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Caro Cotista,  

 
2015 foi um ano em que o Brasil parou. Enquanto assistíamos políticos travando batalhas sobre o ajuste 
fiscal, pautas-bomba, CPIs e impeachment, nenhum problema estrutural foi de fato encarado pela 
sociedade. 
 
Mas o que de fato veio à tona foi o tamanho do déficit fiscal do governo, aliado a um cenário de queda no 
rendimento do brasileiro, disparada da inflação, da taxa de juros e do dólar. Com isso, instalou-se uma 
crise de confiança generalizada no país e o PIB mirou o campo negativo, com expectativa de queda de 
pelo menos 3,5%. Sim 3,5%! 
 
Esse cenário naturalmente se refletiu no preço dos ativos na bolsa brasileira, e o ano foi marcado por mais 
um reajuste de expectativas no Ibovespa (-13,3%). Esse movimento de queda generalizada da bolsa 
também afetou negativamente nosso desempenho, mas foi a oportunidade encontrada para efetivarmos 
alguns ajustes importantes em nosso portfolio e, com isso, prepará-lo para os anos que estão por vir.  
 
Itaú continua sendo nossa maior posição, cerca de ¼ do fundo. É importante ressaltar que, quando 
falamos de Itaú, falamos de um conglomerado financeiro e não somente de um banco. Além da operação 
bancária tradicional (crédito, conta corrente e CDB), presente não mais só no Brasil, mas em vários países 
da América do Sul, existem ainda duas operações muito rentáveis e relevantes dentro do grupo: Itaú 
Seguros e Rede (antiga Redecard). Portanto, enxergamos no Itaú uma plataforma financeira de difícil 
replicação com importantes vantagens competitivas que, ao longo do tempo, tem se mostrado muito hábil 
em produzir resultados consistentes. Além disso, o time de gestão é de altíssima qualidade. Porém, 
recentemente, a ação sofreu – queda de 12% em 2015 – por um receio no aumento de inadimplência e 
pelo downgrade do país (saída de investidores da Bolsa e do Itaú). Obviamente concordamos que o 
aumento mais agudo na inadimplência ainda está por vir, porém acreditamos que o Itaú vem se 
preparando há bastante tempo para um Brasil mais complicado. Um exemplo disso é o nível de 
provisionamento do banco e a mudança no mix da carteira de crédito (mais imóveis, crédito consignado e 
grandes empresas e menos veículos e médias/pequenas empresas) executada nos últimos quatro anos. 
 
Na sequência, temos Gafisa, que continua com seu turn-around acontecendo, embora o cenário no 
segmento de média/alta renda tenha piorado. No segmento de baixa renda (Tenda), o seu desempenho 
surpreendeu positivamente o mercado em 2015.  As evoluções na companhia continuam em linha com a 
nossa tese de investimento e continuamos confiantes na empresa. A ação da empresa subiu 10% em 2015. 
 
BM&F Bovespa foi outro investimento que ganhou relevância no portfólio, tornando-se a 3ª maior 
posição do fundo. O caso combina robusta capacidade de geração de caixa até em cenários adversos, uma 
posição dolarizada entre seus ativos (CME) e crescimento no segmento de derivativos. A ação teve alta de 
18% em 2015. 
 
T4F é outro investimento em que o resultado do turn-around vem aparecendo. Em 2015, a companhia 
conseguiu fazer shows mais rentáveis e não mais foi atrapalhada pela deficitária operação do Cirque du 
Soleil, como já foi explicado em cartas anteriores. Com isso a companhia retornou à rentabilidade. Para 
2016 o pipeline é bem forte, o que deve trazer bons resultados também. A ação da empresa subiu 8% no 
ano. 



 

 

M Dias Branco, importante empresa de massas e biscoitos focada no Nordeste, Guararapes/Riachuelo, 
varejista de vestuário, Fleury, atuante no setor de diagnósticos de saúde, e CCR, concessionária de 
rodovias, mobilidade urbana e aeroportos, são hoje alguns dos nossos novos casos de investimento 
introduzidos ao longo do ano. 
  
Nesse meio tempo, decidimos sair de Indusval e Vanguarda, por uma piora considerável nos seus 
prospectos setoriais e por problemas específicos de endividamento. 
 
