
 

________________________________________________________________________________________________
_ 
 

CARTA TRIMESTRAL 001 
2TRI | 2018 

O Grande Trígono, Fusão Cósmica 
 

Eu non creo nas meigas, mais habelas hainas, já se diz há muito tempo na Galícia, Espanha, aqui 
na sua forma original, em gaulês.  Em espanhol moderno é mais conhecido como “No creo en 
brujas, pero que las hay, las hay”.  Eu mesmo me lembro, até recentemente de ter pronunciado 
está frase numa circunstância. 
 
Nosso mundo é muito complexo.  Einstein revolucionou nosso entendimento sobre o mundo macro, 
que antes era regido pelas leis de Newton ao conseguir explicar que a gravidade não é uma força, 
mas sim uma aceleração.  Nossa aceleração pelo tempo/espaço, Mindblowing! 
 
E foi justamente o conflito entre as teorias de Newton, em que a luz não tinha a velocidade 
constante e a de Maxwell, em que tinha, a fagulha que acendeu a curiosidade de Einstein para 
elaborar sua teoria revolucionária. 
 
Já Max Planck descreveu o micro, o comportamento dos átomos, o mundo sob a perspectiva muito 
pequena, o mundo subatômico ou quântico. Já faz quase cem anos que as duas teorias, ambas já 
amplamente provadas e comprovadas, não se conversam.  As teorias que descrevem o mundo 
macro das estrelas e dos planetas não regem o mundo quântico, o subatômico.  No momento em 
que este conflito se resolver, teremos um Trígono entre as teorias de Newton/ Maxwell (Einstein) e 
Planck. 
 
Por isto o nome Trígono como aquele que funde, que alinha as teorias.  Não entendo muita coisa 
sobre Astrologia, não muito mais além do fato de ser de Gêmeos, Ascendente em Capricórnio e 
Lua em Touro.  Um triângulo que diz muito sobre mim, para quem entende do assunto.  De alguma 
forma, esse nosso Trígono nos define. 
 
Por isto achei relevante iniciar-lhe pela mais intrigante verdade de nossas existências.1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                        
1 Conforme Randler Michel, O Grande Trígono (ou trino) é formado pelos aspectos de três (ou mais) planetas em ângulos de 120º estando dentro de 
orbes adequados, tendo como característica geométrica o triângulo equilátero. O triângulo é a figura geométrica da perfeição, traz em sua simbologia 
a divisão triádica do universo, da terra, da natureza, do ser humano e de modo geral dos ciclos cósmicos do mundo manifesto. 
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O Grande Trígono 
 

 
 
 
Em 1996, estudava na London Business School e assisti a uma palestra do Sr. Joel M. Stern, o pai 
do EVA ou Valor Econômico Adicionado.  Foi meu momento Trígono no mercado.  Iria me formar 
no meio do ano e pela primeira vez encontrei a conexão entre o macro e o micro no tempo/espaço.  
O EVA é uma ferramenta que explica o macro sob o argumento de que se todos os stakeholders 
estiverem alinhados, sem conflito algum, haverá a maior geração de riqueza, para todos, de forma 
meritocrática e o micro, ao analisar em profundidade a relação entre o retorno financeiro atribuído 
aos seus investidores, o ROCE2 e o capital que estes mesmos indivíduos colocaram em todas as 
operações da empresa.3 
 
Quando uma empresa abre seu capital, abre seus livros, sua vida aos seus mais novos sócios, os 
minoritários como nós aqui na Trígono.  Usamos esta métrica que maximiza valor para avaliar 
potenciais empresas em que investiremos o capital de nossos clientes, no longo-prazo.  Isto 
mesmo, longo prazo, algo entre 5-10 anos à frente de hoje. 
 
São poucas empresas. Nossas três carteiras hoje têm em torno de 12 empresas em seus 
respectivos portfólios.  Com a sobreposição estamos falando de algo em torno de 18 empresas.   
Comprar barato é a parte mais simples, ao mesmo tempo que complexa, pois, como quantificar o 
que é barato? 
 
Por isso o EVA também como forma de valuation. 
Guiar a empresa e todos os seus stakeholders para a filosofia do EVA não é tarefa fácil.  São anos 
de inúmeras visitas à companhia, escritórios, fábricas, florestas, enfim precisamos estar perto da 
empresa e ir conhecendo, ao longo do tempo, os seus stakeholders e suas inter-relações.   

