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Prezado investidor,

Chegamos a mais um mês de euforia no mercado pós-crise. Euforia sem muita segurança, pois não dá para 
afirmar que o coronavírus tenha ficado para trás. O mundo precifica uma retomada econômica e uma eventual 
vacina, fatos que ainda estão por vir. Há muita instabilidade no ar e não podemos descartar novas correções 
ainda neste ano. Países estão promovendo uma reabertura gradual, sem certeza dos efeitos sanitários. Enfim, 
o tempo vai dizer. Há também a questão comercial com a China, o petróleo e embates políticos por aqui, todos 
elementos de risco que serão amplamente ponderados na nossa Palavra do Gestor e que ficam à margem dos 
mercados otimistas.

De qualquer forma, atravessamos um tsunâmi em março como não víamos desde a crise subprime de 2008!     
Mas chamam a atenção a evolução, o amadurecimento, o crescimento e a mudança de perfil e de comportamento 
dos investidores nestas duas crises com 12 anos de distância. Do ponto de vista quantitativo, há vários números 
que corroboram esta tese.  

Em 2008, a B3 contabilizava 536.483 CPFs. Este número veio crescendo à taxa média de 1% ao ano (menos 
do que o crescimento populacional) até 2016, quando começou a acelerar. Com a economia mais estável e 
juros bem mais baixos, a Bolsa de Valores tornou-se uma opção atraente para todos aqueles que pretendiam, 
ao menos, preservar seu capital. Em abril de 2020, em plena crise do corona, a B3 já contabilizava 2.385.290 
CPFs!

O surgimento de inúmeros canais de conteúdo – desde YouTube, influenciadores no Instagram, casas 
independentes de research até a profusão de novas plataformas de distribuição digital – trouxe ao novo   
investidor uma forma barata e simples de acesso aos mercados, bem como à informação. Mas não foi só no 
acesso; o investidor hoje é muito mais sofisticado e bem informado do que aquele que passou pela crise de 
2008. Ao compararmos os resgates de fundo de ações nos meses agudos da crise de 2008 vis-à-vis à crise de 
2020, percebemos uma nítida inversão de fluxo.

Fonte: B3
Obs: Investidores Ativos - PFs que possuíam ações 
ou outros ativos na B3 na data de referência
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De acordo com a Anbima, houve aproximadamente, em moeda atual¹, R$ 20 bilhões de resgates dos fundos 
de ações no ano de 2008. Somente de fevereiro a maio deste ano, o fluxo é positivo em quase R$ 25 bilhões.  
No subprime houve corrida para os resgates; mas agora, no corona, ocorreu justamente o contrário.

Lembro bem, como sócio de outra gestora em 2008, dos meses sangrentos. E agora, fico bastante aliviado quando 
percebo a evolução no comportamento do investidor que, na grande maioria, manteve seus investimentos ou 
aumentou suas posições.

A liquidez também mudou e melhorou muito, principalmente nas small caps. Como muitos de vocês já sabem, 
temos aqui o índice TRIG, composto pelas 128 empresas listadas na B3 com valor de mercado abaixo de R$ 
5 bilhões e/ou liquidez média diária abaixo de R$ 10 milhões, as verdadeiras small caps da bolsa. Em 2008 
estas empresas negociavam, em média, R$ 2,6 milhões por dia. Hoje o volume cresceu cinco vezes, para algo 
perto de R$ 11 milhões diários.  Isto fica ainda mais marcante ao olharmos a evolução na liquidez dos nossos 
principais papéis:

A Tupy, por exemplo, negociava perto de R$ 100 mil/dia em 2008. Hoje, há momentos com pico de R$ 42 
milhões num único dia!

Houve ainda muito avanço institucional nos mercados.  Os pilares mudaram e, hoje, causas nobres e 
sustentáveis norteiam cada vez mais os investidores. A filosofia de investimentos da Trígono apoia-se em três 
pontos e foi lapidada e desenvolvida ao longo dos anos pelo nosso CIO Werner Roger, ao gerir a carteira de 
grandes investidores institucionais e fundos soberanos que são referência mundial em  melhores  práticas  de  
investimento. 

O primeiro pilar do Investimento Sustentável, hoje amplamente aceito pelo mercado, é o ESG. Não só como 
ponto a ser observado, mas como filosofia a ser integrada em todo o processo de investimentos. Aqui na 
Trígono, os aspectos ambientais (environment), sociais e de governança são determinantes na definição da 
nossa tese. Temos requisitos mínimos, além de buscarmos formas de melhorar e contribuir para que a empresa 
possa tornar-se mais aderente a estas questões tão importantes nos mercados e na sociedade.
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Outro alicerce é o investimento de impacto.  Algo que buscamos aqui e que bancos renomados, como o BTG 
Pactual, já incorporam nas suas prioridades de alocação de capital.  Quando falamos de impacto não estamos 
ignorando o retorno financeiro.  Esta continua sendo a questão central, porém optamos em direcionar recursos 
aos investimentos que possam gerar impactos socioeconômicos maiores em toda a sociedade.

Por fim, temos aqui uma lista de exclusão, aqueles investimentos proibidos que ferem normas éticas e 
socioambientais. Não investimos em empresas que tenham qualquer relação com a cadeia de armas, suprimentos 
ou luta armada.  Vetamos as que possuem o carvão como matriz principal de geração e companhias relacionadas 
à cadeia de tabaco.  Olhamos questões cruciais na governança e optamos por não ter relações com negócios 
que tenham infringido, de alguma forma, os direitos humanos, exerçam práticas competitivas questionáveis ou 
estejam envolvidas em corrupção e questões éticas.  Há várias empresas na B3 vetadas por nós, infelizmente 
conhecidas e de primeira linha.

Enfim, o ecossistema de investimentos mudou para melhor.  A sofisticação do investidor, as regras éticas de 
alocação de capital e as prioridades estão cada vez mais alinhadas com preceitos de uma sociedade que busca 
seu aperfeiçoamento num ambiente mais transparente e saudável.  Nós, aqui na Trígono, abraçamos esta causa 
e buscamos o alinhamento completo entre todos os envolvidos.

Agradeço a confiança depositada em nosso trabalho.  Torcemos por um mundo melhor e por um segundo 
semestre de ampla recuperação sanitária e econômica do nosso planeta.

