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Prezado Investidor, 
 
Passado um pouco mais de sete meses do lançamento dos fundos Trígono Absoluto Small Caps e 
Trígono Valor, daremos uma visão estratégica, bem como uma avaliação do desempenho dos 
mesmos. Nosso objetivo é fazer uma atualização trimestral após cada período de divulgação de 
resultados, fator importante no desempenho das ações que compõe os Fundos, especialmente 
para a estratégia small caps, como veremos à frente, bem como posicionar nossos investidores a 
respeito da estratégia e aspectos macro que influenciam o desempenho das empresas e das 
carteiras.   
 
Desejamos uma boa leitura. 
 
 

Fundo Trígono Absoluto Small Caps 
 
Lançado dia 24 de abril, o Fundo tem como objetivo investir em empresas de menor capitalização 
(valor de mercado) e liquidez, preferencialmente abaixo de BRL10 milhões diários. Definimos uma 
linha de corte de BRL5 bilhões de capitalização (valor em bolsa pela classe de ações mais 
negociada), segmento menos acompanhado pelos grandes investidores e fundos de investimentos 
e principalmente pelas corretoras de valores.  
 
Quanto mais acompanhadas pelo mercado, maior liquidez e número de investidores locais e 
estrangeiros investidos, menores são as oportunidades de encontrar empresas excessivamente 
descontadas em relação ao seu valor intrínseco ou potencial. É justamente o nicho de menor 
capitalização e liquidez que exploramos. Além do valor de mercado, a liquidez é um fator bastante 
importante, pois as corretoras de valores excluem as empresas menos líquidas que formam o 
universo de pesquisa e recomendações, por isso buscamos também empresas que negociam 
abaixo de BRL10 milhões diariamente. Ações de menor liquidez são relegadas, 
independentemente do valor que possam gerar para os investidores. Isto decorre pelo fato destas 
empresas não gerarem receita de trading recorrente, quer seja pela limitação da liquidez, ou pela 
estratégia de investidores em manter as ações em carteira por um longo período, até que o preço 
justo ou preço alvo de saída seja atingido. Já as ações de maior liquidez e aquelas inseridas em 
carteiras com gestão tipo top down proporcionam maior giro devido as alterações nos fatores 
macroeconômicos e nas dinâmicas setoriais. Isto leva os gestores a mudar suas alocações 
setoriais, e como consequência, negociação das ações das carteiras, gerando maior nível de 
receitas para as corretoras. Também é o caso de bancos de investimentos que buscam 
prioritariamente empresas com maior potencial para gerar receitas em uma área ou mais áreas de 
sua atuação, sendo que as empresas de menor porte oferecem menos oportunidades. 
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Desde o lançamento do Fundo o mesmo apresentou um desempenho positivo de 10,6%, 
comparado a 0,4% do índice Small Caps (SMLL) e 5,2% do Bovespa, sendo que o SMLL é o índice 
de referência para cálculo da taxa de performance. Em relação ao índice SMLL, desde sua criação 
em 30 de abril de 2008, o mesmo apresentou uma valorização de 76%, comparado a 32% do 
Bovespa neste período até 30 de novembro de 2018, um excesso de retorno anual de 2,8%, 
configurando-se numa interessante classe de diversificação e geração de alfa no longo prazo.  
 
Portanto, julgamos ser este um interessante segmento para diversificação e geração de valor 
adicional aos investidores no longo prazo, como demonstra o desempenho dos índices em 10,5 
anos e tendo como base uma data antes da crise de 2008, quando foi criado o índice SMLL.  No 
entanto, buscamos oportunidades que estão fora do SMLL, pois este índice e vários ETFs 
(Exchange Traded Fund) que buscam espelhar este segmento, acabam por atrair um grande 
volume de investidores e investimentos em uma gestão passiva com desempenho que busca se 
aproximar da média do mercado. Ao investirmos fora deste espectro ou universo, nossas 
oportunidades são maiores e nos afastamos do efeito manada característico dos movimentos 
simultâneos de mercado que nada tem a ver com o valor ou fundamento das empresas, mas tão 
somente espelham fluxo e liquidez. Em novembro, as empresas que compõe o Fundo Trígono 
Absoluto possuíam apenas 2,8% da participação no índice SMLL, ou seja, quase 97% de 
diversificação em relação a este índice. 
 
Nossa gestão é fundamentalista e com pouca correlação com os índices (como comentado acima), 
buscando as melhores oportunidades, independentemente do tamanho das empresas e se fazem 
parte ou não de qualquer índice. Além disso, nossa metodologia é baseada principalmente em EVA 
(Economic Value Added, ou Valor Econômico Adicionado) que se diferencia daquelas usuais 
praticadas pelo mercado como múltiplos ou fluxo de caixa descontado, proporcionando avaliações 
também diferenciadas, mas que proporciona uma visão de mais longo prazo e exclui a volatilidade 
de resultados no curto prazo e que trazem distorções na captura do real valor das empresas.  
 
