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“The big money is not in the buying and selling, but in the
waiting. “
Charlie Munger
Investor and vice chairman of Berkshire Hathaway
O Fundo EAC encerrou o 3º trimestre de 2019; com uma rentabilidade acumulada de 31,59% frente a uma
alta de 19,18% do IBOVESPA.
Rentabilidade Fundo EAC

2019

EAC
IBOV

Jan
8,04%
10,82%

Fev
-0,72%
-1,86%

Mar
0,69%
-0,18%

Abr
1,41%
0,98%

Mai
2,18%
0,70%

Jun
4,53%
4,06%

Jul
4,25%
0,84%

Ago
8,16%
-0,67%

Set
-0,26%
3,57%

Out
-

Nov
-

Dez
-

Acumulado no Ano
31,59%
19,18%

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

Os ativos brasileiros continuaram tendo uma performance no trimestre e de acordo com nosso cenário de um
novo paradigma econômico com Ibovespa subindo, juros caindo e dólar subindo.
Um dos grandes riscos que vemos na continuação de um cenário positivos para os ativos brasileiros se refere
ao nosso crescimento. O Brasil está tendo a mais lenta recuperação de uma recessão da história. Alguns desses
fatores são estruturais e levarão tempo para serem superados, e isso só acontecerá com reformas
estruturantes que melhorem nossa produtividade. Porem algumas medidas podem ajudar nesse cenário.
Teremos esse ano o terceiro ano consecutivo de crescimento decepcionando. Bem provável que
terminaremos 2019 com um crescimento entre 1,00% e 1,50%. O setor público parou de gastar e era esperado
que setor privado tomasse seu lugar para mover o pais pra frente. Porém, o desempenho só setor privado tem
ficado aquém das expectativas. Parte disso, podemos atribuir a demora das reformas e o ambiente conturbado
que o Governo tem criado, apesar dos avanços inegáveis, adiando os investimentos tão necessários para um
novo ciclo de investimentos.
Junto a isso enxergávamos um política monetária ainda muito apertada. Sem a parte fiscal para ajudar o pais
a sair do atoleiro a parte monetária deveria ser muito mais arrojada.
Com esse plano de fundo o risco era que se tivéssemos mais um ano em 2020 com crescimento pífio e com
desemprego alto momento de decepção da população questionando esse direcionamento econômico liberal
adotado pelo governo Bolsonaro e capitaneado pelo ministro Paulo Guedes.
A boa notícia é que dois pontos importantíssimos evoluíram muito positivamente nos últimos meses.
Primeiro, a reforma da previdência já foi aprovada na câmara e no senado, gerando uma economia de
aproximadamente 800 bilhões em 10 anos. Nossa situação fiscal ainda é delicada e a confirmação da reforma
é essencial para destravar investimentos de longo prazo das empresas e em infraestrutura. E segunda parte é
que o BCB, entendeu que precisava ser mais corajoso e voltou a cortar a Selic para 5.50% em provavelmente
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chegando em níveis de 4.00% ou abaixo. O grosso modo entendemos que o juro real no brasil tem boas
chances de chegar a zero.
Esses dois pontos são muito relevantes para dar folego em uma economia que estava claudicante. E já
começamos a ver alguns sinais de que ela está acelerando e com isso o risco de uma ruptura no
direcionamento econômico diminui bastante.
Com risco caindo e o juros atingindo níveis cada vez mais baixos o movimento, que estamos já presenciando,
dos investidores locais procurando ativos com mais retornos deve se intensificar e a bolsa brasileira continuará
sendo um grande destino desses recursos. Os brasileiros de forma geral ainda tem pouca alocação em renda
variável e temos bastante espaço para ver essa alocação aumentar.
Os valuations em geral não são mais barganhas e o stock picking será excessivos para gerar retornos de longo
prazo sem correr riscos excessivos.
Nesse cenário, vemos que a seleção de empresas tem maior impacto na performance do fundo do que o
tamanho marginal de nossa exposição. Neste trimestre, geramos um excelente retorno mesmo com uma
exposição menor, pois as empresas investidas se valorizaram acima da média do mercado. Nossa estratégia
ativa de “sizing”, gestão de hedges e caixa ao redor de 17% também geraram oportunidades e ganhos para o
fundo.
Ao longo do último trimestre diminuímos nossa posição em Alpargatas, Hypera, Porto Seguro e Gerdau.
Zeramos nossa posição em Lojas Renner e fizemos uma nova posição em IRB Brasil RE. Também zeramos nossa
alocação em empresas estrangeiras e permanecemos com 1/3 dos hedges em S&P 500.
Setor
Alimentos e Bebidas
Bancos
Seguros
Bens de Capital, Máquinas e Equipamentos
Consumo Discricionario
Media, Tecno e Telec
Papel e Celulose
Real Estate
Siderurgia