Frederico B. Mesnik
CEO

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.
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Prezados investidores,

Como se diz no jargão popular, “o futebol é uma caixinha de surpresas”. A frase nos faz lembrar da derrota do 
Brasil para o Uruguai por 2x1 na Copa do Mundo de 1950, deixando 200 mil brasileiros atônitos, e da mais 
recente (e ainda mais acachapante) para a Alemanha, por 7x1, na Copa de 2014 – quando a surpresa não foi a 
derrota, mas o placar. Neste dia, em Munique, verificamos in loco a discreta comemoração germânica (que se 
repetiu depois, quando venceram nossos hermanos argentinos e ficaram com o título mundial).

Mas, para mim, a maior surpresa e a derrota mais sofrida – que me serviu de grande lição – foi aquela que fi-
cou conhecida como Tragédia do Sarriá: a derrota por 3x2 para a Itália em 1982 (para piorar, o empate ainda 
favorecia o Brasil...), colocando fim ao sonho da conquista do tetracampeonato. O time, então comandado 
pelo excelente e saudoso Telê Santana, chegou a ser comparado à melhor seleção que vi jogar – a do tri do 
México, em 1970. Mas o que tinha esse time de tão especial? Ele simplesmente reuniu três magos (como os 
da resenha do mês passado): Falcão, o também saudoso Sócrates e Zico. Mas (e me desculpem a palavra) o 
maledeto Paolo Rossi acabou com nosso dream team. Il Bambino d’Oro, como era chamado, teve reduzida de 
três anos para dois sua pena de banimento do futebol por participar de fraude na totobola (loteria esportiva 
italiana), justamente para participar do mundial (foi o nosso “azar”). Após passar em branco nas quatro partidas 
anteriores, Rossi marcou três vezes, e a desacreditada Azurra despachava para casa o Brasil, favorito absoluto, 
que encantou os fãs do futebol. A Itália sagrou-se campeã mundial e nem tomou conhecimento, na final, da 
favorita Alemanha, sua maior rival, aplicando-lhe sonoros 3x0. Nosso carrasco Rossi tornou-se artilheiro da 
copa, com seis gols anotados (metade deles aplicados à seleção canarinho numa só partida).
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Mas, por que, depois de escrever sobre história e até religião na resenha anterior, este gestor nos vem lembrar 
desta (triste) história futebolística? Ela e sua relação com a “caixinha de surpresas” se aplicam ao mercado acio-
nário neste momento. Reforça nossa tese contrária à prática de market timing e, também, a estrita observância 
à disciplina, ainda mais necessária nos momentos de incerteza (vide final da resenha em Estratégia).

Confusão total. Cauteloso e preocupado, o mercado temia o conteúdo da reunião ministerial, bala de prata do 
ex-ministro Sérgio Moro no peito do presidente desafeto. Ao contrário, o que conseguiu foi meter-lhe no peito 
uma medalha e obter um palanque eleitoral digital que jamais teve. Antes da divulgação do vídeo, o fluxo de 
recursos de investidores estrangeiros já havia começado a voltar ao nosso mercado (embora ainda estivesse 
bastante negativo no mês). Uma importante corretora ligada a um grande banco de investimentos americano 
indicou o Brasil como atraente opção, quando tudo parecia (parece?) piorar. Outros bancos e consultorias se-
guem a mesma direção, contrariando mídias internacionais como o Financial Times, que criticam o presidente 
Bolsonaro e o Brasil. Para o mercado financeiro, o que está em jogo é dinheiro, e não crenças ideológicas e 
preferências políticas.

A pandemia não dá trégua ao Brasil, e mesmo assim o lockdown vai ficando para trás. Diante de tantas surpre-
sas (como no futebol) e com a combinação de tantas coincidências (a Itália quase foi eliminada pela seleção de 
Camarões na primeira fase), um jogador afastado há dois anos do futebol e de participação pífia nos quatro 
jogos anteriores detona nossa maravilhosa seleção.

Isso tudo para dizer que temos de ser pragmáticos em nossa 
estratégia, deixando de mudar de rumo a cada nova “quase 
certeza”. Como lembrou Benjamin Franklin a seu amigo 
Jean-Baptiste Le Roy por carta, em 1789, certos nes-
ta vida só podem ser considerados a morte e os im-
postos (Franklin, aliás, já foi lembrado aqui pelo seu 
Almanack; leia na resenha anterior). Temos de evitar 
seguir a manada, que aposta sempre no “favorito”, 
como aconteceu com nosso querido Brasil em 1950 
e no fatídico 5 de julho de 1982 (eu, recém-saído de lua 
de mel, lembro-me bem do gosto amargo que aquele dia 
deixou na boca).

A lição daquela partida foi que o pragmatismo superou 
a arte, e que a estratégia defensiva superou o ataque. 
Algo parecido com isso é o que praticamos no momento: 
pragmatismo com cautela. O comportamento do câmbio 
uma vez mais surpreende, e ninguém consegue prever 
como estará em uma semana ou em um mês (e menos 
ainda daqui a um ano). 

Para reforçar o atual estado da conjuntura, cito uma vez mais o excelente livro O Andar do Bêbado, escrito por 
Leonard Mlodinow, físico, matemático, roteirista da série Star Trek e escritor (ele é coautor do bestseller Uma 
Nova História do Tempo, com Stephen Hawking, e de Ciência e Espiritualidade, com Deepak Chopra). O livro fala 
de como nossas vidas e nossos investimentos são submetidas a eventos aleatórios e imprevisíveis, como o re-
cente assassinato de George Floyd e a repercussão dele não só nos EUA, mas no mundo. A lição do futebol e 
a lógica do bêbado nos ensinam que o inesperado está sempre presente. 

O presidente Trump é também uma “caixinha de surpresas”, mas com grande poder de ditar o rumo do merca-
do, ainda que caminhando como bêbado: com reações intempestivas impossíveis de prever. O mercado aguar-
dava no último dia de maio um pronunciamento a respeito da China e de sua imposição de novas sanções ao 
território semiautônomo de Hong Kong. Muitas ordens de venda estavam prestes a ser disparadas, mas Trump 
anunciou a saída dos EUA da OMC; sobre Hong Kong, apenas medidas de menor impacto, retirando algumas 
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vantagens comerciais (prejudicando empresas americanas com importantes relações comerciais por lá). A Chi-
na, por enquanto, fez apenas críticas por interferência em assuntos internos e soberanos e recomendou que 
estatais deixem de importar grãos dos EUA, causando igual surpresa. 