Também decidimos por sair integralmente de Vale. Nossa interpretação sobre o setor se mostrou 
equivocada, portanto nossa tese inicial não mais se verificava. Decidimos que por falta de visibilidade 
quanto ao preço do minério de ferro e também por conta do crescente endividamento da companhia seria 
prudente vender nossa posição. Desinvestimos a preços substancialmente maiores aos que estão sendo 
negociados atualmente.  
 
Gerdau é outro caso problemático da nossa carteira. Do lado operacional, embora a companhia tenha 
negócios muito relevantes nos EUA, Europa e América Latina, que se beneficiam da depreciação do Real, 
o colapso da economia brasileira foi tão potente que o bom desempenho das operações internacionais não 
foi suficiente para compensar o desempenho pífio do mercado local. Some-se a isso a sobre oferta 
mundial de aço que continua prejudicando os preços internacionais do produto. Ações de siderúrgicas do 
mundo todo vêm sofrendo com esse problema. Além disso, no caso específico de Gerdau (GGBR) e da 
Metalúrgica Gerdau (GOAU), houve transações questionáveis do ponto de vista da governança da 
empresa, o que fez com o que mercado penalizasse ainda mais suas ações. Vendemos integralmente nossa 
posição em GOAU antes do debacle e compramos uma pequena posição em ações ordinárias de GGBR, 
pois embutem um desconto muito acima do normal quando comparadas às ações preferencias. 
Enxergamos um potencial de alta significativa para o caso nos preços atuais, mas devido a esses fatores 
acima, estamos com uma posição reduzida. 
  
No âmbito de novas ideias, acrescentamos ao portfólio local duas das nossas maiores convicções do 
Teorema FIEX. Agora temos no FIA a Berkshire Hathaway, holding de investimentos de Warren Buffett, 
e a farmacêutica global Johnson & Johnson. Hoje elas representam aproximadamente 9% do fundo local e 
trazem um componente interessante ao portfólio: exposição ao dólar somada ao upside que enxergamos 
para esses investimentos. 
 
Por fim, temos ainda uma parcela maior alocada em caixa. Enxergamos ainda um cenário muito incerto 
para a resolução dos problemas do país e o balanço de risco-retorno das opções de investimentos ainda 
não se mostra favorável. Infelizmente a macroeconomia está afetando muito a “microeconomia” das 
empresas. Utilizaremos esses recursos assim que enxergarmos esse balanço de riscos mais atraente.  
 
Enfim, 2015 não foi um ano para se comemorar. Pelo contrário. Não estamos nada satisfeitos com o 
resultado. Porém, são as crises que trazem as oportunidades de executarmos melhorias. Pensando nisso, 
fizemos importantes ajustes no portfólio. Hoje as empresas que compõem nossa carteira têm mais pricing 
power, muito menos alavancagem financeira e menos oscilação nos seus lucros – resultado: retornos 
sobre capital mais altos e consistentes no médio/longo prazo.  E também estão muito bem posicionadas 
para eventuais movimentos estratégicos nos próximos anos.  
 
Acreditamos que temos hoje um portfolio mais robusto à espera de grandes oportunidades, que crises 
dessa magnitude costumam proporcionar. Sempre levando em conta os preços, os riscos e o valor dos 
investimentos. 
 



 

 

Teorema FIEX 
 
No FIEX, a carteira de ações é composta pelo ETF do S&P 500, seguido pela Berkshire Hathaway, Citi, 
Johnson & Johnson e Bed Bath & Beyond. Nossa grande aposta para o ano era a valorização do dólar 
frente ao real, e foi isso que acabou acontecendo: +49,4%. Com isso, o FIEX fechou o ano subindo 
36,6%. 
 
Sobre os ativos específicos, o ETF do S&P 500 teve valorização de 1,3% em dólar em 2015. De um lado, 
notícias positivas da economia real têm mostrado que os EUA continuam se recuperando com vigor. Por 
outro lado, as dúvidas dos investidores sobre o aumento de juros na economia americana e a 
desaceleração de China, mais as quedas dos preços de commodities, geraram tensão em 2015, embora não 
suficiente para abalar o desempenho do índice S&P 500 no ano. 
  
