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Prezados Investidores, 

O mês de outubro nos reservou, como boa notícia, a tão aguardada reforma da Previdência. Apesar de já 
precificada pelo mercado, sua aprovação foi um marco importante como ponto de partida para as reformas 
econômicas que serão implementadas até o final de 2020. Não obstante, uma vez mais houve forte saída de 
recursos estrangeiros da bolsa de valores – excluindo os IPOs (Oferta Pública Inicial em inglês) –, com saldo 
negativo de BRL9,6 bilhões, levando o acumulado negativo no ano a BRL30,4 bilhões. Ainda, assim o índice 
Bovespa fechou o mês em 2,4%, com alta de 22% no ano.

Em outubro, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, deu trégua ao mercado. Não houve nenhum 
grande atrito com a China e é provável que, em novembro, será fechada a primeira parte do acordo comercial 
entre os países. No fim do mês, o Federal Reserve (FED) cortou as taxas de juros em 0,25%, ação amplamente 
antecipada pelo mercado, mas indicou que haverá um período de observação antes de novo movimento de 
queda dos juros, algo que irritou Trump, pois ele gostaria que a política de corte de juros fosse mais agressiva. 
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A desaceleração do crescimento da economia nor-
te-americana é o grande desafio de Trump para as 
eleições presidenciais no próximo ano, daí sua ir-
ritação em relação ao FED. Ademais, o presidente 
americano talvez tenha percebido que a guerra co-
mercial com a China em nada ajudou os EUA a ex-
pandir sua economia, o que o tornou mais flexível 
e menos agressivo nas negociações com Beijing. 
Ciente das dificuldades eleitorais de Trump, o go-
verno chinês, de forma paciente e pragmática, vem 
“cozinhando a águia” americana, a fim de alcançar 
condições mais vantajosas nas negociações. Dados 
mais encorajadores em relação à atividade indus-
trial chinesa fortalecem ainda mais o país em suas 
negociações comerciais.

Como resultado de notícias neutras ou levemente po-
sitivas, e sem nenhum grande fato novo negativo, o 
mercado norte-americano se voltou aos fundamentos, 
prestando mais atenção à publicação dos resultados do 
terceiro trimestre. Refletindo esse ambiente macroeco-
nômico, o índice S&P500 fechou outubro com alta de 
2,04%, praticamente no nível recorde mensal, acumu-
lando ganho de 21,2% no ano e 12,0% nos últimos doze 
meses, nada mal para uma economia que vem perden-
do fôlego e está envolvida em um grande impasse co-
mercial com a China. Cerca de 70% das empresas que 
compõe o índice S&P500 já reportaram seus resultados, 
sendo que ¾ superaram as estimativas dos analistas. Ou 
estes estavam demasiadamente pessimistas, ou a eco-
nomia não está de fato tão morna como aparenta.

Indo além das notícias relacionadas às duas principais economias mundiais, destacamos o terceiro adiamento 
do Brexit, desta vez até janeiro de 2020, e as confusões sócio-políticas em nosso continente. Enquanto a Ve-
nezuela deixa de ser assunto, Bolívia, Equador e Chile ganham importância, especialmente o Chile, pois o país 
é tido, pela equipe econômica do governo, como modelo a ser seguido pelo Brasil. Apesar de seus bons indi-
cadores macroeconômicos,  parte da população chilena deu início a grandes manifestações contra governo, 
encurralando o presidente da república, que reagiu fazendo concessões e cancelando reformas econômicas, 
visando a acalmar os manifestantes. Na Argentina, o resultado da eleição presidencial já estava precificado 
pelo mercado, restando conferir o que o governo peronista irá fazer para reverter o quadro econômico ne-
gativo do país e como serão as relações com o Brasil, tanto do ponto de vista comercial quanto diplomático.

