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Prezado Investidor, 

 

Conheço meu sócio e CIO da Trígono, Werner Roger, há exatos 30 anos, tempo mais que 

suficiente para acompanhar sua evolução como gestor e o refinamento em seu processo de 

investimento. Como gestor de renda variável há doze anos de grandes alocadores institucionais 

estrangeiros e locais, ele aprendeu, ao longo dos anos, as melhores práticas implementadas e 

valorizadas pelos mais sofisticados investidores.  Também incorporou às suas análises os 37 anos 

de mercado financeiro, sendo grande parte destes com foco em crédito.   

 

Surge então um método de investimento que reúne, na nossa visão, os três pilares para seleção 

das melhores oportunidades, o que chamamos de Trígono de Excelência de Seleção, 

consolidando nosso método para um retorno consistentemente superior no longo prazo. São três 

vértices que buscamos na seleção de nossas empresas, habilitando-as para o investimento. 

 

 

 

 

A combinação destes fatores são, na visão da Trígono, o que há de mais importante na escolha e 

na construção de um portfólio de longo prazo.   

 

O primeiro, Investimento Sustentável, se dá não só através da integração e coerência de fatores 

de ESG1 no processo de análise e manutenção dos investimentos, mas também da busca por 

impacto socioeconômico e exclusão de empresas e setores fora das conformidades.   

 

 

 

 

 

 

 

                                                        
1 ESG quer dizer Environmental, Social e Governance ou Meio Ambiente, Social e Governança. 
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Abaixo temos os três quesitos para avaliar um Investimento Sustentável: 

 

 
 

Quando falamos de investimento sustentável, olhamos o ESG no contexto da empresa e sua 

integração com os negócios, ou seja, sob a ótica de sua estrutura de capital, dinâmica competitiva, 

perfil financeiro e competitividade, nunca como um fato isolado. 

 

O impacto que buscamos, sob o arcabouço do investimento sustentável, mede a intenção que nós 

e a empresa temos em realmente fazer a diferença, que por sua vez deve trazer retorno financeiro, 

sendo perfeitamente mensurável como também transparente.  Não basta a empresa dizer que faz, 

pois queremos verificar, medir e, dessa forma, precificar o benefício no longo prazo. 

 

Já na lista de exclusões, para ser um investimento sustentável não alocamos em empresas de 

tabaco, de produção de armas, com matriz energética predominantemente de carvão e problemas 

ambientais. Também analisamos os dez mandamentos que compõe o Pacto Global das Nações 

Unidas, que engloba, entre outros, condutas de mercado, direitos humanos, ética e corrupção.  

Para nós, o respeito e a aderência aos três quesitos para o investimento sustentável reduzem, em 

muito, o risco do investimento, assim como traz benefícios financeiros no longo prazo. 
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Vejam, por exemplo, a rentabilidade entre o Ibovespa e o IGCX2 desde junho de 2001, data em que 

foi criado.  Empresas que compõe esta carteira ampla de governança renderam 1.421%, contra 

594% do índice geral da Bolsa, o Ibovespa. 

 

 

 
 

O segundo pilar do nosso Trígono de Excelência de Seleção, não menos importante, é o uso da 

ferramenta de EVA 3  ou Valor Econômico Adicionado, não só como forma de avaliação das 

empresas, mas também como arcabouço para cálculo de desempenho e de remuneração dos 

executivos.  Na nossa visão, empresas que geram mais EVA e que usam essa ferramenta 

internamente são as que têm a maior probabilidade de retorno, gerando maior valor aos acionistas.  

  

A Trígono calcula a geração de valor adicionado ao acionista através do EVA que é descontado e 

trazido a valor presente. Em geral os value investors ou que se auto denominam investidores de 

valor, utilizam na avaliação das empresas o fluxo de caixa livre através da metodologia do fluxo de 

caixa descontado. O EVA, aplica uma metodologia semelhante, mas considera o valor econômico 

adicional gerado aos investidores, levando-se em consideração o custo do capital investido nas 

operações. 

 

O terceiro pilar para selecionar uma empresa é a distribuição de dividendos, algo que não 

depende de precificação do mercado, mas unicamente da empresa.  É fato que, no longo prazo, 

grande parte do retorno de uma carteira vem dos dividendos distribuídos e reinvestidos no mesmo 

ativo. Quanto maior o prazo do investimento, maior a importância dos dividendos. 

