO com as ações subindo 163% em sua estréia, levando a companhia a valer cerca de R$ 
40 bilhões (50% a mais do que a BR Foods) tendo faturado apenas 1% do que faturou a BR 
Foods... Sem fazer juízo de valor se há ou não uma avaliação errada de alguma das 
empresas, nos parece claro que o mercado já entendeu que até setores mais blindados, 
como o de alimentos, estão também sujeitos a disrupção. 

Ora, se há incertezas nos mercados internacionais, se o caminho de volta ao crescimento 
do Brasil ainda não é claro e certo, e se estamos em meio a uma transformação relevante 
na maneira que os negócios são feitos, podendo gerar mudanças relevantes na cadeia de 
valor, nos parece que faz sentido mantermo-nos investidos com as empresas mais ágeis, 
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tocadas pelos times mais inovadores, com balanço forte para suportar transformações e 
com ações líquidas para eventualmente podermos mudar de posição, caso necessário. 

ESG / Investimento Responsável 
Não há dúvida de que o tema ESG (Environmental, Social and Governance) esteja em alta 
no mundo, mas é ainda muito incipiente no Brasil, onde muitas vezes é erroneamente 
confundido com investimentos em causas sociais ou preocupações ecológicas.  

Nós enxergamos ESG como uma poderosíssima ferramenta de controle de riscos, à qual a 
cultura da FAMA Investimentos sempre esteve alinhada, inicialmente no âmbito da 
governança corporativa, onde fomos um dos pioneiros a incluir este fator nas avaliações 
das empresas no Brasil há duas décadas. 

De qualquer modo, dada a relevância do tema e o espaço que progressivamente o mesmo 
ganhará no Brasil, decidimos elaborar um extenso relatório, formalizando as nossas 
opiniões e como incorporamos ESG ao nosso processo de investimento. 

O relatório completo pode ser acessado em www.famainvestimentos.com.br/esg e abaixo 
elencamos um breve resumo dos principais itens contidos no material. 

 ESG é, em última instância, uma poderosíssima ferramenta de controle de riscos. 

 Sustentabilidade, no sentido amplo da palavra, significa reduzir a incerteza em um 
fluxo incerto. 

 Empresas com cultura ESG pensam a longo prazo, o que, geralmente, é um 
indicativo de um bom management. 

 Empresas com rentabilidades anormalmente elevadas devem ser mais bem 
compreendidas e não enaltecidas. Eventualmente pode ser uma indicação de que 
o lado “S” do ESG pode estar corrompido, com excessiva pressão em algum elo da 
cadeia (fornecedores, colaboradores ou clientes) em uma relação não sustentável 
no longo prazo. 

 Reflexões de ESG ajudam a entender sobre a qualidade do negócio. 

 O uso isolado de scores, check-lists ou indicadores como únicas formas de entender 
o ESG é uma postura míope e que, eventualmente, pode até inibir o 
desenvolvimento de boas políticas. 

 Não há tolerância para a falta de ética. 

 Há setores mais ou menos expostos a questões ambientais. A maioria dos setores 
está de certa forma exposto a questões sociais. Mas não há empresa ou setor em 
que o emprego da boa governança não seja crítico. 

 Filtro de exclusão é um necessário primeiro passo para lidar com ESG, mas é apenas 
um primeiro passo. 

 ESG trata de oportunidades e de riscos. Portanto de upsides e de downsides. Não 
integrar o ESG ao processo significa não compreender a empresa, suas 
opcionalidades, desafios e riscos. Os riscos podem ser materialmente relevantes. 
As oportunidades também. 
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 Os conceitos que se referem a ESG como “setores ou empresas a evitar” ou 
“setores ou empresas boas para se ter” ficaram obsoletos. Pensar ESG é pensar em 
sustentabilidade a longo prazo. 

 Há uma questão demográfica que não pode ser ignorada: a geração dos millenials 
é muito consciente nas questões de meio ambiente e bastante sensível a causas 
sociais. A forma de consumir já está mudando rapidamente (por exemplo, 
compartilhar em vez de possuir). Empresas que ignorarem questões 
socioambientais ignorarão uma legião de consumidores e colaboradores. Os 
conceitos de ESG representam, além de tudo, um tema geracional. Portanto, 
desprezar tais conceitos é, no mínimo, má gestão.  

 

 

 

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 10,0% 15,0% 7.859% 1.947% 
2019 12,8% 14,9% 8.830% 2.251% 

 

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. 

 