%NET
2,64%
10,15%
17,99%
4,76%
9,06%
5,51%
2,15%
4,75%
13,61%

Exposiçao por Ativo
Tipo
Exposição
Empresas Locais
78,33%
Empresas Estrangeiras
Dólar
Hedge IBOV
(6,60%)
Hedge S&P
(6,05%)

WEG
A WEG é uma empresa global de capital nacional que produz máquinas e equipamentos elétricos para os
setores industriais e de energia. A companhia é líder no Brasil com uma rede de distribuição e atendimento
única no país que lhe confere uma participação de mercado de até 80% em suas principais linhas de produto.
Os números da companhia são de uma gigante industrial de capital brasileiro: R$ 50 bi de valor de mercado
com faturamento de R$ 12 bilhões. São 30 mil colaboradores no mundo espalhados em 42 plantas industriais
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em 12 países. A companhia produz cerca de 70 mil motores elétricos por dia! Suas principais linhas de produto
incluem.








Motores Elétricos: Força motriz dos mais variados equipamentos e linhas industriais do mundo, o motor
elétrico é um dos carros chefes da WEG, que cria linhas de produtos especiais para as necessidades de seus
clientes. Como exemplos podemos citar os motores para linhas de alimento, que possuem tinta com ação
antibacteriana e vedação especial para suportar processos de lavagem frequentes ou os motores com
revestimento especial para suportar as altas temperaturas na produção siderúrgica.
Automação: É uma linha de produtos com grande sinergia com os motores onde a WEG desenvolveu uma
série de controladores lógicos para programação e respostas automatizada do motor em linhas de produção.
Além disso a empresa desenvolve também grandes painéis de automação capazes de gerenciar todos os
motores e equipamentos de uma unidade fabril.
Geração, Transmissão e Distribuição de Energia (GTD): Desde a década de 1980, a companhia incluiu em seu
portfólio a produção de grandes máquinas elétricas, ou transformadores de distribuição. De lá para cá, esse
portfolio aumentou consideravelmente para atender a praticamente todos os modais de geração e
distribuição de energia elétrica com produtos de elevada eficiência e qualificação técnica. Hoje, além de
geradores de biomassa, hidráulicos, térmicos e eólicos, a companhia ainda produz um extenso portfólio de
equipamentos necessários para transmissão e distribuição e realiza até a construção de projetos de energia
inteiros como fazendas solares e pequenas centrais hidrelétricas.
Tintas: A necessidade de proteger seus equipamentos com revestimentos cada vez mais complexos e capazes
de suportar diferentes condições de temperatura, pressão e uso levou a companhia a desenvolver sua unidade
própria de Tintas Industriais, que vão no revestimento de seus produtos.
A WEG opera de maneira extremamente verticalizada, a partir de três principais hubs de produção: Brasil,
México e China. No Brasil a companhia é responsável pela produção dos diversos componentes que usam em
seus produtos (incluindo os fios, fundição e usinagem das peças de metal, soldas, tintas). Isso confere uma
grande vantagem de custo, qualidade e tempo de produção para a companhia, que também consegue fazer
inovações incrementais mais rápidas, pois controla todas as etapas da produção de seus equipamentos.
Um exemplo desse nível de verticalização da empresa está na criação de sua própria escola técnica, o Centro
WEG, desenvolvido em 1968 para oferecer cursos técnicos para os estudantes da região, preparando-os para
trabalharem na WEG após sua formação. Além de treinar sua mão de obra, o Centro WEG qualifica seus
clientes e distribuidores, servindo como um centro de formação nas tecnologias da WEG e conferindo uma
enorme vantagem para companhia em termos de compreensão e entendimento de seus produtos.
Essa estratégia de atuação verticalizada, é reforçada por uma rede de distribuição ampla e bem qualificada e
levou a WEG a praticamente dominar o mercado interno em suas principais áreas de atuação. Por ter
distribuidores que operam há anos com a WEG e que prestam um serviço de pós-venda homologado pela
empresa, a companhia criou uma vantagem competitiva em relação aos produtos importados, que possuem
um nível de serviço inferior devido ao elevado tempo de resposta e reposição em caso de problemas de
operação.
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Por atuar no setor industrial, que possui uma natureza de investimentos cíclicos, a companhia vê na
diversificação setorial e geográfica a possibilidade de se proteger de ciclos específicos. Foi com esse racional
que a WEG expandiu seu modelo de produção verticalizada no exterior, desenvolvendo os polos verticalizados
no México e na China.
EVOLUÇÃO DA RECEITA WEG