 

                                                        
2 Índice de Governança Corporativa Diferenciada da Bolsa de Valores de São Paulo 
3 Economic Value Added 
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Selecionar bem as empresas é somente o primeiro passo para o sucesso. Como acionistas 

minoritários, também precisamos nos engajar, de forma construtiva, para que estas corporações 

possam, no longo prazo, ser mais sustentáveis, gerar mais EVA e remunerar seus investidores 

através de dividendos. Somente na Trígono, nos últimos 15 meses quando lançamos nossos 

fundos, já indicamos e elegemos doze Conselheiros de Administração e Fiscal em cinco empresas 

nas quais investimos. 

 

Através desta influência e proximidade, o objetivo é contribuir na geração de valor ao acionista e 

aderência das empresas aos princípios do ESG. Nosso engajamento construtivo se dá não só 

através da indicação de conselheiros, mas em todos os níveis da empresa através de um diálogo 

construtivo. 

 

 
 

É um trabalho de longo prazo que Werner vem fazendo há doze anos, sendo os últimos 24 meses 

aqui na Trígono. Um esforço que nos aproxima e alinha os interesses das empresas investidas, 

dos nossos investidores e da nossa Gestora, mais um Trígono de Excelência. 

 

Obrigado pela confiança e pelo apoio. A Trígono é uma gestora nova, com apenas dois anos, mas 

com muita história para contar e lições aprendidas em quase 70 anos de profissão somados. Os 

erros são nossos professores e os acertos o reflexo do que aprendemos. 

 

FREDERICO MESNIK 

CEO – TRÍGONO CAPITAL 
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Lutar ou Fugir: A Hora da Decisão 
 

 
O meio do ano é um bom momento para refletirmos o que fazer com nossos investimentos. Assim 

como quase tudo na vida, as decisões de investimentos são binárias. Tomar risco e buscar 

aumento de patrimônio ou manter uma postura conservadora e proteger o capital investido. O ser 

humano, pelo seu instinto de sobrevivência, reage, na maioria das vezes, seguindo seu impulso 

animal de proteger sua vida, assumindo atitudes defensivas. Em 1927, essa reação, também 

chamada de estresse agudo, foi descrita por Walter Bradford Cannon, médico titular do 

departamento de psicologia de Harvard, como a forma pela qual os animais reagem a ameaças, 

resultando em uma série de reações fisiológicas, como aumento de adrenalina.  

 

O professor de Chicago Richard H. Thaller, ganhador do prêmio Nobel de Economia em 2017 e um 

dos fundadores da ciência comportamental, descreve, em seu bestseller Misbehaving, como o ser 

humano não reage racionalmente às tomadas de decisões econômicas. Seguimos nossos instintos 

de preservação e nos abatemos muito mais com as perdas do que nos alegramos com os ganhos 

que são facilmente esquecidos. As perdas martelam nossa memória e, a cada vez que devemos 

tomar decisões importantes, como de investimentos, lembramos das experiências de perdas 

passadas.  

 

De maneira análoga, em decisões de fuga ou proteção, nosso instinto animal tende a seguir a 

manada, pois nos sentimos protegidos pela multidão ou acreditamos que a maioria tem razão. 

Gestores de investimentos, como seres humanos, reagem principalmente seguindo seu instinto 

animal. Alguns, para defenderem seu emprego, têm medo de errar sozinhos, preferindo acreditar 

que seu emprego estará garantido se errarem com a maioria. Afinal, melhor errar em grupo do que 

correr risco e ser o único a acertar.  

 

Em minha carreira de quase 37 anos no mercado financeiro, passei por vários momentos de muitas 

incertezas, e foram nestes que observamos posteriormente, as melhores janelas de investimentos. 

O gráfico a seguir mostra o comportamento do índice Bovespa em USD corrigido pelo IGP-DI 

(ajustado pela inflação) nos últimos 40 anos e os diversos pontos de stress e inflexões. 

Destacamos as melhores oportunidades: entre 1982 (forte recessão e inflação ascendente) e o 

Plano Cruzado em 1986; entre 1992 (pré-Plano Real) até 1994; entre 2002 (pré-eleição do 

candidato Lula) até maio de 2008; entre a forte queda em outubro de 2008 (crise mundial após a 

quebra do Lehman Brothers) até janeiro de 2010; entre janeiro de 2016 (governo Dilma pré-

impeachment) até o momento atual, quando o Ibovespa bateu seu recorde nominal.  
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Várias outras janelas se abriram, também seguidas de várias crises e quedas.  

