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                                                                                      “Cycles always prevail eventually” 

  
Howard Marks                                                                                                                                      

Founder & Co –Chairman of Oaktree Capital 
Firm w/ more than US$ 99 billion in AUM 

 

O Fundo EAC terminou o 3º trimestre de 2017 com uma rentabilidade acumulada de 25,28% contra uma alta 
de 23,35% do Ibovespa.  

 
Rentabilidade da cota considerando a incorporação dos proventos distribuídos diretamente aos cotistas do fundo. A partir de 01/04/2016 os proventos passaram a ser 
pagos diretamente para o Fundo.  
* Início em 31/05/2013 
 

Nesse terceiro trimestre a nossa visão de recuperação da atividade econômica se consolidou. Os ativos no 
Brasil voltaram a se valorizar em função da melhora dos dados econômicos, o que mostra, conforme 
comentamos anteriormente, uma virada do ciclo e o descolamento do ambiente político atual.  

Historicamente as viradas de ciclos econômicos no Brasil são acompanhadas de mudanças de ciclos políticos. 
Achamos que estamos vivendo novamente esse cenário.  

A inflação continua caindo e já chegamos a discutir se o Banco Central terá que escrever uma carta para 
justificar o risco de ficar abaixo do piso da meta. Os juros encontram espaço para continuar caindo e o mais 
importante, permanecerem baixos. Estão sendo aprovadas algumas reformas importantes e outras essenciais 
já são discutidas (o que era impensável há alguns anos). Já temos essa visão mais otimista desde de 2016 e o 
que estamos vendo atualmente corrobora nossa tese.   

Nesse cenário o Ibovespa atingiu sua máxima histórica e a todo momento temos que nos questionar se há 
espaço para subir ainda mais.  Abaixo apresentaremos um estudo para demonstrar nossa visão a este respeito.  

Continuamos a ter uma postura ativa em relação a hedges e ao “sizing” das posições. As proteções são 
essenciais nos momentos de stress, como o que vivemos em 18/05. Seguir nossa filosofia e processo de 
investimento, que é ser ativo nos ajustes das posições e na busca de oportunidades com maiores margens de 
segurança, é primordial para alcançarmos um retorno satisfatório de longo prazo sem correr riscos 
desnecessários.  

Em relação ao cenário internacional os riscos permanecem os mesmos. O mundo, todavia, tem dado sinais de 
crescimento mais ordenado, o que é bom. Porém, continuamos céticos com o valuation de alguns ativos e 
temos regularmente aproveitado a baixa volatilidade do mercado americano para comprar proteções de S&P 
500.  

Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez Acumulado no Ano
EAC 5,72% 5,69% -2,26% 1,35% -0,96% 0,65% 3,55% 5,80% 3,62% 25,28%

IBOV 7,38% 3,08% -2,52% 0,64% -4,12% 0,30% 4,80% 7,46% 4,88% 23,35%
2017

Rentabilidade Fundo EAC

Carta de Gestão | 3º Trimestre de 2017 
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Diminuímos as posições compradas em empresas locais para 82.58%. Aumentamos os hedges em Ibovespa 
para 8.54% e continuamos com hedge no S&P 500. Zeramos Ambev, diminuímos nossa posição em Itausa e 
Porto Seguro e montamos uma nova alocação em BB Seguridade.  Aumentamos também nossa posição em 
Petrobrás e Eztec contra uma diminuição marginal de Alpargatas. 

 

DECOMPONDO O RETORNO DE LONGO PRAZO. 

Recentemente um dos analistas de mercado de que mais gostamos, James Montier junto com Matt Kadnar 
ambos da GMO, publicaram um “paper” interessante falando sobre a atual precificação do S&P 500, principal 
índice do mercado acionário americano.  

Nele, Montier e Kadnar decompõem o retorno real histórico do S&P em 4 componentes: crescimento, 
dividendos, margens e P/Es. Os dois primeiros eles chamam de componentes de “growth and income” e os 
dois últimos de componentes de “valuation”.  

No gráfico abaixo, com dados desde 1970, vemos que o S&P 500 teve um retorno real anualizado de 6.30%. 
Praticamente todo o retorno do período foi obtido através de dividendos e crescimento, enquanto os 
componentes de valuation (margem e P/E) ficaram praticamente estáveis. No longo prazo é natural imaginar 
que a maioria dos retornos venham de crescimento e dividendos já que tanto, expansões de múltiplos como 
expansão de margens devem ser limitadas.  

Antes de continuarmos fica evidente comprovar que os dividendos compõem grande parte do retorno de 
longo prazo no investimento em empresas.  A análise dos dividendos atuais e futuros dentro do estudo de 
uma empresa tem grande importância dentro da SFA, pois gostamos de ser acionistas de empresas boas 
pagadoras de dividendos. Como o próprio Montier diz: “os acionistas precisam ser recompensados por prover 
capital para as empresas e assim ajudando-as a financiar seus projetos de longo prazo. E essa compensação 
vem na forma dos fluxos de caixa gerados por esses investimentos e distribuídos em dividendos.”  Em uma 
próxima carta de gestão focaremos o tema dos dividendos.  

