Carta aos investidores 3º trimestre 2015
Caros cotistas,
No 3o trimestre de 2015 o fundo Moat Capital FIA teve uma performance de
– 15,63% contra – 15,11% do IBovespa. Desde seu início, em agosto de 2014,
o fundo acumula uma rentabilidade de -15,13% contra -20,41% do IBovespa.
Mais uma vez, destacamos que o curto período não é ideal para analisar a
performance do Fundo. Entendemos que fundos dessa natureza devem ser
analisados em janelas de, no mínimo, 3 anos.
Hoje temos onze posições: nove compradas e duas vendidas. As compradas
são no setor de bancos, siderurgia, logística, industrial, shopping center,
energia elétrica, e uma relativa posição de caixa. As posições vendidas são
uma varejista e uma siderúrgica.
Grande parte da perda do fundo no trimestre é explicada pela desvalorização
de 3 (três) empresas que compõe o nosso portfólio - essas empresas
possuem em comum uma grande alavancagem financeira (alto
endividamento). O impasse fiscal, associado à perda do investment grade por
uma importante agência de risco, gerou um estresse na curva de juros,
fazendo com que os de longo prazo subissem de maneira significativa. Não
esperávamos uma reação tão brusca. Nessas situações de mercado, as
empresas mais alavancadas são mais punidas. Entendemos esse movimento
da curva de juros como conjuntural e não estrutural. Por isso, essas empresas
continuam no portfólio do fundo.
A alta percepção de risco do mercado, aliada a um momento de compressão
de resultados agregados das empresas, torna o preço das ações muito
voláteis. Essa volatilidade pode gerar novas oportunidades de investimento,
dado que há exageros nesse processo e, em alguns casos, uma certa
descorrelação com o que está acontecendo na economia real. Estamos
constantemente reavaliando nossa carteira, e, se for o caso, desinvestiremos
de empresas, mesmo que a tese de investimentos não tenha se concretizado
para substituí-la por investimentos com melhor assimetria de retornos.
De forma geral o mercado brasileiro precifica uma contínua deterioração do
quadro econômico, entretanto consideramos que é pouco provável a
manutenção deste cenário. O CEO do JP Morgan, Jamie Dimon, disse uma
frase em 2011 que achamos apropriada para o momento que estamos
atravessando no mercado brasileiro:
We don't know the future; we'll never know the future. But now people see a
black swan behind every single rock1
Estamos passando por um momento de baixíssima previsibilidade, mas não
podemos nos esquecer de que investimos em empresas que geram lucro,
fluxo de caixa e têm ativos como máquinas, instalações e fábricas. Então é
muito importante para nós gestores, principalmente neste momento em que
os preços das ações não refletem os fundamentos das empresas, nos
mantermos calmos para tomar decisões isentas de imediatismos.
Nesta carta, abordaremos dois investimentos cujo ciclo se completou neste
3º trimestre de 2015: Usiminas e Guararapes (“Riachuelo”).
Ambos investimentos contribuíram positivamente para cota. Usiminas com
contribuição de 1,23% e Guararapes com 0,36%. Em Guararapes vale destacar
que, apesar da diferença negativa entre o valor médio de compra e de venda
do investimento, a contribuição para a cota do fundo positiva se deu porque

durante o período em que estivemos investidos variamos o seu peso no
portfólio.
Na Moat dividimos os investimentos em duas categorias: (i) empresas
capazes de reinvestir seus resultados com altos retornos, (ii) empresas que
compramos por um preço substancialmente abaixo do valor de reposição de
seus ativos e que tenham alto potencial para uma reavaliação por parte do
mercado.
O investimento na Guararapes se encaixava na primeira categoria de
investimentos. A Riachuelo é uma empresa em transformação: está deixando
de ser uma loja de departamentos para se posicionar como uma loja de fast
fashion (seu benchmark é a Zara). Essa transformação exigiu mudanças na
companhia: número e maneira de fazer coleções, logística, controle de
estoque, visual merchandising, posicionamento de marca entre outros. O
objetivo desse reposicionamento é aumentar a rentabilidade das lojas com
maior giro das mercadorias e maior ticket médio. Ao mesmo tempo que a
companhia veio promovendo essa transformação, ela também decidiu
acelerar seu plano de expansão: em 2006, eram 86 lojas; ao final do 2T15,
eram 270. Nossa tese de investimento era de que a maturação dessas lojas
em conjunto com seu reposicionamento traria a lucratividade da companhia
para outro patamar, o que se refletiria no preço de sua ação.
Entretanto, os resultados mais recentes, principalmente de vendas em
mesmas lojas, sugerem que a empresa levará mais tempo para implementar
essa estratégia. Esperávamos valores mais altos dado que as lojas estão em
processo de maturação. Essa dificuldade, aliada à desaceleração da massa
real de salários e do crédito, fez com que decidíssemos por desinvestir da
companhia no momento.
A tese de investimentos na Usiminas se encaixava na segunda categoria: seu
valor de mercado com a ação a R$ 4,00 é de aproximadamente 22% do seu
patrimônio, e a empresa vem operando com uma alta ociosidade: ou seja, o
lucro que está apresentando é menor do que a sua real capacidade de
geração de lucro (earnings power) tendo como base seus ativos.
Dois pontos são importantes para entender a tese de investimentos na
Usiminas: (i) é uma empresa com alta alavancagem operacional, ou seja, uma
pequena melhora na demanda ou preço de aços planos se traduz em uma
melhora significativa na sua lucratividade, mas o contrário também é
verdadeiro, (ii) altos investimentos foram realizados nos últimos anos, o que
aumentou sua base de ativos e sua capacidade de oferecer produtos
siderúrgicos de maior valor agregado.
Apesar da tese de investimentos na Usiminas ainda continuar verdadeira, a
nossa percepção de risco da companhia aumentou, dado o risco de menores
volumes, que foi confirmado com a decisão da empresa de fechar um dos
seus fornos. Preferimos esperar por um melhor momento, pois a queda de
produção pode aumentar significativamente seu endividamento. Estamos
atentos caso a nova realidade do câmbio melhore sua competitividade e a
empresa volte a aumentar seu volume de produção. Caso identifiquemos
esse momento, podemos realizar novamente o investimento.
Atenciosamente,
Luiz Paulo Aranha e Marcelo Romeiro
Moat Capital
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“Nós não sabemos o futuro; nunca saberemos. Mas hoje todo mundo
enxerga um cisne negro atrás de cada pedra”
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