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TEOREMA FUNDO DE INVESTIMENTO DE AÇÕES (Teorema FIA ) 
 
Nos primeiros três meses deste ano o mercado financeiro brasileiro oscilou fortemente entre o medo e a euforia. 
Nos já longínquos primeiros dias de janeiro, o Ibovespa chegou encostar nos 37 mil pontos, o dólar esbarrou os R$ 
4,20 e os juros longos (2020) beiraram incríveis 17% nos piores dias. Nas últimas semanas, porém, vimos o índice 
superar os 50 mil pontos, o dólar buscar R$ 3,60 e os juros fecharem 325 (!) pontos, para 13,75%. 
 
Esse comportamento “maníaco-depressivo”, eternizado pela figura do Sr. Mercado (Mr. Market) – que Benjamin 
Graham, o pai do value investing, concebeu há quase 7 décadas – tem duas causas principais: (i) certa aversão dos 
investidores globais aos mercados emergentes e dependentes de commodities, posteriormente revertida em uma 
sensação de que a China e o mundo, afinal, não estão se desfazendo – e que a alta dos juros básicos nos EUA levará 
mais tempo que o inicialmente estimado e (ii) desilusão com o cenário político brasileiro e a consequente paralisia 
da economia local, posteriormente revertida em aumento da probabilidade de troca de governo – e, por 
conseguinte, de uma eventual retomada da atividade econômica. 
 
Frente a esses desdobramentos, na qualidade de responsáveis fiduciários que somos pelo dinheiro de nossos 
clientes e investidores fundamentalistas que nos propomos a ser, nossa postura tem sido de elevada cautela. Pode 
soar incoerente, mas nosso portfolio hoje é mais conservador que o de um ano atrás. Temos adotado um critério 
elementar para manutenção e seleção de empresas: só ficam ou entram aquelas que gostaríamos de ter em qualquer 
cenário, seja ele de mau ou bom humor com mercados emergentes, seja o de troca ou manutenção de governo no 
Brasil. Entendemos que nosso papel principal é investir em boas empresas a preços razoavelmente baixos e, com 
isso, obter retornos consistentemente acima do CDI, no longo prazo, evitando ao máximo perda permanente de 
capital.  
 
Com essa abordagem, devemos esperar que em anos bons da bolsa tenhamos um desempenho equivalente ou 
menor ao do índice Ibovespa. Por outro lado, em anos ruins, a expectativa é de que nosso desempenho seja melhor 
que o do índice. Entendemos que esse trade-off é vital para atingir retornos no longo prazo e, portanto, trata-se de 
um fator determinante da nossa estratégia. 
 
Dito isso, nosso portfolio segue ancorado em dois grandes negócios brasileiros (Itaú e BM&F Bovespa, que somam 
30% do Fundo), em caixa (remunerado a CDI, pós-fixado, hoje representando mais de 25% do fundo) e em dois 
grandes negócios norte-americanos/globais (Berkshire Hathaway e Johnson & Johnson, que juntas equivalem a 
10% - não por coincidência, nossas duas maiores convicções do fundo estrangeiro). O outro terço do portfolio está 
pulverizado em oito companhias que, em diferentes graus, obedecem ao nosso “critério elementar” anteriormente 
mencionado. Essas oito empresas se encontram em compasso de espera para ou (i) sair definitivamente do portfolio 
quando entendermos que o gap de valor e preço se fechou ou (ii) galgar posições maiores no fundo, respeitando 
novamente sempre a equação suprema de preço versus valor. 
 
É com essa mentalidade de cautela e disciplina que estamos navegando esses mares revoltos. Entendemos que a 
crise brasileira é complexa, de difícil resolução e que soluções simplistas não a atacam. Acreditamos que muita 
agua passará ainda debaixo dessa ponte. O eventual impeachment poderá representar o início de uma virada, mas 
por ora optamos por nos manter líquidos à espera de melhores condições de voo.  Para melhor ilustrar esse ponto, 
destacamos três importantes frases do famoso investidor franco-americano Jean-Marie Eveillard, que geriu com 
maestria os fundos da First Eagle por mais de 30 anos: 
 
“Sometimes in life, it’s not just about what we buy, but what we don’t buy.” 
“Our cash balance is purely a residual of whether or not we're finding enough to invest in.” 
“I would rather lose half of our clients than half of our clients' money.” 
 



 

 

BM&F Bovespa 

Depois de uma alta expressiva de 18% em 2015 (vs -13% do Ibovespa), BVMF subiu mais 41% no 1T16. 
Além de mais do que acompanhar a alta do Ibovespa, o caso foi marcado pela tão esperada proposta 
vinculante pelos ativos da Cetip, finalmente feita em 19 de fevereiro. Desde então, a ação subiu do 
patamar de R$ 10,55 para os quase R$ 16,00 atuais.  
 