Berkshire Hathaway teve desvalorização de 12,3% no período. O conglomerado construído e liderado por 
Warren Buffett continuou fazendo aquisições importantes de negócios inteiros (Precision Castparts, por 
mais de US$ 30 bilhões), além de parcerias com os brasileiros da 3G (Kraft Heinz, hoje a segunda maior 
posição de sua carteira de investimentos em Bolsa, atrás somente de Wells Fargo). O mau desempenho 
das ações da Berkshire no período pode ser explicado, principalmente, por (i) riscos de crescimento da 
economia americana, à qual o conglomerado é predominantemente exposto, (ii) desaquecimento do 
mercado de transporte de petróleo e derivados, em função do colapso nas cotações do óleo, o que afeta os 
resultados de um de seus grandes negócios fechados, a ferrovia BNSF, (iii) resultados mais fracos nas 
seguradoras e resseguradoras do grupo, (iv) mau desempenho das ações de IBM e Amex 
(respectivamente, 4ª e 5ª maiores no portfolio de empresas listadas) e (v) risco de sucessão, dada a idade 
avançada do onipresente Buffett, que ainda hoje, aos 85 anos, acumula as funções de Chairman, CEO e 
CIO da empresa. Nossa opinião é que a queda nas ações representa uma oportunidade de compra, embora 
reconheçamos os riscos listados. Os quatro primeiros problemas nos parecem conjunturais – mas o último 
é estrutural – e, portanto, a 1,3x preço / valor patrimonial (nível próximo ao de recompra, 1,2x) 
enxergamos uma boa relação risco/retorno nas ações da companhia. 
 
Citi, nossa terceira maior posição, recuou 4,4% em 2015. O ano de maneira geral foi forte para o banco. 
O lucro de $17,1 bilhões ($5,35 por ação) foi o maior resultado desde 2006, quando o banco era bem 
diferente em termos de headcount, presença geográfica, mix de negócios e ativos. Em 2015, o banco 
também conseguiu avançar na redução dos ativos da Citi Holdings, entidade separada para administrar os 
ativos do legado da gestão anterior. Ao final de 2015, essa entidade detinha $74 bilhões em ativos, uma 
queda de 43% em relação ao ano anterior. Expectativas são de que essa operação se torne rentável já a 
partir de 2016. Em março, o Citi conseguiu finalmente ser aprovado no stress test do FED. Era um peso e 
tanto para o management. Enfim, o banco está em linha para alcançar as metas agressivas de retorno pré-
estabelecidos em 2013 e assim iniciar um agressivo plano de retorno de capital aos acionistas através de 
dividendos e/ou recompra de ações. Movimento esse há tempos muito esperado pelos acionistas em geral. 
Nós inclusive, que já estamos investidos há mais de quatro anos no caso. Ao final de 2015, o banco 
negociava a 0,7x preço / valor patrimonial e 0,86x preço / valor patrimonial tangível (excluindo ágio). 
Uma barganha para um banco bem capitalizado e que tem começado a entregar novamente retornos sobre 
o patrimônio liquido na casa dos 8-9%.  
 
Johnson & Johnson (JNJ) valorizou 1,2% em 2015. Embora o mercado acionário não tenha refletido isso, 
o desempenho financeiro operacional da JNJ foi muito bom. Com receita de $70,1 bilhões e $17,4 bilhões 
de lucro ($6,20 por ação) em 2015, a JNJ conseguiu alcançar o topo do guidance previamente divulgado. 
Mesmo tendo sido um ano “pior” em relação a 2014, principalmente por conta da tradução para o dólar 
americano dos resultados da JNJ fora dos EUA (49% da receita em 2015), o mais impressionante é que 



 

 

eles conseguiram melhorar a geração de caixa, medida pelo Free Cash Flow, de $14,8 bilhões em 2014 
para $15,9 bilhões em 2015. Números impressionantes! E JNJ tem vários outros números 
impressionantes. JNJ faz 130 anos em 2016. São 32 anos consecutivos de crescimentos nos resultados 
operacionais, 53 anos consecutivos de aumentos dos dividendos, 70% das vendas vindo de mercados 
aonde a JNJ detém a posição de #1 ou #2, apenas sete CEO’s na sua história toda, 25% das vendas vindo 
de produtos lançados nos últimos cinco anos e 24 marcas / produtos com mais de $1bi em vendas anuais. 
E a lista continua. Gostamos bastante da empresa e acreditamos que a JNJ está muito bem posicionada em 
todos os seus segmentos de atuação para se beneficiar dos grandes temas globais do setor: 
envelhecimento da população, custos crescentes no setor de saúde, crescente classe média nos países 
emergentes e maior acesso à saúde de qualidade. Ao final de 2015, JNJ negociava 17x P/E 2015. 
 