 

 
 

Em minha carreira profissional, atuei 25 anos em grandes instituições norte-americanas na análise 

de crédito, como Chase Manhattan, Citibank e Western Asset, e 12 anos em boutiques de 

investimentos na gestão de renda variável (ações) na Victoire Brasil Investimentos e agora como 

um dos sócios fundadores da Trigono Capital. Nos últimos 20 anos, trabalhei em gestão de 

recursos de terceiros (crédito e renda variável) e, desde 1983, como investidor na bolsa de valores. 

Este perfil de carreira profissional me obrigou a atuar de forma prudente em crédito e em 

multinacionais, mas também de forma mais arrojada em renda variável em boutiques de 

investimentos, além de, como todos nós, gerir as finanças pessoais, buscando segurança familiar e 

aumento do patrimônio. 

 

Além de passar uma visão dos fundos da Trígono, nosso objetivo com esta Carta é ajudar aos 

leitores tomarem decisões pessoais de investimento, passando nossa visão a respeito da 

conjuntura de mercado, nossas preocupações, apontando oportunidades. Não existe dois 

investidores com o mesmo perfil de risco, cabendo a cada um de nós adequar nossos 

investimentos à nossa tolerância de risco, capacidade de poupança, necessidade de preservação 

ou aumento de capital; ou seguir nossos instintos de fugir (preservar) ou lutar (ampliar). Como 

gestores de investimentos, estamos sempre expostos à muitos acertos e nenhum elogio; a um erro 

e muitas críticas. Como investidores e tendo nossa consciência como juiz, buscamos sempre as 
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melhores decisões baseadas nas informações disponíveis, na experiência e nas melhores práticas 

de investimentos utilizadas na Trígono.  

 

Oferecemos aos nossos leitores um momento de reflexão antes de seguir um impulso de lutar ou 

fugir. Estamos, uma vez mais, diante de um momento único que reúne uma combinação de 

inúmeras variáveis. Caberá a cada investidor decidir o que fazer, ou simplesmente aguardar um 

pouco mais até que as nuvens se afastem. Mas, quando o céu estiver claro, os preços dos ativos 

refletirão este cenário, que poderá ser sombrio ou de luz intensa.  

Boa leitura e boas decisões.   

 

 

Conjuntura Internacional 

 

Nossas maiores preocupações e incertezas são o momento atual da economia norte-americana e o 

comportamento do presidente Trump. No início do ano, esperava-se um aumento nas taxas de 

juros nos EUA, o que reduz o apetite por investimentos em renda variável, especialmente em 

países emergentes, e um fortalecimento do dólar. No entanto, ao longo do ano, este cenário foi 

mudando e agora a questão é quando os juros irão cair e em qual a intensidade, podendo inverter 

o apetite de risco dos investidores. Em nossa opinião, o fator Trump é o que causa maior nível de 

incerteza. Com um comportamento ambíguo, Trump muda de opinião rapidamente, hora 

ameaçando e hora afagando seus principais parceiros comerciais, e ainda atuando politicamente 

em situações que causam tensões, como mais recentemente em relação ao Irã. Como empresário 

bem-sucedido no setor imobiliário e elegendo-se presidente dos Estados Unidos, é difícil saber se 

ele é um grande estrategista e hábil negociador ou um falastrão que consegue seus objetivos com 

o respaldo de parte da opinião pública local e do Partido Republicano. 

 

A disputa comercial com a China, conduzida por Trump, é a principal incerteza. A flexibilização das 

disputas com a Huawei, permitindo que empresas americanas voltem e vender para a gigante 

chinesa e vice-versa, demonstra igualmente o caráter ambíguo da questão. Caso chegue a uma 

boa resolução, embora seja muito difícil antecipar quando e sob quais termos, o mercado financeiro 

e a economia mundial poderão reagir positivamente. Por outro lado, o retrocesso nas negociações 

e o aumento de tarifas contrárias ao comércio entre os dois países repercutirão negativamente.  

 

Acreditamos que, mais vale uma negociação razoável para ambas as partes do que posições 

inflexíveis cuja soma é negativa para todos. Portanto, considerando o perfil empresarial do 

presidente Trump e a China como nação com maior história de negociações comerciais, 

apostamos em uma solução positiva para este imbróglio. O comportamento das taxas de juros e do 

dólar são fatores importantes, mas, em nossa opinião, de segunda e terceira ordem, apesar de 

poder ter efeitos positivos principalmente para os mercados emergentes. Taxa de juros menor 
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favorece estes mercados, enquanto a queda do dólar reduz a pressão inflacionária nos países 

emergentes e provoca aumento nos preços das commodities, favorecendo também estes países. 