Setor %NET
Bancos 11,82% Tipo Exposição
Seguros 13,07% Empresas Locais 82,58%
Bens de Capital, Máquinas e Equipamentos 5,17% Empresas Estrangeiras 3,88%
Consumo Discricionario 9,78% Dólar -               
Media, Tecno e Telec 6,10% Hedge IBOV (8,54%)
Papel e Celulose 2,18% Hedge S&P (1,98%)
Petro Quimico e Combustiveis 4,84%
Real Estate 5,30%
Siderurgia 12,92%
Varejo 2,28%

Exposiçao por Ativo
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Dando continuidade ao estudo, é interessante notar que fazendo a mesma análise a partir de 2009, 
encontramos uma dinâmica totalmente diferente. O S&P 500 teve um retorno 2x maior, porém as maiores 
contribuições vieram dos componentes de valuation. Enquanto os retornos de crescimento e dividendos estão 
dentro dos parâmetros históricos, os retornos advindos de valuation (margens e P/E) estão muito acima do 
normal. 

 

As margens das empresas americanas vêm se expandindo fortemente desde a década de 1980, quando o 
presidente Reagan enfraqueceu os sindicatos e abriu o mercado de trabalho para os mexicanos, com impulso 
da globalização e dos avanços tecnológicos. Com isso o crescimento salarial caiu a níveis anêmicos e a 
produtividade cresceu, aumentando as margens de lucro das empresas. Depois da crise de 2008 os ganhos 
advindos das quedas salariais aumentaram ainda mais e, aliado ao ambiente de juros zerados, as já altas 
margens de lucro das empresas americanas atingiram as máximas históricas, ao redor de 10%.  
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Já analisando a dinâmica da economia americana a partir de 2014, nota-se que os salários voltaram a crescer 
e, portanto, a produtividade tem caído. Por isso fica difícil imaginar que teremos o mesmo nível de retorno 
advindo do componente de valuation daqui em diante. Ainda mais se pensarmos que estamos em um 
ambiente de normalização monetária com o FED subindo os juros. 

 

E ao analisar a componente de retorno vindo do P/E, também podemos argumentar que a atual precificação 
oferece pouco argumento histórico para uma continuidade de sua expansão. Sendo assim, é difícil imaginar 
crescimentos nesse mesmo ritmo, e podemos até considerar que poderá haver uma contração destes 
múltiplos.  

 

 

Como sabem, nosso processo de investimentos é fundamentado na busca de excelentes empresas, com 
vantagens competitivas bem definidas, bom management e alinhamento aos acionistas minoritários. Depois 
de achar estas empresas, olhamos a variável preço.  Obviamente ser sócio de uma empresa com estas 
características e compra-la a um preço barato, é o “santo graal” de qualquer investidor, porém é fácil de se 
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imaginar que isso é uma circunstância muito difícil de se encontrar. Entretanto, como investidores de longo 
prazo, temos que ter a paciência necessária para não entrar em investimentos com pouca margem de 
segurança.  

E ao contrário de nossa visão das empresas no Brasil, esse é o ponto central da nossa visão para diversas 
empresas ao redor do mundo, a pouca margem de segurança. Muitas pessoas argumentam que o ambiente 
atual de grande liquidez a juros próximos de zero, justificam a precificação historicamente elevada. Não 
rejeitamos esses argumentos, apenas os colocamos em perspectivas de ciclo.  

Outros pontos também nos chamam a atenção, como o crescimento dos ETF (exchange traded funds) em 
função da procura por investimentos passivos (um tema bastante interessante para abordarmos em outra 
oportunidade), bem como a volatilidade que atualmente está em níveis muito baixos, tendo chegado ao 
menor valor da história medido pelo VIX.   

Sempre gostamos de dizer: “Ausência de volatilidade não quer dizer ausência de riscos!” e por isso temos 
aproveitado o ambiente de baixa volatilidade para comprar proteções baratas de S&P 500.  

 

E SE DECOMPORMOS O RETORNO DE LONGO PRAZO NO BRASIL? 

 Fizemos o mesmo estudo da GMO no Brasil. Usamos como base o índice IBR-X 100 por considerarmos sua 
composição melhor uma vez que possui menos distorções ao longo do tempo.  

Desde 2002 temos um retorno real do índice de 9.88% anualizado. Decompondo em componentes de 
valuation, crescimento e dividendos temos uma foto muito parecida com a decomposição do retorno histórico 
do S&P de longo prazo.  