Outro ponto que é muito arraigado na cultura e na gestão da companhia é o foco em inovação tecnológica.
Muito mais do que um discurso para investidores, a WEG possui um processo muito bem estruturado de
análise de novas tecnologias e avalia, por meio de comitês específicos, a viabilidade de implementação ou de
desenvolvimento dessa tecnologia. A companhia utiliza o conceito de inovação incremental e despende a
maior parte de seus esforços de pesquisa e desenvolvimento na melhoria dos produtos comercializados até
atingir a excelência, o que a mantém sempre como referência no segmento de atuação.
Portanto, em um segmento marcado por ciclos de investimento e alto nível de competição técnica, a
companhia mantém vantagens competitivas importantes que permitem o crescimento sustentável do negócio
com geração de retorno constante para seus acionistas.
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BREVE HISTÓRICO
A história da WEG começa em 1961 na cidade de Jaraguá do Sul fabricando motores elétricos. Adotou esse
nome devido à inicial de seus três fundadores (Werner Voigt, Eggon João da Silva e Geraldo Werninghaus).
Desde muito cedo, a companhia utilizou a estratégia de criar uma ampla rede de assistência técnica qualificada
para atender clientes. Em 1968 criou o Centro WEG para treinar sua mão de obra e na Década de 1970 iniciou
a venda de seus produtos no mercado externo.
Na Década de 1980 começaram a produzir transformadores para o setor de energia elétrica e diversificaram
mais o portfólio com a criação das unidades de tintas industriais em 1983 e com a unidade de automação em
1986.
Na Década de 1990 a companhia deu início ao seu processo de internacionalização, com escritórios de
representação nos EUA e na Europa. Mas foi nos anos 2000 que a companhia de fato intensificou esta
estratégia, ampliando a presença em países como México, Argentina e Portugal em 2002 e na China em 2004.
No ano de 2010 a companhia continuou sua estratégia de consolidação em alguns segmentos e mercados
internacionais específicos. Reforçou seu portfólio e sua presença geográfica em regiões selecionadas. Também
entraram no segmento de geração eólica em 2011.
De 2015 a 2017 a companhia fez aquisições importantes nos EUA, principalmente nos segmentos de motores
e transformadores.
Nos anos de 2017 e 2019 a companhia tem feito algumas aquisições e ajustes em sua estrutura que dão uma
ideia da visão da companhia em relação ao futuro, como a criação de uma unidade de desenvolvimento de
software para indústria 4.0; o lançamento de uma parceria com a VW para produção de um caminhão de
tração elétrica fornecida pela WEG e a aquisição de tecnologias de Internet das Coisas!
ESTRATÉGIA DE CRESCIMENTO
1)

EXPANSÃO INTERNACIONAL

A partir dos anos 2000, a companhia compreendeu que para continuar competitiva no segmento de
equipamentos industriais no Brasil, ela teria que ser competitiva em relação aos principais fornecedores
globais e assim iniciou seu processo de internacionalização, tanto como nova vertente de crescimento, quanto
um movimento estratégico de exposição a tendências tecnológicas globais, bem como uma importante
diversificação geográfica que hoje conferem flexibilidade e maior resiliência a ciclos industriais locais.
Com esse racional, ano após ano a companhia foi aumentando sua presença internacional em mercados e
geografias selecionados, primeiro com a expansão da unidade de motores elétricos, carro chefe da companhia,
e depois com novos produtos e soluções conforme amadureciam as soluções no mercado brasileiro.