Para finalizar esta (não tão breve) introdução, uma pequena coincidência. Mlodinow venceu o Prêmio de Pes-
quisa Humboldt, concedido pela Fundação Alexander von Humboldt (1769-1859) a cientistas e estudiosos. 
A coincidência é que minha formação escolar deu-se no colégio nomeado em homenagem a Humboldt, um 
dos maiores cientistas alemães e mundiais: ele foi etnógrafo, antropólogo, físico, geógrafo, geólogo, minera-
logista, botânico, vulcanólogo e humanista. Com perfil investigativo semelhante ao de Benjamin Franklin, sua 
obra prima foi Kosmos, publicada em cinco volumes de 1845 a 1862. O último deles, póstumo, condensava o 
conhecimento científico de sua época e sugeria que as leis universais também se aplicam ao aparente caos do 
mundo terrestre. A meu ver, aplica-se igualmente ao nosso universo de investimentos: imprevisível, desafiador 
– autêntica “caixinha de surpresas”.

Boa leitura 

CONJUNTURA INTERNACIONAL

O mês foi marcado pelos efeitos do forte QE (quantitative easing, ou flexibilização quantitativa, em tradução 
livre) dos bancos centrais, estratégia implementada para colocar mais dinheiro em circulação e estimular a eco-
nomia, e de novos programas principalmente de FED, BCE (Banco Central Europeu) e Banco Central do Japão 
contra os impactos da covid-19. O aumento da oferta de dinheiro é positivo para ativos de maior risco: o cená-
rio é de juros de títulos soberanos baixíssimos e grande disponibilidade de capital financeiro que não encontra 
remuneração na renda fixa (exceto em crédito ou ativos de menor liquidez e maior risco).

Interessante que a tendência da queda de juros é histórica e o aumento da base monetária e a desacelera-
ção do dinheiro têm caminhado juntos, o que neutraliza o efeito inflacionário dessa ação em conjunto com a 
tendência deflacionária da tecnologia moderna. O programa QE foi muito criticado em sua concepção, e para 
muitos economistas a alta na inflação era dada como certa (embora não tenha sido observada ao longo dos 
anos).
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Isso e as crescentes expectativas quanto à economia real (sentidas primeiro na China, vista por muitos como 
proxy do comportamento das economias pós-covid) trazem otimismo e fazem alguns economistas voltarem a 
cogitar uma recuperação rápida da economia real. O PMI (Índice dos Gerentes de Compras, na sigla em inglês) 
do setor de serviços da China avançou para 55 pontos em maio, ante 44,4 em abril (maior salto em dez anos). 
Os investidores levam os dados chineses em consideração, ainda que sejam amplamente criticados como pou-
co confiáveis.

A despeito de dados de emprego e PIB mostrarem forte deterioração da economia mundial, parte do mercado 
entende que a baixa na taxa de desconto compensa parte das perdas esperadas para resultados de 2020 e, 
possivelmente, de 2021 em diante. A avaliação das empresas por meio do fluxo de caixa descontado favorece, 
portanto, o aumento do valor delas e a valorização dos ativos. 

Com relação à covid-19, houve algum avanço com testes de medicamentos que possam tratar a doença. Esta 
é a grande esperança no curto prazo, visto ser pequena a chance de uma vacina bem sucedida surgir no futuro 
próximo. Além disso, dados de novos infectados e mortes para países que reabriram a economia têm indicado 
que uma eventual segunda onda do vírus não causaria um pico maior que o da primeira (o número de casos 

Fonte: Visual Capitalist
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assintomáticos que acabam desenvolvendo imunidade é maior que o estimado). A dinâmica da segunda onda 
de infectados será muito importante para prever uma possível recuperação mais rápida ou uma deterioração 
maior da economia. O cenário ainda é incerto nesse sentido e, como dissemos antes, uma “caixinha de sur-
presas” não está descartada. A torcida é por uma surpresa positiva, como um gol da vitória aos 48 minutos do 
segundo tempo.

CONJUNTURA NACIONAL

O cenário político nacional continua instável, mas grandes incertezas, como a saída do ministro da Economia, 
Paulo Guedes, ou um apoio maciço no Congresso a um processo de impeachment, estão por ora descartadas. 
A aproximação do presidente Bolsonaro com o Centrão é um importante passo para aumentar sua base de 
apoio parlamentar e reduzir o risco de um impedimento (sem metáfora futebolística aqui). Apesar disso, surgiu 
neste mês uma nova fonte de tensão envolvendo STF e acusações de fake news – e foram tantos os focos de 
instabilidade política entre março e maio que parte do mercado se tornou de certa forma apática.

Criou-se expectativa de um novo fôlego na agenda de reformas, a ser confirmado se o novo marco do sanea-
mento for aprovado no Senado neste mês – reformas tributária e administrativa e aceleração nas privatizações 
estão em compasso de espera. Eletrobras, só em 2021, ou além. Até a privatização do Banco do Brasil entrou 
na pauta.

Com a reversão da tendência de queda no preço das commodities, uma recuperação dos preços de petróleo 
e minério de ferro e a forte queda das ações (ainda mais intensa em dólar), o Brasil novamente volta ao radar 
para investimento estrangeiro, com bolsas de mercados desenvolvidos com projeções altíssimas de múltiplos 
e Ibovespa e índice small caps (SMLL) com múltiplos em recorde de baixa para 2021 e além. 

Os dados do CAGED de abril divulgados no mês passado apontam rápida deterioração da economia real im-
pactada pela quarentena (como esperado), principalmente em empregos de menor renda, porém de forma me-
nos expressiva que em outros países. 

O ceticismo com a política monetária do Banco Central diminuiu, com juros futuros e câmbio caindo ao mes-
mo tempo (tendência diferente dos últimos meses). Muito se dizia que as constantes baixas nos juros criariam 
cenário de descontrole completo no câmbio. O que ocorreu foi que diversas empresas da bolsa se têm bene-
ficiado com dívidas atreladas ao CDI – o que se traduzirá em investimento, expansão de lucratividade e múl-
tiplos na bolsa, com um dólar que apresenta sinais de estabilização/desvalorização após o impacto inicial. 

As recentes quedas de juros e alta do dólar não se têm traduzido em inflação por enquanto, com a queda da 
demanda induzida pela covid-19 e com a baixa do petróleo (que se propaga nos preços da economia). Ao cor-
tar a Selic, o BC tenta exercer seu mandato de controlar a inflação: o IPCA-15 ficou em -0,59% em maio (o 
menor desde o Plano Real), o que enseja novo corte (já precificado nos juros futuros).

