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Prezados investidores,

Gostaríamos de posicioná-los a respeito dos efeitos do COVID-19 em nossas carteiras, já que temos recebido 
inúmeros questionamentos. 

Como já havíamos comunicado na Resenha Mensal de fevereiro, na Palavra do Gestor, seção Estratégia, o per-
fil profissional do Gestor, com 25 anos de experiência em crédito, implica num viés conservador na seleção 
das empresas em relação a qualidade de crédito das mesmas, ou seja, a solidez financeira de seus balanços e 
perspectivas. Tais empresas não só atendem aos requerimentos de bancos e investidores de dívida corporati-
va, mas também como investimentos em renda variável.

Desde o segundo mandato presencial de Dilma Rousseff, seguido das incertezas eleitorais em 2017 e mais re-
centemente, incertezas relacionadas à Reforma da Previdência Social, combinado com a guerra comercial de-
flagrada pelo presidente Trump contra a China, nossas carteiras possuem parte importante de seus ativos em 
empresas com receitas em moeda estrangeira, através de exportações, preços de seus produtos referenciados 
em dólar, e subsidiárias no exterior, e com nenhuma ou pouca dívida em moeda estrangeira. 

Com o câmbio funcionando como uma válvula de pressão, sempre que investidores estrangeiros se retraem e 
reduzem suas posições em mercados emergentes devido a uma conjuntura global que impõe cautela, a saída 
de recursos para moedas, ativos ou regiões de menor risco, na ótica destes investidores, acaba impactando a 
moeda dos países teoricamente mais fragilizados.

A novidade desta vez é que as incertezas que assolam o mundo têm origem em fatores sanitários, afetando 
todas as economias mundiais. Não se sabe o prazo para terminar ou nível de impacto nos países, setores da 
economia ou mesmo empresas. Obviamente algumas serão mais severamente atingidas pela natureza dos ne-
gócios, e desta forma os governos buscam apoiar tais empresas e setores através de diversos mecanismos, en-
volvendo também direta e indiretamente o setor financeiro, que também poderá ser atingido pela fragilização 
das carteiras de crédito. 

Diante de tantas incertezas e notícias que se propagam mais velozmente que o próprio vírus, os mercados 
mundiais se comportam como verdadeiras birutas de aeródromos, com o mercado americano ditando diaria-
mente a direção dos ventos.

A China, onde tudo começou, já consegue controlar a propagação do Covid-19 e retoma gradativamente a 
normalidade, enquanto grande parte das nações, entram em estado de pânico, paralisando não só o trânsito 
de pessoas, mas também as mais variadas atividades econômicas e sociais, numa enorme abrangência jamais 
vista.
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Como gestor, estabelecemos para cada estratégia ou tipo de fundo, uma alocação das empresas com vigência 
semanal, fazendo as movimentações necessárias de acordo com a volatilidade de cada ação, reavaliando em 
nosso comitê de investimentos semanal, os impactos nas empresas, novas notícias etc., coincidindo com o pe-
ríodo de divulgação de resultados que se encerra na final do mês. 

Temos observado que vários papéis se movimentam mais intensamente tanto para cima como para baixo ba-
seado na biruta de nome “achômetro” e com um “binóculo” que visualiza um trimestre, talvez dois à frente. No 
Brasil, o mercado se baseia muito em resultados trimestrais, e mesmo com pequenas decepções ou surpresas 
positivas, os analistas e consultorias promovem grandes alterações nos preços alvo, como se um único trimes-
tre, muitas vezes impactado por fatores de curtíssimo prazo ou fortuitos, pudessem mudar o valor das empre-
sas na mesma intensidade com a qual os analistas mudam suas premissas. 

Na Trígono, buscamos visualizar horizontes mais dis-
tantes, dando pouco importância a um simples trimes-
tre, aproveitando as distorções para arbitrar o merca-
do.  Nossa ferramenta EVA para modelagem de valor 
é uma poderosa “luneta” que ignora o mercado que 
roda ao ritmo da biruta e binóculos com lentes que 
focam apenas objetos próximos.  Estes descontos nos 
valores das empresas causado pelo caos atual, aliado à 
nossa capacidade de entender e avaliar bons negócios, 
representam uma excelente janela de oportunidade ao 
verdadeiro investidor de longo prazo e que está ali-
nhado como nosso horizonte mínimo de três anos.

Destacamos como exemplos as empresas Tupy e São 
Martinho. A primeira divulgou recentemente o melhor 
resultado de sua história num ano cuja taxa de câm-
bio média foi abaixo de R$4,00/USD, sendo que cerca 
de 80% de suas receitas são denominadas em moeda 
estrangeira. A Tupy adquiriu em 2012 duas plantas in-
dustriais no México por US$ 439 milhões, que corres-
pondem a 45% de seu faturamento hoje. E está adqui-
rindo sua única concorrente no Brasil, com operações 
também no México e Europa, por US$ 230 milhões, e 
com capacidade equivalente a 60% da Tupy, mas com 
metade da margem de rentabilidade da empresa brasileira. A Tupy negocia atualmente a 6,0x o lucro líquido 
de 2019 com taxa de câmbio médio de R$3,96/USD, e acreditamos poderá dobrar seus lucros em 3 a 4 anos, 
remetendo a relação P/L para próximo a 3,5x, comparado a média histórica de 13,0x.  O valor atual da Tupy é 
de R$ 1,7 bilhão, ou pasmem, menos de US$ 335 milhões. Estimamos que os dividendos já representam um 
retorno de 10% ao acionista, podendo dobrar nos próximos 4 anos.