                                                        
2 Return Over Capital Employed, ou Retorno sobre o Capital Empregado. 
3  Werner explica melhor o conceito no seu capítulo adiante. 
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Conheci meu atual sócio Werner Mueller Roger em 1989 no meu primeiro emprego como trainee 
de crédito do Chase Manhattan Bank, hoje o JP MorganChase.  Trabalhamos juntos por 2 anos 
quando Werner aceitou a oferta do Citi para trabalhar no crédito do Corporate Bank. 
 
Apesar de separados, nunca perdemos o contato e tive o privilégio de assistir meu amigo na sua 
jornada profissional, para se tornar um dos melhores gestores de ações.  Em seu ápice, geriu algo 
em torno de US$ 1 bilhão nas estratégias small-caps de uma gestora em que era sócio; capital de 
fundos soberanos, endowments americanos e inúmeros fundos de pensão além dos mais diversos 
investidores.  Na época eu liderava a equipe da Humaitá Investimentos4, vendida em 2015. 
   
Durante 18 meses fui sócio da Porto Capital, braço de Private Equity da Porto Seguro, uma das 
maiores seguradoras do país.  Vendemos no início de 2016 ao controlador.  Performamos, é 
verdade, mas foi somente na Porto com foco em PE/VC5 que pude realmente entender o micro 
para se construir uma boa governança e alinhar todos os stakeholders do negócio. 
 
Já Werner faz isso desde 1983, como indivíduo e como gestor de fundos e carteiras de renda 
variável desde 2007. Na sua carreira profissional de 35 anos acumulou grande experiência na 
análise empresas, passando por crédito, fusões e aquisições, conversão de dívida externa em 
investimentos, analista de sell-side de renda variável e fixa, responsável pela carteira de títulos 
privados no montante de US$ 4 bilhões e nos últimos 10 anos, gerindo a estratégia de small and 
mid caps chegando a atingir US$ 1 bilhão.   
 
Poucos profissionais no mercado financeiro acumulam experiência tão grande em análise de 
empresas nas mais diversas atividades, tendo sempre o horizonte de longo prazo. No crédito e na 
renda fixa, como o mercado de debêntures, a falta de liquidez destes mercados lhe trouxe grande 
experiência aplicada posteriormente em renda variável no universo small caps e com horizonte de 
5 até 10 anos. 
 
Como exemplo desta filosofia e experiência, citamos Ferbasa, uma das nossas principais posições 
que proporcionou desde o Plano Real, ou 01 de julho de 1994 um retorno anual composto de 26%, 
o dobro do índice Bovespa, com 13% ao ano, levemente abaixo do CDI que apresentou 18% de 
crescimento composto ao ano.  Veja abaixo a comparação de um investimento de R$ 10 mil há 24 
anos nas diferentes taxas: 
 

                                                        
4 Gestora independente de ações que vigorou entre 2005 - 2015 
5 Private Equity e Venture Capital 
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Quem tivesse investido R$ 10 mil nas ações da Ferbasa no dia 01 de julho de 1994 teria hoje mais 
do que R$ 2 milhões.  O mesmo capital em outros ativos teria tido um retorno muito mais baixo.  
Quem comprou dólar na mesma época, teria hoje meros R$ 38,5 mil, e ainda há quem acredite que 
o dólar é um bom investimento.  Além disto, no caso da Ferbasa, 100% de suas receitas são 
associadas ao dólar, portanto, o dólar só prejudicou a empresa.   Num prazo mais curto, cinco 
anos, o retorno das ações da Ferbasa foi de 110%, ante 53% do índice Bovespa e 70% do CDI.  O 
que buscamos na Trígono são outras histórias como a da Ferbasa e é por isto, entre outros 
objetivos, que Werner decidiu junto comigo a iniciar este novo projeto.  
 
Com 60 anos de idade, muitos profissionais do mercado financeiro já estão aposentados ou em 
vias de se aposentar. Werner, pelo contrário, inicia este novo empreendimento com a mesma 
disposição de dez anos atrás quando deixou seu cargo de diretor de crédito de uma das mais 
prestigiosas gestoras do Brasil e dos Estados Unidos ao se associar a ex-colegas do Citibank. 
Agora, com mais experiência se associa a mim, 28 anos após trabalharmos juntos e nos tornarmos 
amigos. Na Trígono ele implementou sua metodologia desenvolvida nestes 35 anos, e única no 
Brasil, com a utilização do EVA como ferramenta principal de avaliação das empresas além dos 
fatores qualitativos extensamente utilizados nos processos de crédito.  
 