Após a inflação medida pelo IPCA cair para 0,09% em 
setembro, o IPCA-15 de outubro cravou nos mesmos 
0,09%, menor índice mensal para o mês desde 1998, 
levando o acumulado em doze meses para 2,72%. 
Diante desse quadro benigno, o Banco Central pro-
moveu corte de 0,50% na taxa SELIC no dia 30, tra-
zendo os juros para 5%, algo inédito na economia bra-
sileira, e já antecipou novo corte de 0,5% ainda neste 
ano. Além de estimular a economia tanto pelo lado do 

CONJUNTURA LOCAL

consumo quanto pelos investimentos do setor pro-
dutivo, a queda na taxa SELIC representa importante 
economia na dívida pública, já que é usada para inde-
xar 2/3 da dívida. A valorização do BRL em 3,3% em 
outubro, com o dólar cotado a BRL4,00, ajuda na ma-
nutenção da baixa inflação, movimento facilitado pela 
redução dos preços dos combustíveis pela Petrobras, 
que ajudam a atenuar a bandeira vermelha na conta 
de luz paga pelos consumidores em novembro. 
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Com juros e inflação em baixa, o desafio maior do go-
verno é promover o crescimento do país, que será de-
terminante para melhora na nota de crédito do Brasil 
pelas agências classificadoras de risco. Não obstante, 
enquanto as agências são cautelosas e lentas para re-
visarem suas notas, o mercado financeiro já se ante-
cipou, precificando o risco de calote do Brasil através 
do indicador Credit Default Swap (CDS) – derivativo de 
seguro de crédito que mede o risco de crédito do país 
–, que atingiu 117 pontos-base, o menor índice desde 
maio de 2013, quando o Brasil ainda detinha grau de 
investimento pela agência classificadora de risco S&P.

Mesmo após a aprovação da reforma da previdência, 
a agenda de reformas econômicas do governo ainda 
é extensa e inclui a reforma administrativa, a reforma 
tributária e o equacionamento dos déficits fiscais de 
Estados e Municípios. Tais medidas dependem de PEC 
(Projeto de Emenda Constitucional) e muita negocia-
ção com o Poder Legislativo. Além disso, ainda há o 
novo marco regulatório para o setor de saneamento, a 
reforma da legislação do setor elétrico e a abertura do 
setor de gás, que deverão trazer novos investimentos 
do setor privado, provendo melhoria dos serviços e 
queda dos custos. Por fim, o mega leilão da cessão 
onerosa é um marco importante para o desenvolvi-
mento do setor de petróleo no Brasil, trazendo inves-
timentos e tecnologia das mais importantes empresas 
de petróleo do mundo.  

Nossos fundos, através das diferentes estratégias, 
estão posicionados principalmente em empresas 
de menor valor de mercado, conhecidas como 
small caps e micro caps. Essas empresas possuem 
menor cobertura por corretoras de valores e, por 
serem menos conhecidas, são ignoradas por gran-
de parcela de investidores. Dessa forma, se tor-
nam mal precificadas, o que nos permite investir a 
preços bastante descontados em relação ao valor 
que consideramos justo através de nossa meto-
dologia de investimentos. Durante o período de 
divulgação dos resultados trimestrais, o elemento 
surpresa positiva (ou negativa) acaba impactan-
do os preços das ações. Neste trimestre estamos 
confiantes como uma vez mais algumas empresas 
que fazem parte de nossas carteiras irão surpre-
ender de forma positiva com bons resultados. 
Desta forma esperamos um efeito positivo em 
nossos fundos.  

Atualmente, concentramos nossa posição em to-
dos os fundos no setor industrial, notadamente 
ligado aos setores de transporte, automobilístico 
e logística, que deverão se beneficiar da queda 
das taxas de juros, crescimento do PIB e investi-
mentos no agronegócio e infraestrutura, reflexo 
das reformas estruturais do país citadas anterior-
mente. 

Acreditamos que alguns setores estão sobrepreci-
ficados, notadamente aqueles ligados a tecnologia 
e varejo. O mercado tem privilegiado empresas 
que estão realizando aquisições, acreditando que 
trarão valor às adquirentes, e empresas que se 
destacam em crescimento de receitas, ainda que 
estas não sejam traduzidas em rentabilidade ou 
geração de valor. Nossa metodologia e processo 
de investimento possuem características que nos 
afastam dos rufares dos tambores do mercado 
e do movimento típico de top-down, que levam 
investidores a privilegiar setores cujo valor de 
mercado das empresas está muito acima de seu 
real valor. Esse comportamento é também clas-
sificado como momentum ou growth, termos que 
classificam estratégias de investimento baseadas 
em buscar empresas cujas ações estão em alta 
(momentum) ou cujas receitas estejam em franco 
crescimento (growth), independentemente do real 
valor das empresas. Desta forma, nossas carteiras 
estão posicionadas de maneira distinta quando 
comparadas a grande parte do mercado, ofere-
cendo aos investidores uma alternativa de diversi-
ficação, e baseada exclusivamente em fundamen-
tos, disciplina de valor e totalmente agnósticos em 
relação aos benchmarks (índices de referência). 