Os grandes componentes do retorno foram o crescimento e os dividendos com 5.80% e 5.18% 
respectivamente. Enquanto o retorno vindo de P/E foi negativo em 1.20%, ou seja, tivemos uma compressão 
de múltiplos e o retorno vindo da margem foi levemente positivo em 0.36%. 
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Como a GMO cita que os ciclos duram em média 7 anos, usamos esse parâmetro como premissa e analisamos 
estes retornos desde 2010 e desde 2012. Notem que o retorno de valuation contribuíram negativamente 
desde 2012 e em 2010 a margem teve uma queda significativa. Nestes dois períodos praticamente todo 
retorno veio de dividendos enquanto o crescimento foi muito baixo.  

 

Esse resultado não nos surpreende, pois confirma o que temos dito desde o começo do ano passado a respeito 
do Brasil, quando fizemos uma carta de gestão exclusivamente sobre o assunto no 4º trimestre de 2016.  Na 
carta comentamos: 

“Em nossa percepção, mesmo que uma retomada aconteça de forma lenta, virá acompanhada de uma maior 
alavancagem operacional das empresas, pois elas se tornaram mais enxutas, possuem capacidade produtiva 
ociosa e ainda vivem em um ambiente competitivo menor, uma vez que na crise somente sobreviveram as mais 
fortes. E para completar, com a queda estrutural da inflação, juros e dólar os ganhos financeiros das empresas 
e das famílias será ainda maior. ” 

Concluindo e com base no estudo da GMO, enquanto verificamos no S&P 500 pouca margem para melhora 
nos componentes do retorno, no Brasil a situação é totalmente oposta. Temos espaço para melhora de 
margens e se não houver intercorrências políticas que tirem o Brasil do caminho da saída da recessão, 
poderemos ter também uma melhora significativa do componente de crescimento.  

Esse estudo reforça nossa tese que o momento do ciclo no Brasil é positivo e porque acreditamos que há 
espaços para novas altas da Bolsa local.  

 

 

Agradecemos a confiança                               

Equipe SFA Investimentos 

 

 

P/E -1,20% Growth 5,80%
Margin 0,35% Dividends 5,18%

Retorno Total Real Anualizado desde 2002
9,88%

Valuation Growth and Income 

P/E 1,36% Growth 0,89% P/E -1,94% Growth 0,36%
Margin -6,07% Dividends 3,27% Margin -1,71% Dividends 3,69%

Retorno Total Real Anualizado desde 2012
0,40%

Valuation Growth and Income 

Retorno Total Real Anualizado desde 2010
-0,51%

Valuation Growth and Income 
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Este material foi preparado pela SFA Investimentos Ltda., e tem caráter meramente informativo e não deve ser considerado como recomendação de investimento ou oferta para a aquisição de cotas de 
fundos ou outros investimentos, nem deve servir como única base para tomada de decisões de investimento. Leia o regulamento do fundo antes de investir. O fundo gerido utiliza estratégia com 
derivativos como parte integrante de sua política de investimento. Tais estratégias, da forma como são adotadas, podem resultar em significativas perdas patrimoniais para seus cotistas, podendo 
inclusive acarretar perdas superiores ao capital aplicado e a consequente obrigação do cotista de aportar recursos adicionais para cobrir o prejuízo do fundo. O fundo está autorizado a realizar aplicações 
em ativos financeiros no exterior. O investimento em Fundo não é garantido pelo Fundo Garantidor de Crédito –FGC. Rentabilidade passada não representa garantia de 
resultados futuros. A rentabilidade divulgada não é líquida de impostos. A rentabilidade ajustada considera o reinvestimento dos dividendos, juros sobre capital próprio ou 
outros rendimentos advindos de ativos financeiros que integrem a carteira do fundo repassados diretamente ao cotista. Para avaliação da performance do fundo de 
investimento, é recomendável uma análise de, no mínimo, 12 (doze) meses. Este fundo está sujeito a risco de perda substancial de seu patrimônio líquido em caso de 
eventos que acarretem o não pagamento dos ativos integrantes de sua carteira, inclusive por força de intervenção, liquidação, regime de administração temporária, falência 
recuperação judicial ou extrajudicial dos emissores responsáveis pelos ativos do fundo.   

Administração e Custodia 
BRADESCO BEM DTVM   
Av. Cidade de Deus, Prédio Amarelo, 2º. andar 
Vila Yara – Osasco 
São Paulo - Brazil 
Tel: +55 11 3684-9432 
centralbemdtvm@bradesco.com.br 

Gestão  
SFA INVESTIMENTOS LTDA  
Av. Engº Luiz Carlos Berrini, 1253 – 9º Andar                             
Brooklin -  CEP 04571-010 
São Paulo - Brasil 
Tel: +55 11 5501-4110 
ri@sfainvestimentos.com.br 