 

 

Conjuntura Nacional 

 

Ao contrário do cenário externo, que nos parece mais imprevisível e com múltiplas variáveis cujas 

combinações poderão gerar diferentes comportamentos dos investidores e do fluxo de capitais, a 

conjuntura doméstica nos parece mais previsível, embora os investidores estrangeiros estejam 

mais cautelosos, como indica a saída de recursos da bolsa de valores por parte destes 

investidores, que retiraram cerca de BRL4 bilhões da Bovespa no primeiro semestre deste ano. 

 

A reforma previdenciária é a cereja do bolo da equipe econômica do governo, atraindo o maior 

número de comentários e análises de cunho econômico. Apesar de ela resolver parcialmente 

alguns dos problemas da economia brasileira, a reforma terá um efeito importante no 

comportamento de agentes econômicos, consumidores e investidores. O resultado poderá ser um 

ciclo virtuoso de longo prazo, mudando o patamar de crescimento do país. A seguir, destacamos 

os demais fatores que poderão ser catalisadores da retomada da economia:  

 

✓ Reforma tributária: simplificação, eficiência, justiça; 

✓ Reforma judiciária: celeridade, efetividade, jurisprudência e redução da corrupção; 

✓ Reforma administrativa: eficiência na gestão pública, redução de custos, despolitização e 

redução da corrupção; 

✓ Gestão das empresas estatais: diretoria executiva profissional, eficiência, despolitização e 

redução da corrupção; 

✓ Reforma previdenciária dos Estados: fator crítico para recuperação de alguns Estados (MG, 

RJ, RS), associada às privatizações e melhor gestão; 

✓ Privatizações: 122 empresas estão sob controle da União, com 144 subsidiárias; 

arrecadação de recursos pelo Tesouro e empresas estatais, eficiência gerencial, novos 

investimentos, despolitização de cargos e conselhos, aumento da competição e redução da 

corrupção; 

✓ Novas concessões: maior eficiência de portos e aeroportos, novos investimentos em 

rodovias, ferrovias e setor energético, melhorando a infraestrutura do país; 

✓ Marco regulatório do setor de saneamento: segurança regulatória, novos investimentos, 

privatizações, atração do setor privado, redução da mortalidade infantil e de doenças; 

✓ Quebra do monopólio do gás: redução no preço do gás, atração de investimentos, melhora 

da competividade dos setores consumidores, maior oferta de energia elétrica; 

✓ Investimentos no setor de hidrocarbonetos: serão investidos R$1,5 trilhões em investimentos 

em petróleo e gás no Brasil até 2027, potencialmente levando o país a se tornar um dos 

cincos maiores produtores de petróleo do mundo; 
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✓ Conversibilidade do BRL: meta de 2 a 3 anos; redução das taxas de juros, atração de 

capitais; 

✓ Redução das tarifas de importação e acordo comercial com a União Europeia: aumento do 

comércio internacional, redução de custos de matérias primas e preços de bens de 

consumo, novos investimentos no país, aumento da produtividade; 

✓ Abertura do setor financeiro e desregulamentação: maior oferta de crédito, menor custo, 

alongamento dos prazos, novos instrumentos financeiros, novas fontes de financiamentos, 

maior número de agentes financeiros, menor participação do setor público. 

 

Além de todas estas iniciativas, acreditamos que o efeito mais importante para a retomada da 

economia e do crescimento sustentável será a redução nas taxas de juros pelo Banco Central e a 

redução do risco Brasil, que refletirá o conjunto das reformas. A queda nas taxas de juros, que já 

deveria ter sido implementada pelo Banco Central, estimulará novos investimentos empresarias, o 

consumo, novos empreendimentos imobiliários, redução dos custos empresariais e de produção 

(custo financeiro faz parte das cadeias de produção). Além destes fatores, que atuam diretamente 

na economia real, o valor das empresas aumentará pela metodologia de avaliação através do fluxo 

de caixa descontado; no caso dos estrangeiros, haverá revisão para baixo do Risco Brasil e do 

prêmio de risco em renda variável (aplicado também pelos investidores locais). A revisão do 

crescimento do PIB do Brasil e dos lucros das empresas, combinado com a metodologia de 

avaliação, proporciona aumento no preço alvo das empresas e dos múltiplos usados na avaliação 

das mesmas, também relacionada à menor taxa de juros no curto e longo prazo. 