(Ministério da Economia)
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A captação da caderneta de poupança em maio, R$ 37,2 bilhões, bateu a marca de abril (R$ 30,5 bilhões) e 
tornou-se a maior da série histórica iniciada pelo BC em 1995. No ano, o acumulado é de R$ 63,9 bilhões, o 
que deixa claro que a captação se concentrou nos dois últimos meses, contrastando com a saída líquida de R$ 
17 bilhões nos cinco primeiros meses de 2019.

Da B3, em maio houve saída líquida de R$ 7,4 bilhões de capital estrangeiro, diminuindo o ritmo (e em vários 
dias havendo saldo positivo). No acumulado do ano, o saldo é de R$ 76,8 bilhões. A participação de pessoas 
físicas no mercado tem sido crescente: em maio, representou 23,3% das negociações e, nos últimos 12 meses, 
a maior participação mensal até agora havia sido em julho de 2019 (20%). 

DESEMPENHO DOS FUNDOS

Maio foi mais um mês de desempenho positivo de nossos quatro fundos, dentro das respectivas estratégias. 
Além do desempenho mensal, os resultados destacam-se em períodos mais longos e no acumulado do próprio 
ano. A seguir, os comentários.

Trígono Delphos Income FIC FIA 
(CNPJ: 29.177.024/0001-00)

O fundo teve valorização de 4,36% em maio e des-
valorização de 18,95% no ano. O índice referencial 
IDIV, para comparação, teve ganho de 5% no mês 
e perda de 25,08% no ano. Em 12 meses, o Trígo-
no Delphos teve ganho de 17,74% e, desde seu 
início (26 abril de 2018), de 18,52% (ante perda de 
5,50% do IDIV em 12 meses e ganho de 15,74% 
nos mesmos dois anos de existência do fundo).

As principais contribuições positivas vieram dos se-
tores de Mineração e Metalurgia (+3,51%) e Con-
cessão e Energia (+0,47%); as maiores perdas, do 
setor de Papel e Celulose (queda de 0,57%). Os 
desempenhos positivos vieram com a temporada 
de divulgação de balanços trimestrais e com cená-
rio favorável aos preços de commodities do setor 
de Mineração e Metalurgia. Além disso, o efeito 
câmbio favorece nossas principais posições num 
cenário em que o real permanece desvalorizado, 
atraindo atenção do mercado e de novos investi-
dores.  

Trígono Verbier FIA (CNPJ: 08.968.733/0001-26)

O fundo teve ganho de 4,22% em maio e desvalorização de 17,1% no ano, contra ganho de 8,57% no mês e 
perda de 24,42% no ano no índice referencial Ibovespa. São, portanto, mais de 7 pontos percentuais de van-
tagem do Verbier sobre a referência neste ano. Quando comparadas janelas mais longas: o Trígono Verbier 
teve valorização de 34,10% em 24 meses (contra +13,9% do IBOV), 115,7% em 36 meses (39,4% do IBOV) e 
387,3% em 48 meses (80,3% do IBOV). 
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O Verbier, lembremos, mudou sua condição de clube 
para fundo de investimento em julho de 2018, e já 
em dezembro de 2017 tinha taxa de administração 
de 2% e 20% de performance.

As maiores contribuições para os resultados vieram 
dos setores de Mineração e Metalurgia (+2,89%) e 
Industrial (+1,54%). Já as contribuições negativas vie-
ram de Comércio (-1,68%), Papel e Celulose (-0,17%) 
e Concessão e Energia (-0,17%). Os resultados tri-
mestrais divulgados das companhias do setor de Co-
mércio foram afetados pelos efeitos da pandemia (o 
que se refletiu no desempenho das ações). Já o cená-
rio favorável dos preços das commodities do setor de 
Mineração e Metalurgia e o real desvalorizado impac-
taram de forma positiva os resultados das principais 
empresas investidas. 

Trígono Flagship Small Caps FIC FIA       
(CNPJ: 29.177.013/0001-12)

O fundo teve valorização de 7,31% em maio e queda 
de 18,09% no ano, contra ganho de 5,07% no mês e 
perda de 30,73% no ano no índice referencial SMLL. 
Quando comparadas janelas mais longas: o Trígono 
Flagship teve ganhos de 23,22% em 12 meses e de 
59,22% desde seu início (24 de abril de 2018); o SMLL, 
por sua vez, perdeu 1,69% em 12 meses e ganhou 
12,31% nos mesmos dois anos. O Flagship entregou, 
assim, uma vantagem (um alfa) de nada menos que 
46,91% (ou cerca 25 pontos percentuais ao ano).

As maiores contribuições positivas vieram dos seto-
res de Mineração e Metalurgia (+3,21%), Industrial 
(+2,04%) e Agronegócio (+1,55%). Já os maiores im-
pactos negativos ocorreram nos setores de Comércio 
e Concessão e Energia (-0,24% e -0,09%, respecti-
vamente). As altas, como nos casos dos dois fundos 
anteriores, vieram do cenário favorável de preço de 
commodities, real desvalorizado e temporada de di-
vulgação de balanços trimestrais.



11

Trígono 70 Previdência FIC FIM
(CNPJ: 33.146.130/0001-96) 

O fundo (aberto em 2 de setembro de 2019) teve valori-
zação de 3,02% em maio e desvalorizações de 14,26% 
no ano e de 0,10% desde seu início, contra variação 
positiva de 3,25% do CDI no período desde o início do 
fundo.

As maiores contribuições positivas vieram de Minera-
ção e Metalurgia (+2,4%) e Logística (+0,72%). Papel e 
Celulose (-0,47%), Concessão e Energia (-0,44%) e Va-
rejo (-0,30%) foram responsáveis pelas contribuições 
negativas. 

VISÃO CONJUNTURAL DO GESTOR 

Prezado leitor, 

Antes de iniciar esta seção: acreditamos que transparência é essencial para estabelecer um elo de confiança 
entre investidor e gestor. Abrir demais nossa estratégia ao público pode ser contrário aos nossos interesses 
comerciais, mas, com mais de 10 mil investidores que depositam confiança e recursos em nossos fundos, te-
mos de democratizar essas informações. Essa é a forma de tornar essas estratégias compreensíveis e de tornar 
compreensível também nosso posicionamento em relação a determinadores setores. 

Esta resenha talvez pareça longa e repetitiva (e por isso já nos desculpamos), mas neste momento julgamos 
fundamental detalhar mais nossos pensamentos, preocupações e estratégia. Afinal, nossos investidores são 
nossos “patrões”, e a eles devemos prestação de contas. 