Em 2017 Werner deixou sua sociedade anterior e eu a minha na Porto Capital.  Sempre nos 
mantivemos perto e só agora resolvemos abrir uma gestora que tivesse como base a relação 
trigonométrica entre os sócios, seus investidores e empresas investidas.  Fundamos a Trígono 
Capital em outubro de 2017 e abrimos 2 fundos no BTG Pactual, o Trígono Valor e o Trígono 
Absoluto.6   
 
Gerimos também o Clube Verbier com track-record de 10 anos, administrado pela Socopa e que 
está em processo de migração para Fundo.   Ao todo, iniciamos nossas operações com 
aproximadamente R$ 36 milhões entre os sócios, colaboradores, família e amigos. 
 
Será uma longa, árdua e proveitosa jornada.  O Werner é meu amigo há quase 30 anos.  Chegou a 
nossa vez de montar o nosso Trígono e progredir.   
 
 

                                                        
6 Trigono Valor: FIA, ações- livre e Trígono Absoluto, FIA, small caps 

PV TACC FV

FESA4 10,000 26% 2,034,804

CDI 10,000 18% 450,076

IBOV 10,000 13% 166,266

USD 10,000 6% 38,500

07. 1994 - 07. 2018



 

________________________________________________________________________________________________
_ 
 

CARTA TRIMESTRAL 001 
2TRI | 2018 

Aproveito para dar às boas vindas nesta marcha de longo prazo aos nossos mais novos 
Associados: Eduardo Oliveira, Mozart Dornelles e Sílvia Soriano Ganc.  Boa sorte para nós, que 
possamos prosperar junto com nossos investidores e empresas investidas.   Convido-os para nos 
conhecer melhor no www.trigonocapital.com. 
 

Frederico B. Mesnik 
CEO  
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Trígono Absoluto FIA 
 
O Fundo Trígono Absoluto FIA tem como objetivo buscar as melhores alternativas de 
investimentos dentro do universo denominados Micro e Small Caps, abrangendo empresas com 
valor de mercado até R$ 4 bilhões, e que tenham passado por uma pré-seleção de indicadores 
financeiros e uma triagem relacionada à governança corporativa. A liquidez das empresas e da 
carteira atende aos requisitos de resgate de acordo com a análise e monitoramento da área de 
risco. Buscamos também empresas que possam evoluir em termos de governança e na relação 
com investidores para que o crescimento da liquidez favoreça a melhor percepção de valor pelo 
mercado, aproximando o valor das empresas em bolsa de valores ao valor que determinamos para 
as mesmas. 
 
Para construir a carteira, consideramos o potencial de valorização, convicção do gestor e seu nível 
de conhecimento da empresa, potenciais eventos de governança e de mercado (fusões e 
aquisições, fechamento de capital, evolução do nível de governança como adesão ao Novo 
Mercado, unificação da classe de ações etc.). Após avaliar estes fatores juntamente com a liquidez, 
o gestor determina a composição da carteira, comparando-a continuamente com outras 
oportunidades.  Novos eventos ou alterações de fatores macroeconômicos ou relacionados aos 
negócios das empresas podem determinar uma alteração na composição da carteira ou dos 
percentuais alocados à cada empresa. O Fundo também deverá estar enquadrado na definição de 
Small Caps da B3, ou seja, em ordem decrescente estejam fora da lista das empresas que 
representem 85% do valor de mercado de todas as empresas listadas no mercado da B3, além de 
atender algumas exigências de negociabilidade determinados pela B3.  
 
Definimos discricionariamente para a Trígono e objetivos do Fundo Absoluto, um valor de mercado 
das empresas alvo entre R$ 400 milhões e R$ 4 bilhões, ou seja, entre US$ 100 milhões e US$ 1 
bilhão.  Há também atenção à liquidez dos papeis e buscamos empresas que negociem entre R$ 
300 mil e R$ 10 milhões por dia. 
 