SFA Investimentos LTDA.
Av. Eng. Luís Carlos Berrini, 1253 – 9º andar | Brooklin | São Paulo, SP – Brasil
Tel: + 55 11 5501-4110 | ri@sfainvestimentos.com.br

5

Carta de Gestão | 3º Trimestre de 2019

Vale destacar que a companhia sempre prezou pelo relacionamento de longo prazo com seus clientes de
maneira a obter um crescimento gradual, mas sustentável. Entendemos que essa é uma característica
extremamente importante, principalmente considerando o aspecto técnico das vendas B2B. A entrada de um
novo fornecedor de equipamentos em uma grande indústria não se dá de maneira repentina, é preciso criar
o relacionamento, elaborar os aspectos técnicos de performance superiores aos produtos concorrentes e
muitas vezes até fazer pequenos projetos pilotos dentro da empresa que só após alguns anos de
relacionamento e confiabilidade considerará a companhia como um fornecedor homologado para
fornecimento dos equipamentos em bases recorrentes.
Com essa estratégia de crescimento internacional gradual, pautado na construção de relacionamentos de
longo prazo com os principais clientes industriais globais, vemos que a companhia está tendo um excelente
resultado. A receita obtida da produção e venda no exterior que era de apenas 4% em 2008 atingiu 30% das
receitas da companhia em 2018, com um crescimento médio de 17% nas receitas obtidas no exterior contra
um crescimento de 8% no Brasil no mesmo período! Um marco bastante importante para a companhia foi o
seu reconhecimento em publicação específica do setor nos EUA que a colocou como um dos melhores
fornecedores de motores elétricos dos EUA.

Atualmente, enxergamos a companhia dando os mesmos passos no mercado Chinês, onde a companhia já é
um dos principais fornecedores com uma participação de apenas 2% de um mercado extremamente
fragmentado. Após entrar na China com uma operação de motores elétricos, que está sendo expandida
gradualmente, a companhia agora inaugura a produção de equipamentos de controle e automação,
complementando seu portfolio com grande sinergia entre seus produtos. Acreditamos que a WEG deva
participar dessa consolidação gradual no segmento de equipamentos elétricos na China, com essa sua
estratégia de crescimento gradual e sustentável.
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2)

INDÚSTRIA 4.0

A transformação tecnológica pela qual passamos está trazendo diversas alterações estruturais na forma como
produzimos, transportamos, consumimos. Ao mesmo tempo que traz riscos disruptivos para setores
ineficientes da economia, a tecnologia traz também inúmeras oportunidades que se tornam viáveis a partir
de suas transformações. Enxergamos a WEG como uma companhia que precisa estar constantemente
antenada aos principais desenvolvimentos tecnológicos e nos últimos 3 anos, vimos movimentos estratégicos
relevantes que nos fazem crer que a companhia está sim muito antenada e preparada para surfar essas
tendências!
Isso foi comprovado por alguns lançamentos importantes da companhia como o WEG Motor Scan, um
aparelho que pode ser conectado em qualquer motor da WEG e que enviará todas as informações de operação
para a nuvem podendo ter sua performance acompanhada em tempo real.
Apresentação do WEG Motor Scan: Oportunidades na Indústria 4.0

Parece simples, mas foi o primeiro passo para preparação de sua base de clientes para a tendência da indústria
4.0, que conectará em nuvem todos os equipamentos industriais que se conversarão de maneira harmônica
para aumentar a eficiência. Depois disso a companhia fez duas aquisições de empresas que possuíam software
e base de dados para internet das coisas e estruturou uma Diretoria de Negócios Digitais para focar no
desenvolvimento de novas soluções.
3)