Nenhum de nós aqui (leitores e nós mesmos) passou por situações tão dramáticas para a humanidade quanto 
a Gripe Espanhola (1918-1920), causada pelo influenza vírus H1N1. Estima-se que 500 milhões de pessoas 
(um quarto da população mundial) foram infectadas, e o número de mortos é estimado entre 17 milhões e 50 
milhões (há quem diga que chega mesmo a 100 milhões). Como não fosse suficiente, a pandemia de então 
ocorreu quando o mundo ainda se encontrava sob os escombros da 1ª Guerra Mundial (1914-1918). E como 
se nem isso bastasse, apenas nove anos depois o mundo embarcaria na Grande Depressão, que se estendeu 
de 1929 a 1932.

Estima-se que os EUA – já então uma grande potência econômica – produziam naquela época 40% de todas 
as mercadorias do mundo, e que o PIB mundial foi reduzido em 15%, ante apenas 1% na crise de 2008/09. A 
União Soviética passou praticamente ilesa por essa catástrofe econômica, pois sua economia era bastante fe-
chada. Alguns historiadores afirmam que a Grande Depressão foi o “ovo da serpente”: dela sairiam as ditaduras 
e mesmo o regime nazista que precipitou a 2ª Guerra Mundial (1940-1945) apenas oito anos após o final do 
período mais agudo da crise.

Acreditamos que, da mesma forma que os EUA ampliaram sua importância econômica mundial após as duas 
grandes guerras, a China poderá ganhar mais relevância hoje. Sua economia deverá receber novos estímulos 
do governo, voltando a crescer num ritmo muito mais acelerado do que o resto do mundo, que se contentará 
em retomar a atividade econômica, severamente comprometida. A Europa ainda se ressente dos efeitos da cri-
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se de 2008 que, embora tenha nascido nos EUA (a partir do mercado financeiro e do evento conhecido como 
subprime), atingiu duramente o velho continente.

O momento atual guarda certos paralelos com essa turbulenta primeira metade do século 20: temos uma pan-
demia (muito aquém, no entanto, da Gripe Espanhola), recessão mundial, estado de guerra (contra um inimigo 
quase invisível e comum a todas as nações) e um país, supostamente a fonte do covid-19, emerge rapidamente 
na recuperação econômica.

A forte queda do preço do petróleo foi outro elemento perturbador. Segunda maior economia mundial, a China 
poderá sair fortalecida e, para felicidade do Brasil, demandando os principais produtos de nossa pauta de ex-
portações: commodities de origem mineral (minério de ferro, petróleo) e proteínas de origem vegetal e animal. 
Portanto, vivemos um momento de disputa econômica entre as duas maiores potencias mundiais, com o vice-
-líder aproximando-se do líder, e a Índia num ritmo de expansão muito maior que o dos países desenvolvidas 
e já entre os cinco maiores do mundo. 

No início de março, acreditávamos que em três meses teríamos uma visão mais clara da situação sanitária que, 
por agora, já estaria sob controle. Hoje, as curvas de infecção e mortes na Ásia e Europa já inflexionaram, nos 
EUA estão estabilizando-se, e alguns países em desenvolvimento como Índia, África do Sul e México encon-
tram-se em situação similar à do Brasil (embora na Índia o número de óbitos esteja em pouco mais de 6 mil 
numa população de 1,3 bilhão de habitantes, em grande parte miseráveis e desprovidos de qualquer suporte 
do governo). Ainda assim, devido ao brutal efeito na economia, tais países decidiram relaxar e flexibilizar as 
regras de distanciamento e isolamento social.

Ninguém sabe precisar que consequências se seguirão disso e não existe uma balança que pese os efeitos. 
Como comparar perdas econômicas e sociais com perda de vidas humanas? As próprias perdas econômicas 
podem levar a perdas humanas e efeitos sociais dramáticos. Nenhum juiz ou economista poderá julgar ou con-
tabilizar os efeitos das medidas adotadas nesses países, assim como na própria Europa e nos EUA.

Passando à nossa economia, vemos dois setores menos impactados – e eventualmente até favorecidos – no 
curto e médio prazos: mineral e agronegócio. O primeiro, pelo efeito câmbio (desvalorização de 33% até maio), 
pelo comportamento de alguns preços e pela demanda em recuperação, notadamente da China. O segundo 
nos parece o mais favorecido, especialmente na produção de grãos. Além de seu desempenho não ter sido 
prejudicado (contrastando com quase todos os demais setores), o agronegócio beneficiou-se de câmbio, redu-
ção no custo logístico, expansão na área plantada, queda de juros combinada a aumento na oferta de crédito 
para custeio e investimentos. Além disso, a demanda por alimentos não cai, e até aumenta na China, inclusive 
para formação de estoques com propósito de intensificar a segurança alimentar. Isso dá sustentação aos pre-
ços, mesmo com supersafras nos EUA e no Brasil (os maiores exportadores de grãos e proteínas do mundo).

(1) Fonte: FMI
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Nunca, em 38 anos de atividade como gestor de investimentos, imaginei passar por um momento sequer pa-
recido. Este tipo de risco não consta de manuais. É mais um aprendizado. Com cerca de 90% das empresas 
já tendo reportado seus resultados do primeiro trimestre (com comentários que abrangem abril e até maio), 
e com uma grande quantidade de informações e notícias, video conferências etc., podemos refletir e edificar 
nossa estratégia com uma argamassa que (acreditamos) nos permitirá resistir ao vendaval. Infelizmente, mui-
tas empresas, negócios e empregos serão vitimados – inocentes que simplesmente sofrerão as consequências 
deste furacão/tsunâmi econômico.

A seguir faremos alguns comentários setoriais para ajudar nossos leitores a entenderem melhor nossa estra-
tégia e a razão pela qual evitamos determinados setores, com presença relevante nos índices e em muitos     
portfólios, contrariando muitos “especialistas”.

Consumo, Varejo e Shopping Centers

O lockdown em vários municípios refletiu-se em apenas 15 dias da operação desses setores no primeiro tri-
mestre, mas o efeito registrado foi bastante duro, notadamente nos segmentos de vestuário e naqueles em 
que o e-commerce é menos relevante. No segmento de bens duráveis, especialmente eletrônicos (TV) e utilida-
des domésticas (fogão, máquinas de lavar louça e roupa), acreditamos que as vendas online tenham atenuado 
a queda nas lojas físicas – e até estimulado, uma vez que, com as pessoas em casa, a necessidade de trocar 
certos aparelhos pode ter-se manifestado. A dúvida é se este comportamento se sustenta.