ESTRATÉGIA
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FLAGSHIP (CNPJ: 29.177.013/0001-12)

O Fundo teve desempenho positivo de 7,6% em outubro, acumulan-
do valorização de 32,2% no ano, ante 2,3% e 33,6%, respectivamen-
te, do índice SMLL. Desde seu início, em abril de 2018, o Fundo teve 
valorização de 52,0%, comparado a 36,9% do índice SMLL. 

O setor Industrial proporcionou a maior contribuição positiva, com 
2,36%, seguido pelo setor de Consumo, com 2,23%, e Logística, com 
2,18%. Atribuímos o desempenho positivo destes três setores à re-
dução nas taxas de juros e às perspectivas de retomada do cresci-
mento do país. Além destes fatores macroeconômicos, acreditamos 
que as empresas que compõem esses setores em nosso fundo deve-
rão apresentar resultados particularmente positivos, surpreendendo 
o mercado. Caso nossa previsão se confirme, em novembro poderá 
haver alta relevante das ações que já tiveram bom desempenho em 

DESEMPENHO DOS FUNDOS

outubro. Do lado negativo, o único setor que trouxe perda ao fundo foi o Agronegócio, com 0,61%, sem 
nenhum fato específico, talvez ligado a algum pessimismo de investidores com as commodities agrícolas. 

DELPHOS (CNPJ: 29.177.024/0001-00)

O Fundo teve desempenho positivo de 5,8% em outubro, acumulan-
do valorização de 13,5% no ano, ante valorização de 1,5% e 28,9%, 
respectivamente, do índice IDIV. Lembramos que em maio deste ano 
o Fundo alterou sua estratégia de Carteira Livre referenciada no índi-
ce Bovespa para a categoria de dividendos, tendo o índice IDIV como 
referência, o que prejudicou a comparação de desempenho.   

O setor de Consumo proporcionou a maior contribuição positiva, 
com 4,48%, seguido pelo Industrial, com 1,69%. Atribuímos o de-
sempenho positivo destes dois setores à redução nas taxas de juros 
e às perspectivas de retomada do crescimento do país. Além destes 
fatores macroeconômicos, acreditamos que as empresas que com-
põem estes setores em nosso fundo deverão apresentar resultados 
positivos no terceiro trimestre, surpreendendo o mercado, especial-
mente a empresa ligada a Consumo. Parte deste resultado é associa-
do a evento não recorrente em determinada empresa, já divulgado, 
mas que passou despercebido por aqueles que não a acompanham. 
Acreditamos que a maior parte desse ganho será distribuído aos in-
vestidores através de dividendos, o que fortalece ainda mais nossa estratégia de posicionamento na empre-
sa. Do lado negativo, o setor Químico teve contribuição negativa de 1,35%, e Serviços Financeiros, ligados a 
seguros, com 0,36%. Em relação ao Químico, investidores podem estar receosos da possível maior abertura 
do mercado às importações, que já representam 40% da oferta de produtos químicos no Brasil. No entanto, 
acreditamos que a abertura do mercado de gás, com efeito na queda no custo da molécula e do transporte 
de gás, será muito positivo para a empresa investida, que tem no gás e na energia elétricas dois dos mais 
importantes componentes de custos. Já as empresas do setor de seguros deverão ser favorecidas, no médio 
e no longo prazo, pelo crescimento do segmento previdenciário, consumo (especialmente veículos), vida e 
residencial, que se beneficiam com a queda nas taxas de juros e com o crescimento da economia. Também 
acreditamos em resultados positivos das empresas ligadas a seguros no último trimestre e nos doze meses 
de 2019, bem como nos anos seguintes.
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TRÍGONO VERBIER (CNPJ: 08.968.733/0001-26)

O Fundo teve desempenho positivo de 4,9% em outubro, acumulan-
do valorização de 7,9% no ano, ante 2,4% e 22,0%, respectivamente, 
do índice Bovespa. Nos últimos doze meses, o Fundo Trigono Verbier 
se valorizou 26,7%, comparado a 22,6% do índice Bovespa. Desde 
seu início, em agosto de 2007, como Clube de Investimentos, e, a 
partir de julho de 2018, como Fundo, o Verbier acumulou valorização 
de 420%, comparado a 101% do índice Bovespa. 