Já a São Martinho está precificada pelo mercado em R$ 4,5 bilhões.  Somente sua participação no passado 
na Coopersucar fez jus a uma indenização de R$ 2,1 bilhões (46% do valor atual da empresa) junto ao extin-
to Instituto do Álcool e Açúcar, tendo já sido recebidos R$ 362 milhões e o restante com correção de IPCA + 
6% em 4 anos. Somente as plantas industriai possuem um valor contábil de R$ 5,6 bilhões, sem considerar as 
terras próprias e canaviais. Estimamos que o atual valor de mercado da empresa corresponda a 5,5x o lucro 
da safra 2019/20 (balanço será encerrado em 30 de março). Destacamos ainda que 60% do açúcar produzido 
com cana própria da próxima safra já teve seu preço fixado 25% acima do preço atual. Mas para o mercado 
nervoso, os fundamentos e valores pouco significam e acreditamos que o preço da ação atualmente represen-
ta no mínimo 35% de seu valor, com a empresa evoluindo constantemente em termos de tecnologia e redução 
de custos que deverá continuar promovendo geração de valor aos acionistas, e dividendos.
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O mercado avalia São Martinho pela ótica do etanol, nas esquece sua flexibilidade em produzir mais açúcar 
para 60% da produção de cana e o fato da Tailândia e Índia, apresentarem na corrente safra, perdas de 30% 
e 20%, respectivamente, sendo a Tailândia um dos maiores exportadores mundiais e a Índia, maior produtor, 
consumidor e eventualmente grande exportador. Um pequeno e importante detalhe, o Baht, moeda tailande-
sa se desvalorizou apenas 4% em doze meses perante o dólar, e a Rúpia indiana 12%, enquanto nossa moeda 
35%, o que confere enorme vantagem ao Brasil. Sendo assim, acreditamos em recuperação no preço do açú-
car, mesmo com os produtores brasileiros direcionando a produção para o adoçante, em detrimento do etanol. 

Tupy e São Martinho são apenas dois exemplos, mas há outros casos com empresas ainda mais descontadas, 
refletindo não só o nervosismo atual, mas também o simples desejo de investidores estrangeiros em reduzir 
seus investimentos no Brasil, especialmente via ETFs, pouco se importando com preço ou valor das compa-
nhias, gerando enormes distorções e oportunidades. Acreditamos que estas distorções serão corrigidas, mas 
capturadas apenas por aqueles que caminhem na contramão desses vendedores. Nossos fundos buscam apro-
veitar essas oportunidades na medida que contamos com a confiança e apoio de nossos investidores. Parti-
cularmente, a Tupy e a São Martinho possuem grande parte das ações fora do bloco de controle nas mãos de 
estrangeiros, o que explica a venda a qualquer preço.

Acredito que poucas empresas conseguem neste momento prever os efeitos em seus resultados nos próximos 
meses. Como gestor, mantemos com tranquilidade nossas posições, sem apostas baseadas no famoso “achô-
metro” ou ao sabor da biruta sem direção.

Em 2008, já no final da crise subprime, obtivemos um mandato para gerir a estratégia de small caps do maior 
fundo soberano do mundo, o Norges Bank da Noruega, inaugurando a contratação de gestores externos na 
América Latina. Mercado em pânico e esse grande investidor, um dos mais sofisticados do mundo, até pouco 
tempo atrás com mais de US$ 1 trilhão de investimentos, quase 70% em ações, com foco no longo prazo, sou-
be aproveitar o momento para surfar os próximos anos e principalmente, os meses logo após a queda abrupta, 
que representaram parcela importante da recuperação.  

Grande parte de vocês investiu em nossos fundos num momento de otimismo de mercado, após a reforma 
da previdência e em que os mercados financeiros internacionais brindavam a trégua entre Trump e China. Do 
nosso lado, correspondemos com excelente valorização de todos os fundos. Lembramos que sempre chama-
mos a atenção ao nosso horizonte de investimento de longo prazo. Neste momento de trovadas, é muito im-
portante pensar nisso, e que sempre após as tempestades o sol volta a brilhar, muitas vezes ainda mais intenso. 
Os investidores, desde os noviços como os mais experientes, inclusive gestores, estão ansiosos e indecisos, 
mas como toda a crise, esta também vai passar. O prazo é incerto, mas as estratégias vencedoras são aquelas 
com horizonte de longo prazo, e que no caso da Trígono busca as melhores oportunidades e a materialização 
dos resultados nos próximos dois a três anos.

Em 12 anos até seu pico em janeiro de 2020, o índice SMLL valorizou aproximadamente 200%.  Quem ficou 
fora dos melhores 14 pregões neste período, que represente cerca de 3 mil pregões, teve rendimento negati-
vo. Quem teria a bola de cristal para acertar estes 14 pregões? De nossa parte continuamos nossa gestão com 
serenidade, objetivando um retorno consistente, e esperamos atender as expectativas de nossos prezados in-
vestidores, os quais uma vez mais agradecemos a confiança e que possamos brindar juntos novas conquistas 
e resultados.

Estamos à disposição para qualquer esclarecimento.

Atenciosamente, 

Werner Roger
GESTOR
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O objetivo desta carta é divulgar informações e não tem o propósito de ofertar a venda dos fundos sob gestão da Trígono Capital. Esta 
carta expressa opiniões da Trígono Capital até a presente data, as quais podem mudar futuramente, sem obrigação de aviso prévio a qual-
quer momento. Rentabilidades passadas não representam garantia de rentabilidades futuras. Os investidores em fundos não são garan-
tidos pelo administrador ou por qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, pelo fundo garantidor de crédito. Os investidores devem ler o 
formulário de informações complementares, a lâmina de informações essenciais, se houver, e o regulamento dos fundos antes de investir.