Como estamos focados nos fundamentos e na qualidade das empresas, e como muitas delas são 
pouco acompanhadas ou monitoradas pelas corretoras de valores e pelo mercado, ao saírem 
resultados que surpreendem, alguns investidores buscam rapidamente se posicionar, causando 
correções nos preços das ações. Este é um ciclo contínuo e a cada trimestre causa ajustes nos 
preços, que pode ser tanto para cima como para baixo, causado pelo efeito que no jargão do 
mercado denomina-se earnings surprise. O mercado tem se tornado cada vez mais sensível aos 
resultados trimestrais, que para nós pouco significa numa visão de longo prazo, e ainda 
proporciona movimentos das estratégias de long & short, exacerbando ainda mais a volatilidade 
das ações no período de divulgação de resultados, especialmente das ações de menor liquidez. 
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No caso do Fundo Trígono Absoluto Small Caps, e pelas características das empresas investidas, 
o desempenho das ações e consequente maior valorização da carteira ocorreu durante o período 
de divulgação dos resultados, como foi novembro. No mês, o Fundo valorizou 11,8%, ante 4,8% do 
Índice SMLL e 2,9% do Bovespa. Em agosto, houve um comportamento similar, com o Fundo 
valorizando 4,6%, enquanto que o SMLL perdeu 4,3% e o Bovespa 3,2%. Este é um padrão que 
vai se repetindo a cada trimestre durante a divulgação de resultados, mostrando a ineficiência do 
mercado e oportunidades que surgem para arbitrar tal ineficiência. 
 
O Fundo Absoluto está atualmente investido em treze empresas, sendo que as cinco maiores 
posições representam 73% da carteira, uma característica do Fundo em concentrar nas empresas 
em que o gestor possui maior nível de convicção, conhecimento setorial, potencial de valorização e 
que a liquidez esteja adequada aos parâmetros do Fundo. Destas cinco empresas, as duas de 
menor liquidez negociaram em média diária BRL508 mil e BRL450 mil nos último 90 dias. Entre as 
três mais líquidas, aquela de maior liquidez negociou diariamente uma média de BRL12 milhões, 
seguida por BRL7,4 milhões e BRL4,4 milhões. 
 
Outra importante característica do Fundo são os dividendos recebidos. Considerando as cinco 
maiores posições, o preço de fechamento das ações em novembro e os dividendos pagos pelas 
empresas nos últimos 12 meses, as mesmas proporcionaram os seguintes yields (dividendos/preço 
atual), empresa A (16,5%), B (7,4%), C (6,2%), D (5,4%), e E (3,6%). Quando ponderamos o yield 
de cada uma destas ações pelo peso na carteira, estas proporcionaram um yield médio de 8,3%, 
contribuindo com 6% para a carteira. As demais empresas que representam 27% da carteira 
proporcionaram um yield ponderado de 1,1%, elevando o yield para 7,1% da carteira de ações. 
Esperamos que o yield da carteira será ainda maior nos próximos 12 meses seguindo o 
crescimento no lucro das empresas e até uma maior distribuição em relação aos lucros (payout). 
Fazendo um simples exercício pelo Modelo de Gordon para precificar o valor da carteira usando-se 
apenas o yield da carteira teríamos o seguinte resultado:  
 
P = D / (K – G), 
 
Onde P é o preço ou valor do ativo, D = dividendos, K = custo do capital ou retorno requerido, e G 
é a taxa de crescimento dos dividendos na perpetuidade; ou seja: 
P = 7,1% / (13,5% – 10%) = 202,8, ou seja, partindo de uma base 100 que representa a carteira de 
ações, o valor do fundo é 202,8, considerando-se uma modesta taxa de crescimento dos 
dividendos de 10% e um custo do capital de 13,5%.     
 
Em termos de posicionamento setorial, 39% da carteira está alocada no setor industrial ligado a 
matérial de transportes e componentes, 27% em mineração e metalurgia, 12% em química, 8% no 
agronegócio, 6% incorporação imobiliária, 4,0% concessões, e 4% em outros setores. 
Considerando as receitas das empresas, aproximadamente 65% da carteira tem seu faturamento 
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relacionado a moeda estrangeira (exportações e preço de referência), ponderando-se a 
composição da carteira e as receitas de cada empresa. Dos 65% de exposição ao câmbio, 36% da 
carteira está posicionada em empresas cujos preços dos produtos estão relacionados a economia 
chinesa, notadamente siderurgia e construção civil. O possível distencionamento das relações 
comerciais entre EUA e China poderá favorecer estas posições, bem como algumas empresas que 
exportam componentes para os EUA, e que por sua vez agregam valor e exportam para a China. 
Portanto, mesmo no setor industrial existe uma exposição indireta à China, sendo este importante 
fator de risco, mas também de geração de valor à carteira. 
 