 

Diante de tantas possibilidades, e ainda que a reforma da previdência não ocorra dentro dos 

parâmetros de economia perseguido pelo ministro Guedes (BRL1 trilhão em 10 anos), este valor 

poderá ser obtido indiretamente caso sejam considerados a economia do carregamento da dívida 

pública derivada da queda das taxas de juros. Como esta economia de recursos poderá ser 

utilizada na redução da dívida pública e nos investimentos do Estado em educação, saúde e 

segurança pública, pilares do dever do Estado e do direito da sociedade em relação a seus 

governantes, cabe ao Congresso decidir qual Brasil queremos. Um novo país que estará apto a 

voltar a crescer e retribuir à sociedade tudo o que ela espera e merece, ou o velho Brasil cuja 

economia espelha o voo da galinha e é governado em favor de uma pequena elite política e 

econômica?  
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Desempenho e Estratégia dos fundos Trígono Capital 

 

Trígono Verbier – Carteira Livre 

 

O Fundo Trígono Verbier apresentou desvalorização de 0,9% no segundo trimestre, acumulando 

ganho de 8,9% no semestre e 35,9% nos últimos doze meses, comparado à variação positiva de 

5,9%, 14,9% e 38,8%, respectivamente, da Bovespa. Os resultados das empresas no primeiro 

trimestre foram apenas moderados, refletindo uma economia pouco dinâmica que aguardava a 

aprovação das reformas. O fraco desempenho do Fundo no segundo trimestre pode ser atribuído, 

em parte, à Cristal Pigmentos – uma das maiores posições, que apresentou desvalorização de 

18% no período – causado por evento societário relacionado à aquisição de sua controladora 

Cristal Global pela norte-americana Tronox, em abril. Conforme legislação societária no Brasil (Lei 

das S.A. de 1976), a Tronox teve que fazer uma oferta pública pelas ações ON da Cristal 

Pigmentos no Brasil (que representam menos de 0,4% das ações da Cristal em circulação), pelo 

preço de R$11,83, equivalente a 80% do preço pago pela Tronox na aquisição das ações da 

controladora Cristal Global, cuja oferta se deu em fevereiro de 2017 e baseado no valor atribuído à 

Cristal Global na época. Tal fato provocou queda de 30% no preço das ações da Cristal devido à 

má interpretação do mercado deste fato, já que a oferta foi meramente protocolar e sem qualquer 

efeito prático ou relação com o real valor da Cristal Pigmentos. Embora a ação da Cristal tenha se 

recuperado parcialmente, ainda estava 20% abaixo da data anterior ao evento.  

 

Nossa visão à respeito da aquisição da Cristal pela Tronox é positiva, já que a Tronox é listada em 

bolsa de valores, é a segunda maior empresa do setor do mundo, está voltada para gerar valor aos 

acionistas e, acreditamos, deverá destravar investimentos represados no Brasil. Devido à oferta da 

aquisição pela Tronox em fevereiro de 2016, a gestão da Cristal Pigmentos ficou praticamente 

paralisada até que a transação fosse aprovada pelo órgão regulador americano, o que ocorreu em 

abril de 2019. 

 

Em relação às demais posições da carteira, as principais alterações foram o aumento em 

aproximadamente 3 pontos porcentuais nas posições de São Martinho e Tupy, com as demais 

exposições sendo reduzidas como doadoras destes 6%. Estamos otimistas em relação ao 

desenvolvimento dos negócios da São Martinho, como a crescente participação do etanol no uso 

de combustíveis no Brasil, a possibilidade da empresa investir em nova planta de etanol, mas 

usando o milho como matéria prima, e a implementação do programa Renovabio, através da qual 

as distribuidoras de combustíveis terão de adquirir créditos de carbono das produtoras de etanol. 

Também acreditamos que o preço do açúcar deverá se recuperar devido à menor oferta do Brasil 

no mercado mundial no longo prazo. 

 

Em relação à Tupy, novos produtos mais sofisticados tecnologicamente, que aumentarão o valor 

adicionado de seu portfolio e a recuperação do mercado de veículos pesados no Brasil, serão 
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catalisadores de bons resultados, aumentando a distribuição de dividendos. Em termos setoriais, 

reduzimos a posição em commodities em 3,3% e aumentamos no setor industrial em 2,4%, 

assumindo maior exposição em relação à economia doméstica, que deverá voltar a crescer após a 

aprovação das reformas. 