No caso de Bed Bath & Beyond (BBBY), a história tem sido um pouco diferente. A ação caiu 35,9% em 
2015. Montamos nossa posição por volta de $63, mas a ação fechou o ano por volta de $49. Chegou a 
bater $80 ao longo do ano, mas não diminuímos naquele momento. Ex-post se mostrou uma decisão 
equivocada. Esse é o clássico caso da batalha recente do varejo: e-commerce x lojas físicas. A BBBY 
sempre foi considerada uma das melhores varejistas do mercado americano. Com margens muito acima 
de qualquer competidor, a companhia conseguiu crescer de duas lojas para mais de 1500 sem nunca ter 
contraído dívida. De 2012 para cá a competição online, principalmente da Amazon e de outros pequenos 
sites especializados, mudou bastante o ambiente competitivo. A BBBY reagiu, embora alguns 
argumentem que tardiamente, e vem investindo maciçamente para desenvolver praticamente um novo 
modelo de negócios: omni-channel (estratégia multicanal que busca atender os clientes da maneira que 
ele quiser interagir com a empresa, seja comprando online e retirando na loja, seja comprando na loja e 
recebendo o produto em casa ou seja pelo smarthphone). Não se trata de um investimento trivial. A 
BBBY já vem tendo alguns resultados interessantes nessa nova estratégia, mas os custos para atrair 
clientes têm aumentado juntamente com os custos de se entregar essa venda no canal omni-channel. Os 
resultados operacionais da companhia pioraram na margem, mas a BBBY ainda continua muito rentável. 
Sua capacidade de gerar caixa segue inabalada. Mesmo atravessando um período de investimentos 
maciços, a companhia conseguiu executar um importante programa de recompras que fez com o que o seu 
lucro por ação se mantivesse estável mesmo tendo o lucro nominal caído 12% de 2014 para 2015 (de 
$957mm para $840mm). Além dos mais de $3,0 bi recomprados nos últimos dois anos, a BBBY anunciou 
recentemente mais um novo programa de recompra no valor de $2,5 bi para ser executado até 2019 
(equivalente a mais de 30% do market cap no fechamento de 2015). A estratégia de migração para o 
mundo online está sendo feita, mas os resultados ainda não apareceram de forma consistente. Esse canal 
já representa 8% das vendas e cresce a 25% aa. A pergunta que temos nos feito é se o mundo realmente 
mudou para eles e se conseguirão ser competitivos nesse novo ambiente competitivo? A monitorar. No 
fechamento de 2015, BBBY negociava a 9,5x PE 2015 enquanto que a Amazon negociava a 285x PE 
2015. 
 
Para concluir, os EUA continuam sendo um dos poucos países no mundo com dados positivos na 
economia: métricas de desemprego, rendimento da população e crescimento do país mostram o vigor 
econômico do país. Embora parte dessa melhora já tenha sido precificada na bolsa americana nos últimos 
anos, a indefinição quanto ao crescimento chinês e a queda nos preços de commodities (petróleo em 
especial) mostram que o mundo todo está crescendo cada vez menos. Assim, os EUA acabam 
despontando como uma das únicas regiões economicamente relevantes com crescimento. Por isso, ainda 
achamos interessante mantermos nossa exposição aos EUA e seguimos confiantes nos investimentos da 
nossa carteira. 
 
 

 



 

 

Esta carta foi preparada pela Teorema Gestão de Ativos Ltda. com propósito meramente informativo, não constitui oferta ou solicitação para 
comprar ou vender quaisquer ações ou investimentos, e não deve ser utilizada sem o consentimento escrito desta companhia. Embora a companhia 
acredite serem as informações confiáveis, nenhuma garantia é dada quanto à sua acuracidade, suficiência ou atualidade. Performance passada não é 
garantia de resultados futuros ou ausência de risco para o investidor. 

 