O setor Industrial proporcionou a maior contribuição positiva, com 
2,25%, seguido pelo setor de Consumo, com 1,33%, e Químico, com 
0,97%. Atribuímos o desempenho positivo dos dois primeiros seto-
res à redução nas taxas de juros e às perspectivas da retomada do 
crescimento do país. Além destes fatores macroeconômicos, acredi-
tamos que as empresas que compõem estes setores em nosso fundo 
deverão apresentar resultados particularmente positivos no terceiro 
trimestre e nos doze meses de 2019. Para 2020, estamos ainda mais 

otimistas com o setor industrial, devido à queda nas taxas de juros e o crescimento da economia. Por outro 
lado, o único setor que trouxe perda ao fundo foi o Agronegócio, com 0,43%, sem nenhum fato específico, 
talvez ligado a algum pessimismo de investidores com as commodities agrícolas. 

Investimentos em ações proporcionam apenas dois 
tipos de ganhos aos investidores: ganho de capital 
e dividendos. O ganho de capital depende da com-
pra de uma ação a determinado preço e sua valo-
rização e/ou venda a um preço superior, algo que 
depende exclusivamente do mercado pagar mais 
caro no futuro. Portanto, este ganho potencial de-
pende 100% do mercado e está sujeito aos custos 
de transação (corretagem) e ao imposto de renda 
(15% para pessoas físicas), quando da realização do 
lucro ou venda das ações.

A segunda possibilidade são os dividendos, algo 
que, para a Trígono, é especialmente importante no 
longo prazo, e não depende do comportamento do 
mercado. Com a queda da taxa de juros, os dividen-
dos se tornam ainda mais importantes, pois propor-
cionam renda aos investidores e tornam as empre-
sas que pagam dividendos elevados mais atraentes 
aos investidores. Na Trígono, além da avaliação 
criteriosa do valor das empresas, tanto nos aspec-
tos quantitativos quanto qualitativos, privilegiamos 
empresas cuja distribuição de dividendos repre-
senta parcela importante sobre o valor de mercado 
da empresa, que nada mais é que dividendos por 
ação dividido pelo preço da ação (yield). Buscamos 
empresas cujo yield nos próximos doze meses seja 
superior a 5% – que corresponde à atual SELIC –, 

O PODER DOS DIVIDENDOS

lembrando que os dividendos ou yield poderão ser 
maiores, crescendo com os lucros das empresas em 
trajetórias ascendente, enquanto a SELIC poderá 
cair ou manter-se em nível baixo por longo perío-
do caso as reformas estruturais em andamento no 
país tragam os resultados esperados. Obviamente 
nem todas as empresas investidas atendem este 
requisito, pois quando em expansão ou realizando 
investimentos reservam seus recursos para estes 
fins, sobrando menos capital para dividendos. No 
entanto, quando estes investimentos maturarem, 
os dividendos voltam a receber mais recursos das 
companhias, mas capturando o benefício do cresci-
mento após a conclusão da expansão dos negócios. 
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Diversos estudos demonstram a importância dos dividendos no longo prazo e, quanto maior o horizonte do 
investidor ou o período de manutenção das ações, maior a importância relativa dos dividendos. Lembramos 
ainda que dividendos são isentos de imposto de renda e de custos de transação.

A seguir, demonstraremos O Poder dos Dividendos e sua importância no longo prazo. Nas tabelas a seguir, 
exibimos o efeito da capitalização dos dividendos, ou seja, o reinvestimento dos dividendos na compra das 
ações das empresas em diferentes hipóteses e cenários, e a importância do crescimento dos lucros e dos 
dividendos.

Partimos de três hipóteses de crescimento anual de lucros das empresas, zero, 5% e 10%, num período de 
20 anos. A segunda variável é o percentual de distribuição dos dividendos em relação ao lucro (payout) em 
25%, 35%, 50%, 65% e 80%. A terceira variável é a relação entre preço das ações e lucro das empresas, ou o 
múltiplo que os investidores pagam e que determina o valor de mercado da empresa em relação a seu lucro, 
o que é conhecido como P/L (Preço/Lucro). Consideramos os índices 8x, 10x, 12x, 15x, 20x e 25x, onde 8x 
é a ação mais barata e 25x a mais cara. No total, há 90 combinações possíveis.