No segmento de vestuário, a coleção de inverno será seriamente comprometida no segundo trimestre. Lojistas 
e empresas terão de tomar decisões difíceis a respeito das próximas coleções (primavera-verão), além de lidar 
com o efeito câmbio nos produtos e matérias-primas. Os shopping centers terão a duríssima missão de admi-
nistrar inadimplência e perda de locatários – que certamente virão –, com impacto nas receitas futuras, além 
de renegociação das locações. O reajuste dos contratos (pelo IPCA na maior parte dos casos) será desfavorável 
ao crescimento das receitas. 

Acreditamos que o setor ainda será impactado pelo aumento da inadimplência, especialmente via financeiras 
ligadas e crediário próprio. Vemos no mercado uma certa sobrevalorização do e-commerce, confundindo com 
tecnologia o que é apenas uma modalidade de vendas, embora cada vez mais presente. Para nós, tal confusão 
é um absurdo: as empresas de varejo simplesmente fazem uso da tecnologia, amplamente disponível. Não são 
geradoras de novas tecnologias nem são exclusivamente dedicadas ao e-commerce, mas competem com em-
presas 100% virtuais e sem o ônus de manter lojas. Não temos posição no setor.
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Turismo e Setor Aéreo 

Sem dúvida, os segmentos mais duramente atingidos e cuja sobrevivência dependerá de aportes de capital e 
ajuda de governos, já que a aviação comercial é essencial. Acreditamos que a recuperação será lenta e mui-
tos estabelecimentos ligados ao turismo não sobreviverão. A oferta de serviços de hotelaria deve cair e talvez 
haja uma redução nos preços a fim de atrair turistas num ambiente de maior competição. Não temos posição 
setorial.

Concessões do Setor Elétrico 

A magnitude dos efeitos será variável nos diferentes segmentos (geração, transmissão e distribuição), com o 
governo atuando para conceder empréstimos (R$ 16 bilhões) por meio do sistema bancário, a serem pagos 
indiretamente pelos consumidores mediante aumento das tarifas. Além da perda de receitas, inadimplência e 
postergação de pagamento de contas comprometem capital de giro e faturamento das empresas. A energia 
não consumida não é recuperada, o que torna as perdas permanentes. Uma hidrologia desfavorável nas regi-
ões Sul e Sudeste é outro golpe no setor (embora minimizado pela retração no consumo energético). No Nor-
deste, os sistemas eólicos sofreram com um regime de ventos desfavorável devido às chuvas anormais: estas 
alimentaram os reservatórios hídricos, mas a demanda por energia foi comprometida. O lado positivo é que 
esta energia pode ser “estocada” nos reservatórios. Temos posições em uma geradora sem problema de des-
contratação e numa holding que deverá privatizar sua distribuidora ainda neste ano.

Saneamento

Setor menos afetado que o elétrico, mas também sujeito a condições hídricas, inadimplência e postergação 
de pagamento de contas. Aguarda novo marco regulatório, essencial para destravar valor, atrair novos inves-
timentos e privatização. O governo federal deposita grande importância no segmento, não só pela questão 
sanitária, mas por eficiência, investimentos privados e necessidade de fortalecimentos das “contas estaduais” 
via privatização. Não temos posição no setor.

Óleo, Gás e Petroquímica

A queda no preço do petróleo e da demanda atingiu a Petrobras e restringe sua capacidade de investir, não 
só pela viabilidade econômica, mas pela cautela maior dos agentes financeiros. Além disso, o descomissiona-
mento das estruturas de produção de petróleo e gás natural que findaram sua vida útil será um grande ônus e 
desafio. Preocupa-nos o efeito da cadeia de fornecedores e prestadores de serviços, o que pode comprometer 
a cadeia de produção e investimentos. A petroquímica é favorecida pela queda nos custos das matérias-primas 
(nafta, eteno), mas sofre com uma queda da demanda e margens menores.
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O setor de gás natural, nosso favorito, deverá receber grande apoio do governo para ter participação maior na 
matriz energética e ser matéria-prima de alguns setores, como petroquímico – além dos usos residencial, co-
mercial, industrial e veicular. Participamos de videoconferência promovida pelo BNDES, com abertura do mi-
nistro Paulo Guedes e presença de diversos agentes econômicos, o que reforça a importância que o governo 
dará ao setor. Além da necessidade de criar um mercado cativo para o gás gerado pelo pré-sal, o preço acima 
de US$ 10/BTU (British Thermal Unit), ante menos de US$ 2/BTU nos EUA, tem de ser reduzido drasticamen-
te – segundo o ministro, para menos da metade (o que ainda o deixaria muito caro).

Novo marco regulatório, privatização dos gasodutos, novos contratos com a Bolívia (o contrato de 30 anos em 
vigor termina em 2021), leilão de novas termoelétricas a gás natural – tudo isso será determinante para uma 
forte expansão no setor, além das privatizações. A intensificação do uso e sobretudo a redução dos preços da-
rão nova dinâmica ao setor. Estamos investidos estrategicamente por meio da Comgás (que reportou excelen-
te resultado no primeiro trimestre). A empresa, como transportadora, beneficia-se sobremaneira da queda de 
preço do petróleo (hoje ainda relacionado ao preço do gás) e a queda futura, gerando maior consumo e novos 
projetos; é uma excelente distribuidora de dividendos.