MOTORIZAÇÃO ELÉTRICA

E-Delivery: Oportunidades em Veículos Elétricos
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Em 2017 também a VW apresentou o E-delivery, primeiro modelo de caminhão elétrico desenvolvido pelo
time de engenharia brasileiro! O modelo possui motor elétrico e inversor de frequência (powertrain) elétrico
da WEG e foi testado por 2 anos em parceria com a Ambev para fazer entregas urbanas.
Com o sucesso do protótipo, a VW decidiu produzir o veículo em escala comercial no Brasil a partir de 2020,
formando um pool de fornecedores sendo que a WEG participará com o fornecimento dos motores elétricos!
4)

ENERGIAS RENOVÁVEIS

Solar: Oportunidades em Renováveis

Em 2018 nossas analises sobre a WEG incluíam uma expectativa de retração nas vendas devido ao baixo ciclo
de investimentos em energia eólica que estávamos passando naquele momento, e que realmente deixou a
WEG sem projetos no ano subsequente. No entanto, demonstrando mais uma vez sua capacidade de inovação,
a empresa compensou grande parte dessa queda com o crescimento surpreendente das vendas de kits de
geração solar distribuída e projetos de energia solar para os quais a companhia já vinha se posicionando há
alguns anos!
Esse episódio ilustra de maneira excepcional como as características do modelo de negócio da empresa e sua
capacidade de inovação a tornam bastante competitiva para aproveitar novas oportunidades.
UMA JANELA DE OPORTUNIDADE.
A WEG é uma companhia conhecida da equipe da SFA há muitos anos. A cada interação com a empresa, quer
seja em uma visita às suas plantas, conversa com seus diretores ou ainda conversas com seus distribuidores e
funcionários, percebemos o quanto a companhia é diferenciada.
Desde os fundadores a empresa mantem uma cultura forte com diferenciais de gestão incríveis e a maioria
dos diretores atuais iniciaram suas carreiras na empresa e passaram pelo Centro WEG. Os principais
distribuidores da empresa são parceiros desde a década de 70 e os funcionários geralmente sentem muito
orgulho da companhia que sempre prestou atenção em valores como valorização da força de trabalho e
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preocupação com seu papel na sociedade. A estratégia definida pelo board e a equipe de gestão funcionam
em perfeita sintonia e são capazes de entregar resultados consistentes a longo prazo.
Todos este diferencias, são até certo ponto, reconhecidos pelo mercado e por isso a empresa historicamente
negocia a múltiplo considerados altos.
Em 2015 e 2016, com o Brasil passando por uma forte crise econômica, a companhia chegou a apresentar uma
queda de 4,8% em seu EBITDA, enquanto suas ações caíram mais de 30%, em um momento em que a
companhia continuava com projetos de eficiência, inovação e lançamento de novos produtos que a colocariam
em uma posição de vantagem competitiva na recuperação do ciclo econômico, abrindo uma importante janela
de oportunidade para montarmos nossa posição como sócios da companhia.
Desde então, com a melhora gradual das expectativas econômicas e com o excelente desempenho
operacional apresentado pela companhia, as ações da WEG tiveram um retorno anualizado de 19,3%,
incluindo a remuneração aos acionistas, com nossa gestão de sizing aproveitando a volatilidade do preço,
estamos com um retorno anualizado na posição de 22,6%.
PERFORMANCE DAS AÇÕES

CONCLUSÃO
Dado o histórico de execução do time de gestão, as vantagens competitivas que entendemos que a companhia
possui e as grandes oportunidades de crescimento que a empresa está buscando explorar, entendemos que a
WEG é uma companhia que reúne todos os elementos que buscamos em uma empresa core.
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Além disso, entendemos que os mercados e segmentos que a companhia está se posicionando para capturar
possuem grande tendência de crescimento que podem surpreender nossas expectativas. Sendo assim, como
é nossa filosofia, manteremos alguma posição na empresa enquanto entendermos que os elementos de
gestão, cultura, estratégia e tendências de crescimento estiverem presentes no case.
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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.
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