 

Trígono Flagship – Small Caps 

 

O fundo Trígono Flagship apresentou valorização de 10% no segundo trimestre, acumulando 

ganho de 18,8% no semestre e 44,1% nos últimos doze meses, comparado à variação positiva de 

10,9%, 19,3%, 41,7%, respectivamente, do índice SMLL. Desde seu início, em 24 de abril de 2017, 

o fundo Trígono Flagship apresentou valorização de 37,7%, ante 22,2% do índice SMLL. 

 

Tal desempenho foi obtido com apenas 2,3% de sobreposição do Fundo ao índice SMLL (small 

caps). Setorialmente, o Fundo possui concentração em três diferentes segmentos da economia – 

indústria (37%), mineração e metalurgia (18%) e logística (16%) –, que representam 71% da 

carteira, enquanto as cinco maiores posições representam 67% da carteira. Em março, estes 

setores representavam concentração setorial de, respectivamente, 39%, 21% e 12%, ou seja, 

logística ganhou peso em relação aos outros dois, e que representavam, em conjunto, 72% da 

carteira. As cinco maiores posições representavam 65% em março, dentro de nossa estratégia de 

concentrar 2/3 da carteira nas cinco maiores posições. 

 

O índice SMLL possui concentração setorial bastante diferente do Fundo – consumo, varejo e 

shoppings (38%), concessionárias de serviços públicos, principalmente setor elétrico e saneamento 

(22%), e commodities (10%) –, com as cinco maiores posições representando 20% do índice. O 

fundo Trigono Flagship proporciona diversificação como alternativa a investimentos em small caps 

e possui exposição à diferentes fatores de risco. Desta forma, praticamos gestão ativa e nos 

posicionamos em empresas com menor valor de mercado e liquidez em relação às empresas que 

compõe o índice; portanto, os fatores que explicam o melhor desempenho do índice small caps em 

relação ao Bovespa no longo prazo são ainda mais relevantes em nosso Fundo e estratégia de 

investimento. O mercado busca empresas de maior liquidez independente do seu valor, enquanto 

nós buscamos empresas com maior potencial de valorização, ou seja, com maior desconto em 

relação ao seu valor intrínseco, sendo na camada de empresas menores e menos negociadas que 

se encontram as melhores oportunidades.   
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Trígono Delphos – Dividendos 

 

O Fundo Trígono Delphos, inicialmente inserido na categoria de Carteira Livre e que tinha como 

referência o índice Bovespa, passou para a categoria Dividendos (IDIV) em 14 de março de 2019; 

portanto, o histórico do Fundo desde o início mescla carteiras e índices com características 

diferentes. No segundo trimestre, o Trígono Delphos teve valorização de 5,4%, ante 9,0% do IDIV. 

Este índice possui grande concentração em empresas do setor elétrico, saneamento e 

telecomunicações, que representam 40% de sua composição, além de bancos, com 15%. Assim, o 

índice teve como catalisador de valorização o bom desempenho setorial das concessionárias 

devido à expectativa de alterações regulatórias favoráveis e de privatizações. O índice do Setor 

Elétrico (IEEX) teve valorização no semestre de 33% e 14% no segundo trimestre, ilustrando o bom 

desempenho das empresas do setor, favorecendo o índice de dividendos. Embora concordamos 

que as mudanças regulatórias e eventuais privatizações são potencialmente positivos, cabe 

lembrar que o arcabouço regulatório que determina as receitas das concessionárias são revisadas 

a cada cinco anos, e com a forte queda nas taxas de juros, a rentabilidade sobre o capital investido 

será reduzido, limitando o crescimento das receitas e da própria rentabilidade das empresas. 

Nossa carteira está direcionada para empresas que, além de pagar dividendos (5,6% sobre a 

carteira atual nos últimos doze meses, comparado a 5,2% do IDIV), têm possibilidade de 

crescimento maior e cuja rentabilidade não dependa de limitações regulatórias. Em junho, apenas 

17% da posição estava relacionada às concessionárias de energia e saneamento e não havia 

posição em bancos. O setor industrial representa 26% da carteira, químico 18% e concessões 17% 

(61% do total), ante 29%, 18% em mineração e metalurgia, e 15% em concessões em março (62% 

do total). Com a mudança da estratégia Carteira Livre para Dividendos, buscamos aumentar as 

posições em empresas com maior potencial de distribuição de dividendos, mudando um pouco 

nosso posicionamento estratégico, além de aumentar pontualmente a posição no setor químico. 