Mineração e Siderurgia

O setor siderúrgico foi fortemente impactado pela queda na demanda, levando ao desligamento de altos for-
nos da Usiminas e da CSN. A atitude foi drástica, mas necessária. A Gerdau possui mais flexibilidade pelo tipo 
de produto e pelos mercados e processos. Na Vale, embora favorecida por alta de preços, mercado chinês e 
câmbio, não investimos, pela questão de ESG, especialmente relacionado a meio ambiente. Participamos no 
setor através da Ferbasa, cujas perspectivas estão relacionadas a questões externas, como mercado interna-
cional de aço inox (determinante na demanda e formação de preços de ligas de ferro cromo, seu principal pro-
duto), problemas de oferta de minério de cromo e ferro cromo na África do Sul (maior fornecedor mundial de 
ambos), além de taxa de câmbio (100% da receitas em moeda estrangeira), aumento da produção de ligas e 
exportações (as de minério de cromo serão regulares a partir deste ano). Destacamos o uso de tecnologia de 
última geração nas minas (raio X e desenvolvimento da operação de maquinários controlados remotamente) 
e o enriquecimento do mix de produtos de ferro silício – dobrou a capacidade do produto de alta pureza, de 
maior valor agregado e utilizado em geradores, transformadores e motores que demandam eficiência ener-
gética. O aumento de preços nas ligas de cromo em abril terá impacto positivo nos resultados associados à 
desvalorização cambial. Como empresa eletrointensiva, a queda de preços da energia na região Nordeste e a 
regularização dos reservatórios são positivos para a Ferbasa, especialmente no longo prazo. A empresa avalia 
tornar-se autoprodutora e autossuficiente em energia, o que a deixaria quase 100% integrada (a exceção seria 
o coque metalúrgico), caso único do mundo em seu segmento. Teria importante vantagem competitiva, além 
de ser uma empresa fortemente comprometida com meio ambiente e com baixa emissão de CO2.
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Bens de Capital e Indústria

Em que pese a queda da demanda, notadamente no setor automobilístico, estes setores poderão figurar en-
tre os mais beneficiados pela desvalorização cambial. As empresas mais expostas no exterior e que atendem 
montadoras no Brasil com produtos globais serão especialmente beneficiadas pelas exportações diretas e in-
diretas de seus clientes, com destaque para a Tupy. Entre as lições aprendidas e que serão intensificadas está 
a necessidade de ter fornecedores fortes (reduz o risco de quebra da cadeia produtiva) e um índice maior de 
nacionalização. Destacamos a Schulz como uma das empresas cujos resultados estiveram entre os melhores 
apresentados no primeiro trimestre e que se enquadra perfeitamente nos pontos acima elencados e que for-
nece para as mais renomadas montadoras globais produtoras de caminhões, tratores agrícolas e off-road.

O desejo do ministro Guedes de desonerar a folha de pagamentos, se levado a cabo, será muito positivo para 
o setor, um dos mais prejudicados pelos encargos sociais. Participamos no segmento por meio de Tupy (top 
pick), Schulz, Marcopolo e Metal Leve. No caso específico da Schulz, além do melhor resultado geral do setor 
destacado anteriormente, os dados do segmento de máquinas agrícolas são muito animadores: em maio, as 
vendas de tratores de rodas cresceram 23% sobre maio de 2019, e no acumulado do ano estão positivas em 
1%. Trata-se de um segmento importante para a Schulz e com excelentes perspectivas para o segundo semes-
tre. A Schulz manteve seus investimentos e estará apta a atender um mercado bastante promissor nos próxi-
mos anos.

Destacamos que indicamos – e foram eleitos – representantes independentes para os conselhos de adminis-
tração e fiscal na Metal Leve, e na última AGO, conselheiro fiscal na Tupy. Esta, além de 80% de suas receitas 
no exterior, tem os EUA como responsáveis por 60% delas; em que a produção de veículos está quase no nível 
pré-pandemia, em especial do segmento de pick-ups (um dos mais importantes para a empresa). Investimentos 
trilionários em infraestrutura nos EUA e na China também favorecem Tupy e Schulz (que tem no segmento  
off-road e equipamentos rodoviários e caminhões seus principais clientes). 

Financeiro e Seguros

O setor bancário está sendo submetido a uma dura prova: aumentar exposição em crédito num momento de 
deterioração da capacidade de pagamento de indivíduos e empresas, redução na rentabilidade e geração de 
receitas de serviços, queda nas taxas de juros, pressão legislativa para aumento da carga tributária etc. Também 
são bastante desafiadoras as receitas de tesouraria e, nas seguradoras, o retorno sobre os ativos financeiros 
que lastreiam reservas securitárias e atuariais.

Além da queda na rentabilidade dos ativos, existe pouca visibilidade sobre os índices reais de sinistralidade 
pela queda na atividade econômica. No setor de saúde, o baixo uso de serviços médicos e hospitalares devido 
às restrições de mobilidade favorece momentaneamente os resultados das seguradoras. Mas seu futuro ainda 
é uma incógnita, dado o represamento dos serviços pelos segurados e um crescimento nos óbitos justamente 
pela falta de tratamento adequado de doenças e exames preventivos e pelos efeitos da covid-19 em pessoas 
de grupos de risco (que sofrem de doenças crônicas, são obesas ou têm mais de 60 anos). Não possuímos po-
sições nestes setores.



17

Construção e Incorporação Imobiliária

Embora as construtoras e incorporadoras tenham mantido as obras, as vendas foram severamente impactadas 
pelas restrições de acesso aos estandes. Trata-se de um mercado cujo comportamento após a normalização do 
acesso do público aos canais presenciais de vendas é pouco visível. Flexibilização dos procedimentos cartoriais, 
forte aumento da captação de recursos pela caderneta de poupança e queda nas taxas de juros favorecem 
o setor. Mantemos a Trisul como única empresa investida, focada na região metropolitana de São Paulo. Não 
atua no segmento comercial (no qual o golpe mais duro pode estar ainda para ser sentido no pós-pandemia; 
a ver) e, na nossa opinião, tem forte estrutura financeira e reportou o melhor resultado de primeiro trimestre 
dentro do setor.

Agronegócio

Nossa visão a respeito do setor de proteínas (que incluímos em agronegócio) é que a visibilidade é baixa e o 
risco, elevado, pois há muitas variáveis combinadas: taxa de câmbio, custo dos grãos e do boi gordo, disputa 
de preços e mercados entre as diversas proteínas animais (aves, suína e bovina), risco sanitário e interdições de 
frigoríficos, barreiras, ESG (corrupção, governança e ambiental) e, em alguns casos, falta de disciplina financeira 
(aquisições ao invés de desalavancagem). A despeito dos riscos e incertezas do segmento de proteínas animais, 
acreditamos que o agronegócio é um dos mais promissores setores do país, particularmente na produção de 
grãos, açúcar e etanol, apesar da conjuntura atual de curto prazo no setor de petróleo (que se reflete no preço 
do etanol).

No entanto, questões ambientais e o compromisso do Brasil com a COP 21 (acordo de redução emissões de 
gases assinadas por 195 nações na conferência de Paris de 2015), de reduzir a emissão de CO2 em 37% entre 
2005 e 2025, favorecem o setor de etanol e energia renovável (incluindo biomassa). Nossos investimentos 
restringem-se à São Martinho, talvez a mais rentável e sustentável empresa do setor no mundo.