Foram, ao longo desses últimos anos, seis tentativas frustradas de unir forças com a Cetip, mas pela 
primeira vez se chegou ao ponto de fazer uma proposta firme. Agora parece que os astros se alinharam e a 
transação tem tudo para ser aprovada por acionistas e reguladores. 
 
O caso segue como nossa segunda maior posição.  
 

Time for Fun 

O desempenho da ação da T4F foi uma grata surpresa no 1T16. Para nós que estamos investidos no caso 
há bastante tempo essa melhora operacional que a empresa vem mostrando já era esperada, como já 
relatamos algumas vezes em cartas anteriores. Porém, o mercado só começou a reconhecer essa melhora 
recentemente. Até o fechamento do 1T16, SHOW3 subia 105% no ano e 189% nos últimos 12 meses. 
Aproveitamos essa valorização para vender parte de nossa posição, porém ainda mantemos parcela 
significativa do investimento por acreditar que o caso continua com bons prospectos. 
 

 

 

  



 

 

TEOREMA INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIA (Teorema FIEX)  
 
O início de 2016 foi agitado também no mundo desenvolvido. Na primeira semana do ano, três circuit-
breakers (suspensão de negociação) nas bolsas da China deram o tom de como seria o mês de janeiro nos 
mercados financeiros globais. O S&P 500, principal índice da bolsa americana, chegou a testar o nível de 
1.800 pontos, uma queda de aproximadamente 10% versus o fechamento de 2015. Naquele momento, o 
assunto dominante nas rodas de investidores era quão ameaçado estaria o crescimento global, afetado 
principalmente pelo crescimento da China, segunda maior economia do mundo e atual maior contribuinte 
para seu crescimento. Essa simples e crucial dúvida derrubou os preços das commodities e colocou em 
xeque a trajetória de aumento de juros nos Estados Unidos. 
 
Ainda naquele tenso janeiro, os governantes chineses se apressaram em anunciar mais medidas de 
estímulo à economia (principalmente concessão de crédito) e o FED (Banco Central Americano) avisou 
que as condições para aumento de juros já não se verificavam no curto prazo. As senhas estavam dadas e 
a partir de meados de fevereiro o otimismo voltou a prevalecer nos mercados financeiros globais, com o 
S&P 500 voltando a mirar para suas máximas (acima de 2.100 pontos). 
 
Também no portfolio estrangeiro nosso “critério elementar” tem guiado as decisões de alocação. 
Elevamos o nível de caixa do fundo e, pela primeira vez, compramos alguns títulos de dívida (bonds) de 
sólidas empresas brasileiras (emitidos no exterior, em USD). Via de regra, teremos bonds mais curtos 
(vencimentos abaixo de cinco anos), basicamente para remunerarmos nosso caixa, uma vez que, 
diferentemente do que ocorre no Brasil, as taxas pós-fixadas em USD seguem próximas de zero. 
 
Continuamos com uma posição em S&P 500 (30%, via ETF) e com três grandes nomes da “Corporate 
America”: Berkshire Hathaway (20%), Johnson & Johnson (15%) e Citi (10%). O outro quarto do fundo 
está nos bonds e em caixa. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

TEOREMA GAFISA FIA (Teorema GAFISA)* 
 
Embora o ambiente para a construção civil continue desafiador, o “Grupo Gafisa” segue colhendo frutos 
da reestruturação feita nos últimos anos. O lado positivo do caso de investimento é Tenda, atuante no 
segmento de baixa renda, que tem crescido com rentabilidade, e Alphaville, que alcançou em 2015 seu 
recorde de vendas (Gafisa tem 30% do negócio). 
 
No segmento Gafisa, as notícias são menos animadoras. O mercado imobiliário de média-alta renda está 
mais difícil, com uma oferta ainda alta de estoques e com as vendas desaquecendo. Em 2015, mesmo 
neste cenário de queda de demanda, Gafisa foi assertiva em sua política comercial e apresentou 
crescimento de 14,5% nas vendas brutas.  
 
Para 2016, as condições do mercado continuam desafiadoras e assim será também para a Gafisa. Com 
isso, ainda é difícil imaginar Gafisa voltando, no curto prazo, aos níveis de rentabilidade esperados pela 
administração, já que seria necessário atingir um patamar de vendas líquidas da ordem de R$ 1,5 a 2,0 
bilhões por ano. O plano da empresa continua engatilhado, porém depende de condições de mercado. 
Uma alternativa seria se reestruturar para ser uma empresa menor. 
 
Até o fim de março, Gafisa subia 11%, enquanto o Ibovespa subia 15% no ano. 
 
 

*Além de compor um fundo exclusivo, Gafisa é também uma das empresas investidas pelo FIA  

 
 
Agradecemos a contínua confiança dos nossos cotistas! 
 
Se você quiser trocar mais ideias sobre os temas aqui abordados, por favor, entre em contato. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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. 