Neste exercício, consideramos que: as ações permanecem com seus preços constantes em relação aos 
lucros; há manutenção dos percentuais de dividendos em relação aos lucros e, por fim, que os acionistas 
utilizarão os dividendos para comprar ações das empresas, ou seja, aumentarão a quantidade das ações pos-
suídas ao longo de 20 anos. Após este período, multiplicamos a quantidade das ações detidas pelo preço das 
ações ao final do período, considerando os diferentes múltiplos e índices de payout, e verificamos o ganho 
percentual anual obtido nas diferentes hipóteses.

CRESCIMENTO ZERO

CRESCIMENTO ANUAL DE 5%
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CRESCIMENTO ANUAL DE 10%

PO = Payout
PL = relação Preço/Lucro
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Considerando, por exemplo, as possibilidades de crescimento nulo, 5% e 10%, índice P/L de 12x e Payout de 
50%, os investidores obteriam ganho anual composto de 4,2%, 9,4% e 14,6%.Já na hipótese de crescimento 
de 5% anual de lucros, a empresa com Payout de 50% e relação P/L de 8x, proporcionaria ganhos anuais 
compostos de 11,9%. Na mesma hipótese de crescimento de 5% e no mesmo Payout de 50%, mas conside-
rando que a empresa negocie a 25x os lucros, os investidores obteriam retornos anuais compostos de 7,1%. 
Esses exemplos demonstram que é melhor investir em empresas cujas ações são negociadas em múltiplos 
baixos em relação ao valor de mercado, o que típico das ações denominadas small caps ou da estratégica e 
Valor (Value). A estratégia Value é atribuída ao investimento em empresas que negociam com múltiplos baixos 
ou descontados e/ou que proporcionam dividendos ou yields elevados em relação à média do mercado. 

Na Trígono, buscamos empresas com múltiplos baixos típicos de small caps, dividendos ou yield elevados e, 
se possível, que tenham crescimento no longo prazo aliado às boas práticas de ESG (Environmental, Social, 
and corporate Governance), isto é, relações harmoniosas com a sociedade, respeito ao meio ambiente e boa 
governança.

Na ilustração abaixo, mostramos o efeito composto do reinvestimento dos dividendos no longo prazo no 
mercado mais desenvolvido do mundo e através do principal índice de ações.  

Fonte: Morningstar.



O resultado obtido é semelhante a algumas situações hipotéticas que ilustramos anteriormente, mas que 
espelham a realidade de mercado e do ganho de investimentos em ações no longo prazo.

Para finalizar, exibimos, na imagem abaixo, a valorização das ações nos últimos dez anos com as cinco prin-
cipais componentes do índice Bovespa e cinco empresas selecionadas, sendo quatro dela  small caps, exceto 
Porto Seguro.

PETR4 -Petrobras PN, VALE3 -Vale ON, BBDC4-Bradesco PN, ITUB4 -Itau Unibanco PN
EZTC3-EZTec ON, FESA4-Ferbasa PN, PSSA3-Porto Seguro ON, UNIP6-Unipar PNA, POMO4 Marcopolo 
PN.

Como podemos observar, em apenas 10 anos grande parte do retorno total das ações selecionadas foi 
proporcionado pelos dividendos. Na Petrobras, por exemplo, os dividendos representaram o maior ganho, 
enquanto que na Vale 91% do retorno total foi gerado pelos dividendos. Nas demais empresas, os dividen-
dos representaram entre 36% (Ambev) a 69% (Ferbasa), do ganho total dos investidores. Quanto maior o 
período, maior será a parcela proporcionada pelos dividendos, sendo que este fator deveria ser observado 
pelos investidores, mas que em sua maioria foca no ganho de curto prazo baseado na valorização das ações, 
sendo os dividendos considerados um bônus, ou ganho extra. 

A título de comparação, no mesmo período o Índice Bovespa apresentou um ganho de 76% e o índice SMM-
-Small Caps, 146%, o que reforça nossa tese de buscar nas empresas de menor capitalização de mercado, 
ou small caps, as melhores oportunidades de investimentos, conjugando as boas pagadoras de dividendos. 

Muito grato pela atenção e confiança, 

Werner Mueller Roger
Diretor de Investimentos e Gestor da Trígono Capital
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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, mas podem mudar futuramente, sem obrigação de aviso prévio a qualquer momento. Rentabilidades pas-
sadas 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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