Em relação aos grãos, entendemos que o setor de armazenagem e logística deverá ser indiretamente o mais 
beneficiado no curto e longo prazos, não só pelo enorme déficit do país, mas pelo crescimento da produção 
de grãos e pelos investimentos em modais de transporte como hidrovias, ferrovias e portos. Tais investimentos 
favorecem infraestrutura em armazenagem, logística e transbordo, e a Kepler Weber, líder de mercado, está 
apta a capturar tais investimentos. A queda nas taxas de juros e recursos creditícios e próprios direcionados ao 
setor também favorecem a expansão setorial.

Logística e Locação de Veículos e Equipamentos

Ligado a toda a economia (particularmente ao agronegócio e ao e-commerce), acreditamos que este setor será 
especialmente beneficiado com a retomada da atividade, a necessidade de ganho de eficiência e a terceiriza-
ção dos serviços. A JSL, líder setorial, é nossa opção de investimento, além da controlada Movida (que con-
sideramos a mais atraente no segmento de locação de veículos). A queda nos juros favorece sobremaneira o 
setor – e o grupo JSL, pela natureza de capital intensivo e alavancagem financeira. Acreditamos que tanto JSL, 
sua subsidiária integral Vamos e a Movida ganharão participação do mercado pós-pandemia e, em nossa visão, 
aumentarão o valor delas, ainda que o mercado tenha penalizado duramente suas ações, o que, para nós, au-
mentou ainda mais sua atratividade.
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ESTRATÉGIA

Passado um mês desde nossa última resenha, podemos dizer que o cenário atual é mais do mesmo, com novos 
ingredientes. No cenário externo, a novela Trump x China vai ganhando novos capítulos com a volta do tema 
Hong Kong. A questão racial nos EUA, com o assassinato por um policial branco de um cidadão negro, Geor-
ge Floyd, chocou o mundo. A pandemia vai reduzindo o número de vítimas na Europa e Ásia, levando a uma 
retomada gradual das atividades sociais e econômicas, com a China à frente – o que favorece as commodities 
tanto industriais, como aço, quanto minerais e de origem agropecuária.

Abrimos este texto comentando as “caixinhas de surpresas” tanto no futebol quanto no mercado financeiro. 
Essa “caixinha” é um elemento sempre presente – e o momento é de jogar como a Itália em 1982: pragmáticos 
e defensivos, aproveitando oportunidades que surgem, em vez de jogar bonito para a torcida e partir para o 
ataque de forma agressiva – correndo o risco de bolas nas costas, falhas individuais ou contra-ataques mortais. 

No Brasil a situação sanitária ainda não atingiu o ponto de inflexão, mas governos estaduais e prefeituras já 
flexibilizam as restrições à mobilidade e promovem a volta gradativa às atividades econômicas. Talvez tenham 
percebido o caos que se abateria sobre a sociedade caso mantivessem restrições por muito mais tempo. A 
política pega fogo: embora Executivo e Legislativo tenham adotado uma trégua (absolutamente necessária), o 
conflito agora é entre Executivo e Judiciário. Como no futebol, bola dividida – e canelas fraturadas e tendões 
rompidos muitas vezes são as consequências. A torcida, eleitores e cidadãos serão os juízes, embora os bandei-
rinhas (imprensa) tenham assumido a torcida contra um dos lados, atuando com parcialidade nas informações.

Sendo obviamente impossível cobrir 100% dos setores, nossa intenção é mostrar a nossos leitores e inves-
tidores alguns fundamentos de nossas alocações setoriais – e porque evitamos alguns que figuram entre os 
favoritos de grande parte de corretoras, consultorias e investidores. Em nosso entender, isso leva a uma “so-
breprecificação” de empresas e setores por efeito de fluxo financeiro, mas dissociada do valor e principalmente 
da criação de valor aos acionistas. Nossa metodologia faz uso da ferramenta EVA (Economic Value Added, ou 
Valor Econômico Adicionado, em tradução livre) para modelar o valor intrínseco das empresas e avaliar a ge-
ração de valor aos acionistas, descontado o custo do capital empregado. Esta metodologia não considera os 
múltiplos que se vão expandindo à medida que os preços das ações sobem. O mercado estabelece preços, e 
nós, na Trígono, buscamos calcular o valor, independentemente das preferências do mercado.

Em momento de baixa visibilidade, a simples avaliação financeira dos números – especialmente quando se usam 
múltiplos como EV/EBITDA (Enterprise Value sobre EBITDA, que consideramos de baixa qualidade) – perde 
totalmente o sentido. Mudança nas taxas de juros e dificuldade em realizar projeções – e a contaminação (sem 
trocadilho) total de 2020 pelos efeitos da pandemia – tornam esta metodologia ainda mais comprometida. Sua 
base são médias históricas; isso empobrece a análise, pois o que nos interessa, e aos investidores, é o futuro 
– ao menos três anos à frente, e não a média de cinco anos passados, como o mercado utiliza. 

*EV representa a soma da dívida ou caixa líquido ao valor de mercado da empresa e expressa o capital necessário entre próprio e financiamentos para as atividades dela.    
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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.

Nossa estratégia, então, é concentrar nossos investimentos em empresas líderes, com história consistente de 
resultados, que atuam em nichos, solidez financeira e de gestão de liquidez, passivo financeiro com risco ao 
fluxo de caixa minimizado para os próximos dois anos, e com a desvalorização do real favorecendo direta e 
indiretamente os resultados. Ainda que o uso de hedge cambial reduza o ganho de curto prazo, ele protege as 
empresas numa mudança de direção do câmbio. Para nós o hedge é fortalecer a defesa, como a Azurra execu-
tou em 1982. 

Neste momento, não acreditamos que a diversificação ou novas posições sejam adequadas. Não só a visibili-
dade é baixa, mas há dificuldade de acompanhar de perto muitas empresas e setores. Alertamos também so-
bre a nova onda de follow on (emissões de ações de empresas com papéis em bolsa), já que os recursos irão 
principalmente cobrir “rombos” financeiros e pagar dívidas, aumentando a base do capital, sem criação de valor 
adicional aos acionistas. O dinheiro irá, enfim, garantir solvência e sobrevivência às empresas mergulhadas na 
crise provocada pela pandemia e sem capacidade financeira de seguir adiante com os recursos disponíveis.

Muito grato pela leitura e atenção, 

Werner Roger
Sócio e gestor

Com a colaboração da equipe de analistas: Gabriela Carvalho e Yuhzô Breyer.