Em junho, as cinco maiores posições representavam 68% da carteira, ante 62% em março, sendo 

que o maior aumento foi em uma empresa do setor químico, que passou de 8,5% para 13,4%. 
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Análise dos índices Bovespa-IBOV, Small Caps-SMLL e Dividendos – IDIV 

 

Para leitores e investidores que estejam em dúvida em qual Fundo investir ou qual índice oferece 

as melhores perspectivas, faremos, nesta seção, uma abordagem da composição dos três índices 

que servem como referência para nossos fundos.  

 

O gráfico abaixo ilustra a composição dos três índices desde a criação do SMLL, em abril de 2008, 

e que coincide com o quase pico do índice Bovespa, em dólares, anterior à crise de 2008/09. 

 

 
 

 

Observa-se forte aderência dos índices SMLL e IDIV, ambos apresentando desempenho bem 

superior ao Bovespa, 145% do IDIV, 127% do SMLL e 54% do Bovespa. Como veremos a seguir, 

setorialmente, o IDIV e SMLL apresentam maior similaridade, enquanto o Bovespa está 

concentrado em commodities e no setor financeiro. 
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Índice BOVESPA – IBOV 

 

O índice Bovespa possui grande concentração no setor financeiro, com Itaú Unibanco, Bradesco, 

Banco do Brasil e Santander representando 29%, e 37% somando outras empresas ligadas ao 

setor financeiro; bens minerais (commodities), através de Petrobras e Vale/Bradespar, com 22%, 

ou seja, 59% em apenas dois segmentos. A seguir, duas empresas ligadas ao consumo 

representam 7%, através da Ambev (5%) e Lojas Renner (2%), elevando para 66% a concentração 

do índice. Tal composição não representa adequadamente a economia brasileira, mas é construída 

baseada na liquidez das empresas mais negociadas.  

 

Acreditamos que o setor financeiro terá como desafio recentes mudanças importantes no mercado, 

em razão da inserção cada vez maior da tecnologia e dos bancos digitais, da desregulamentação, 

da desintermediação, dos novos agentes econômicos e competidores (seguradoras, meios de 

pagamento, gestoras de recursos, consultores financeiros), da implementação no Brasil do acordo 

da Basileia 3, que exige maior base de capital dos bancos até 2022, da queda na taxa de juros e 

spreads financeiros, etc. Além disso, os grandes bancos possuem extensa rede de agências, que 

são onerosas, demandam muito pessoal e são cada vez menos necessárias. O fechamento das 

agências já vem ocorrendo, mas também traz custos associados e pode significar perda de 

mercado para os bancos digitais.  

 

Petrobras e Vale atuam em setores que, acreditamos, estarão em processo de forte pressão de 

preços. Embora no curto prazo a OPEP (cada vez menos importante) busca disciplinar a oferta de 

petróleo, no médio e longo prazo, haverá crescimento da oferta, principalmente pelo aumento na 

produção dos EUA, Brasil (pré-sal e empresas estrangeiras), Argentina (campo de Vaca Muerta) e, 

potencialmente, Irã e Venezuela, caso voltem ao mercado internacional. A introdução de novas 

tecnologias para a exploração do shale gas (gás de xisto ou gás não convencional) e do pré-sal 

deverão ser elementos importantes na retração dos preços no médio e longo prazo. Segundo o 

Departamento de Energia dos EUA, a Argentina e os EUA possuem 32% das reservas mundiais de 

petróleo e 10% das reservas de gás natural, os quais serão desenvolvidos através de tecnologias 

não convencionais (shale gas). O campo de Vaca Muerta é o terceiro maior do planeta e o dobro 

do maior campo de shale gas norte-americano (Eagle Ford).   

 

Ao lado da maior oferta, a descarbonização através da redução do uso de energia de origem fóssil, 

utilização de fontes alternativas (biocombustíveis, híbridos, elétricos), restrições ao tráfego etc., 

serão fatores que inibirão o consumo de petróleo e derivados.  