Como comentado pelo futuro ministro Paulo Guedes, o governo de Jair Bolsonaro deverá estimular 
a atividade industrial, sendo que as empresas investidas neste segmento deverão se beneficiar de 
investimentos no setor de infraestrutura, logística, mobilidade urbana e transportes, e agronegócio. 
Embora com baixa exposição ao setor de consumo, acreditamos que aqueles em que estamos 
investidos terão uma maior dinâmica de crescimento, especialmente pela baixa base de 
comparação. Como o Brasil ficou estagnado nos últimos cinco anos, investimentos serão 
necessários não só para substituir bens que estão no final da vida útil, como para sustentar o 
crescimento do país. A exemplo das commodities, o setor industrial apresenta ciclicidade. 
Enquanto as commodities estão expostas a fatores globais, como China, o setor industrial está 
essencialmente ligado a dinâmica do PIB, investimentos em infraestrutura e modernização, sendo 
que desde 2013 o histórico é negativo e de 2018 em diante esperamos uma reversão nesta 
tendência e a “busca da recuperação do tempo perdido”.  
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Fundo Trígono Valor 
 
Lançado dia 26 de abril, o Fundo tem como objetivo investir em empresas que proporcionam as 
melhores perspectivas de valorização, independentemente da capitalização (valor de mercado de 
suas ações), dentro do universo de pesquisa e investimentos da Trígono Capital e cuja liquidez 
esteja adequada aos parâmetros de resgate (D + 30). Inserido na categoria Carteira Livre, o Fundo 
tem o índice Bovespa como referência para apuração da taxa de performance. 
 
Desta forma, o Fundo busca oportunidades em todos os espectros de tamanho e até liquidez 
(respeitados os parâmetros), sem ficar aprisionado a uma estratégica específica. Como o próprio 
nome define, o que buscamos é empresas cujo VALOR não está devidamente precificado. Muitas 
vezes as ações se desvalorizam por movimentos específicos de mercado, como uma queda forte 
devido participação relevante de estrangeiros nas ações e que em dado momento reduzem as 
alocações no Brasil ou em mercados emergentes. Estas quedas podem também estar associados 
a notícias que geram movimento de venda setorial. Tais movimentos pouco têm a ver com os 
fundamentos das empresas no longo prazo e geram janelas de oportunidades de compra. Ao 
mesclarmos ações de todos os tamanhos e diferentes níveis de liquidez, acreditamos que a 
carteira minimiza movimentos específicos relacionados ao mercado. 
 
Outra característica específica do Fundo e da Trígono Capital é o uso de metodologia baseada 
principalmente em EVA (Economic Value Added, ou Valor Econômico Adicionado) que se 
diferencia daquelas usuais praticadas pelo mercado como múltiplos ou fluxo de caixa descontado. 
O uso do EVA proporciona avaliações diferenciadas e que com horizonte de prazo mais longo, 
excluindo a volatilidade de resultados no curto prazo, e que trazem distorções na captura do real 
valor das empresas avaliadas. Mas para aproveitar movimentos de mercado ou súbitas mudanças 
em determinados setores, como por exemplo, uma forte elevação nos preços de determinada 
commodity, ou incentivos governamentais para algum setor, etc, fazemos algumas posições 
estratégias setoriais (top down), capturando as oportunidades que possam surgir neste ambiente 
tão volátil e incerto. 
 
Dentro destas características, o Fundo também apresenta uma certa diversificação setorial, 
embora buscamos manter uma concentração em poucas empresas. No fechamento do mês de 
novembro, o Fundo estava investido em treze empresas, sendo que as seis maiores posições 
representavam 67,4% da carteira, e nenhuma delas com menos de 6%, sendo que a maior posição 
representava 20%, seguindo 19,3% e 10,1%, totalizando 49,4% de três diferentes setores e com 
dinâmicas de mercado e riscos também diferentes. As demais três maiores posições, cada uma 
com pouco mais de 6% da carteira, também estão inseridas em outros setores, o que traz uma boa 
diversificação.  
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Em termos de exposição setorial, 28,7% estava alocado no setor industrial, sendo 25,7% 
relacionado ao setor automotivo, principalmente relacionado a veículos pesados e 3% ligado a 
bens de capital produzidos para um grande número de setores da economia. Em seguida, o setor 
de mineração e metalurgia representa 19,8%, consumo 15,4%, óleo e gás, com 10,3%, químico 
6,3%, papel e celulose 6,2% e o restante setorialmente distribuído entre alimentos e bebidas, 
concessões e serviços financeiros totalizando 11,5%, além de caixa e provisões com 1,8%.  
Quando analisamos a exposição ao fator câmbio, 63% das receitas e/ou preços das empresas que 
compõe a carteira são ligados a moeda estrangeira, sendo 42% relacionado a commodities e 21% 
a bens industriais exportados ou produzidos no exterior. Acreditamos que os fatores relacionados a 
câmbio, China (que impacta o preço internacional das commodities) e PIB no Brasil são 
dominantes no desempenho das empresas e resultados. 
 
Quando comparamos a carteira com a composição de índices, apenas 12,9% da carteira faz parte 
do Bovespa e 6,5% no índice SMLL (Small Caps), demonstrando que o Fundo não está vinculado a 
qualquer índice e que proporciona uma boa diversificação aos investidores.  
O desempenho acumulado ficou negativo em 3,3% comparado a 3,1% positivo do Bovespa no 
período e 0,2% negativo do SMLL, mais uma vez demonstrando que o Fundo não possui uma 
grande correlação a estes índices.   
 
 
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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