Em relação à metodologia de avaliação das empresas e definição de seu valor intrínseco, 
utilizamos a ferramenta conhecida como Economic Value Added-EVA, ou Valor Econômico 
Adicionado que é a geração de valor pela empresa ao acionista, descontando todo custo de capital 
empregado, seja de acionistas ou terceiros. Resumindo, considera-se os ativos operacionais da 
empresa, deduzido de fornecedores, ou seja, os Ativos Econômicos utilizados nas operações. O 
retorno sobre estes ativos é determinado pelo Lucro Operacional Recorrente antes das despesas 
financeiras e imposto de renda. Em inglês NOPAT (Net Operating Profit After Taxes). Caso este 
retorno seja maior do que o custo ponderado do capital empregado nas operações, a empresa gera 
valor ao acionista, caso contrário destrói valor. Este é o conceito que utilizamos na metodologia de 
avaliação das empresas. 
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Além do fator quantitativo, avaliamos uma série de fatores qualitativos (10) ponderados que irão 
influenciar, na nossa visão, o valor da empresa. Estes fatores consideram entre outros, 
governança, competitividade, qualidade dos gestores, gestão de riscos, solidez financeira, 
previsibilidade dos resultados etc., que são ranqueados. Ou seja, a metodologia abrange fatores 
quantitativos e qualitativos. 
 
Em maio o Fundo estava posicionado em 11 empresas, sendo que 80% das empresas possui 
receitas fortemente relacionadas à moeda estrangeira (50% a 100%), e 20% relacionado ao varejo 
(comércio de veículos pesados, bens duráveis e incorporação imobiliária). Desta forma as 
empresas que compõe o Fundo se beneficiam sobremaneira da desvalorização cambial, ligadas 
tanto ao setor industrial (principalmente veículos pesados e componentes), como matérias primas 
(commodities), utilizadas em diversas atividades relacionadas ao consumo e ao setor industrial. 
Todas as empresas incluídas nestes 80% são também exportadoras o que mitiga o risco 
relacionado à economia local. Estas empresas já reportaram resultados muito positivos no primeiro 
trimestre, com taxa de câmbio média de R$ 3,24/USD.  Com o câmbio médio para o segundo 
trimestre ao redor de R$3,70/USD, estimamos resultados ainda mais positivos.  
 
 
Trígono Valor FIA 

 
O Fundo Trígono Valor FIA tem como objetivo buscar as melhores alternativas de investimentos 
dentro do universo de investimentos da B3, ou seja, na classe Carteira Livre, abrangendo todas 
empresas que tenham passado por uma pré-seleção de indicadores financeiros e também uma 
triagem relacionada à governança corporativa, independentemente do valor de mercado, desde 
que a liquidez das empresas e da carteira atendam aos requisitos de resgate de acordo com a 
análise e monitoração da área de risco. Desta forma, atendidos estes requisitos, aplicamos nossa 
metodologia de avaliação das empresas para compor  a carteira, buscando a maior diferença entre 
preço atual de mercado e o valor intrínseco das empresas avaliadas. 
 
Usamos a mesma metodologia descrita acima (EVA) para o Trígono Absoluto ao montar nosso 
portfólio, respeitando o mandato do Valor que é mais amplo e líquido.  
Em maio o Fundo estava posicionado em 11 empresas.  Aproximadamente 76% da exposição está 
em empresas que possuem receitas fortemente relacionadas ao dólar (40% a 100%), 21% 
relacionado ao setor de consumo e 3% a empresa ligada a saneamento (água e esgoto). Dentro do 
rol das empresas com receitas em moeda estrangeira, 45% tem seus negócios ligados à 
commodities, e 21% ao setor industrial.  
 
No segmento de commodities os preços internacionais estão em elevação, ou seja, um duplo 
ganho de moeda e preços. No segmento industrial, as empresas também se beneficiam do câmbio 
e de uma forte demanda por seus produtos tanto no mercado interno como externo, combinando 
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aumento da produção, preços e câmbio, fatores que no setor industrial são bastante positivos na 
rentabilidade e crescimento das receitas. No setor de consumo as empresas se beneficiam da 
queda da taxa de juros, sendo líderes nos setores em que atuam, marcas fortes e crescimento da 
demanda.  
 
Desta forma as empresas que compõe o Fundo se beneficiam sobremaneira da desvalorização 
cambial, e ligadas tanto ao setor industrial (material de transporte e equipamentos elétricos), e 
commodities (três diferentes setores), e de uma conjuntura favorável no mercado interno.  
Esperamos resultados robustos em nossas empresas para o 2º trimestre em que houve uma 
aceleração da desvalorização do Real.  
 
Seja bem-vindo à Trígono.  Em tempo entraremos nos detalhes das empresas investidas. 
 
Atenciosamente, 
 
Werner Mueller Roger 
Diretor de Investimentos e Gestor da Trígono Capital 
_______________________________________________________________________________ 
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, mas podem mudar futuramente, sem obrigação de aviso prévio a qualquer momento. Rentabilidades passadas não 
representam garantia de rentabilidades futuras. Os investidores em fundos não são garantidos 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. 
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