 

Em relação ao minério de ferro, acreditamos que, assim que a Vale recuperar sua capacidade de 

produção, desviando-a para o Sistema Norte (Carajás), de maior qualidade e menor custo, haverá 

forte pressão nos preços, pois a Vale buscará recuperar seu mercado enquanto várias empresas 

aumentaram a capacidade instalada e lutarão para defender mercados e investimentos realizados. 
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Guerra de preços é um resultado óbvio num mercado que cresce moderadamente, sendo típico 

das commodities cíclicas e, especialmente, dos que passam por um evento como o atual causado 

pelo acidente em Brumadinho. Além deste cenário de queda de preços, as empresas deverão 

investir mais em meio ambiente e serão cada vez mais fiscalizadas e, eventualmente, tributadas, 

pelo impacto ambiental de suas atividades.    

 

 

Índice Small Caps - SMLL 

  

O índice Small Caps possui melhor distribuição setorial e menor concentração em empresas em 

relação à Bovespa, refletindo melhor a economia brasileira e a dinâmica do PIB. No entanto, 

quando consideramos setores ligados diretamente ao consumo (Consumo e Varejo, Construção e 

Shopping Centers), mais relacionados aos fatores renda e taxa de juros, a somatória destes 

setores atinge 44%. Se adicionarmos Educação, o total atinge 49%. A seguir, o setor de 

concessões (Energia Elétrica e Saneamento) representa 22%, seguido pelo setor de commodities 

(10%) e industrial (5%). Somando os subsetores ligados à Consumo e Concessionárias, que 

representam fatores domésticos, o índice é de 71%. Diferentemente do Bovespa, que possui 

grande concentração em commodities e, por consequência, exposição à taxa de câmbio, o índice 

Small Caps possui exposição de apenas 10% neste fator.  

 

Desde sua criação, em abril de 2008, o índice apresentou desempenho superior ao Bovespa, 

oferecendo aos investidores um nicho focado na economia doméstica, sensível à inflação e à taxa 

de juros, e com pouca exposição ao fator câmbio e preços de commodities. Tais características 

têm atraído investidores e gestores para empresas que reúnem exposição à economia doméstica e 

que acreditam na recuperação do crescimento do PIB, além dos que buscam vantagens intrínsecas 

das small caps em relação às grandes empresas. 

 

 

Índice Dividendos - IDIV 

 

O índice IDIV, que teoricamente busca refletir as empresas que pagam mais dividendos, possui 

grande concentração nas concessionárias de serviços públicos (Energia Elétrica, Saneamento e 

Telecomunicações), com 40%, seguido pelo setor bancário, com 19%, e serviços financeiros 

(seguros), com 7%, ou 26% se considerarmos os dois como setor financeiro, seguido por 

diagnósticos e planos de saúde, com 7%. Este índice tem baixa exposição ao fator câmbio e 

commodities (6%), mas grande exposição a setores regulados (inclui também 4% de concessão de 

rodovias), como as concessionárias de serviços públicos, seguros e saúde.  

 

Após as privatizações do setor de telecomunicações, elétrico e concessão de portos e rodovias, os 

novos controladores buscaram recuperar seus investimentos através de dividendos, limitando 
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novos investimentos nas empresas investidas, mas com aquisições paralelas em outras empresas 

através de holdings. Entendemos que uma concentração de 76% em apenas três segmentos de 

certa forma regulados, da economia (Concessões, Saúde e Financeiro) é elevado, com potencial 

moderado de crescimento das empresas e, ademais, submetido à órgãos reguladores, ao poder 

público e à institutos de defesa do consumidor.  

 

Historicamente, o índice apresentou excelente desempenho, motivado, em nossa opinião, pelo 

ganho de eficiência das empresas privatizadas, boa performance do setor financeiro e seguros, 

além do próprio mercado (gestores e investidores) que buscam empresas com histórico ou perfil de 

boas pagadoras de dividendos. A questão que se coloca é se um novo ciclo de privatizações e 

novos investimentos possibilitarão que estas empresas continuem a distribuir dividendos como 

ocorreu historicamente, além das revisões regulatórias quinquenais, que limitam a lucratividade e o 

retorno ao capital investido devido à forte queda nas taxas de juros, componente importante nas 

revisões tarifárias. Nossa estratégia é ter uma menor exposição em setores regulados, a despeito 

do bom resultado dos últimos anos, optando por empresas com maior potencial de crescimento e 

sem amarras regulatórias. 

 

Atenciosamente, 

 

Werner Mueller Roger 

CIO e Gestor 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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