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Prezados Investidores, 

Lenda... Quando se pensa em lenda, logo vem a sensação de magia, um mistério que traz esperança, energia 
boa.  Mas lenda não é só mandinga: infelizmente para as small caps, a palavra lenda tem conotação de des-
confiança ou medo, mas por falta de conhecimento mesmo, do que alguma evidência estatística.  Pois não há 
evidência matemática, somente lendas ou mitos, que assombram aos investidores e aos desinformados sobre 
este nicho tão importante em nosso mercado, o das empresas de menor valor de mercado, não necessaria-
mente pequenas. O termo small caps, significa small capitalization ou menor capitalização, no qual “capitaliza-
ção” significa valor de mercado em bolsa.

Em dois anos de Trígono Capital, ouvi várias afirmações ditas como verdadeiras por si próprias, asseverações 
pronunciadas em quase todos os grupos que compõe a demanda por nossos produtos1.  Escutava, mas não 
compactuava, pois não intuitivamente, mas empiricamente eu sabia que não eram verdadeiras, eram lendas 
ou mitos.

Enfim, o fato é que sempre adorei analisar os dados de forma organizada, holística e estratégica, algo que 
aprendi nos anos de McKinsey, bem como aprimorei enquanto gestor e sócio da Humaitá Investimentos 
(2005-2016).  Sempre gostei também de teoria dos jogos, e economia comportamental2.   Fiquei também 
fascinado com as simulações de Monte-Carlo. 
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Aí trouxe o Fábio Bebber para liderar nossa área de BI3, egresso do FoF da BRAM4 que um dia me mostrou uma 
simulação que havia rodado em que 30.000 aplicações tinham sido feitas de forma randômica como também 
resgatadas a posteriori, cada qual no seu momento, também randômico, desde a abertura do índice Small Caps 
da Bolsa, o SMLL5, há 11 anos e meio.  Como se 30 mil CPFs, individualmente e randomicamente tivessem 
aplicado neste índice, cada um no seu tempo, deste a sua criação até hoje.  Fez o mesmo com as empresas 
Large Caps6 que compõe o IBOV, mostrando uma matriz, (adoro matrizes!), não deixando nenhuma dúvida.

Num eixo a amplitude do ganho entre o SMLL e a referência IBOV, algo como +-50%, noutro a consistência, 
desta amplitude; algo como quantos destes 30 mil investidores ganharam do IBOV, nestas milhares de movi-
mentações.  

1 Somos especialistas nas 114 empresas listadas na Bovespa, com valor de mercado abaixo de R$ 5 bilhões.  Nossos produtos são de longo prazo, funda-
mentalistas com alto viés à exposição às Small Caps.  Isto nos diferencia!
2 Orgulho-me em dizer que tive aula com o Prof. Richard Thaler em Chicago, ganhador do Prêmio Nobel de Economia em 2017
3 Business Intelligence
4 Bradesco Asset Management
5 O índice SMLL foi criado em 30 de abril de 2008 e contém 73 empresas listadas com valor médio de mercado de R$ 6 bi (Economática, out.19)
6 O tamanho médio de uma empresa no Ibovespa é de R$ 20 bilhões (Economática, set.19)
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56% dos investidores que aplicaram no SMLL ga-
nharam daqueles que aplicaram no IBOV.  Quan-
do ganharam, tiveram um retorno médio superior 
em 15% ao ano sobre o IBOV.  Na outra ponta, 
percebemos a assimetria.  O SMLL perde do IBOV 
em 44% dos casos com um retorno -9% menor em 
média ao ano.

Foi aí que ele me convenceu e nasceu a vontade 
de educar, de desmistificar as Sete Lendas mais 
ouvidas nestes últimos anos, um número místico, 
cabalístico, de forma empírica, estatística e mate-
mática a todos os nossos parceiros, investidores e 
amigos.  Sem maiores delongas, vamos à DESMIS-
TIFICAÇÃO DAS SETE LENDAS SOBRE AS SMALL 
CAPS! Comecemos pela mais popular:

Mais uma matriz, por que não?

O primeiro número, eixo-x, indica a volatilidade, ou risco do ativo, no caso aqui, índices, notadamente o IBO-
VESPA, o SMLL e o TRIG7. No eixo-Y, 2º número, temos o retorno.  Em que prazo?  Bem, nos últimos 11,5 
anos, período mais longo em que há histórico dos 3 índices.  Enquanto o IBOVESPA teve um retorno de 58% 
no período e volatilidade de 27%, o SMLL, na mesma janela, teve retorno de 140% com volatilidade de 22%, 
um incremento de qualidade de valor de 3x8.  O índice TRIG sobe mais 2 degraus e aumenta a distância para 
o IBOV em 8x! (Retorno de 160% e volatilidade de 19%).

E aqui que a coisa fica realmente mais interessante: Fábio e eu chegamos à conclusão de que o índice SMLL 
não nos representa como empresa de nicho.  Somos especialistas em empresas cujo valor de mercado está 
entre R$ 100 milhões e R$ 5 bilhões.  São 114 companhias listadas.

Com isto, criamos nosso próprio índice, o TRIG que foi construído com o universo destas empresas e rebalan-
ceado conforme as mesmas regras usadas pela Bovespa para calcular o IBOV e SMLL, pois ambos representam 
empresas, na sua maioria, bem maiores que as nossas.  A dinâmica ou comportamento entre o SMLL e o TRIG 
são similares, mas a qualidade e o retorno do TRIG são mais consistentes como veremos logo abaixo:  

Primeira lenda desmistificada, vamos à segunda.

1ª |  As small Caps têm mais risco que as empresas maiores.

7 Em breve falaremos sobre o TRIG
8 IBOV = 2x (58%/27%); SMLL = 6x (140%/22%)
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Como já mostrei e expliquei a matriz de Consistência acima com o SMLL, coloco aqui a mesma análise com o 
índice TRIG.  

Até o nome é bonito, MARKET TIMING...Esta lenda 
vale para todos os investimentos em equities com 
foco no longo prazo10, independentemente do ín-
dice ou papel.

Sempre tem aquele investidor que sabe mais, cuja 
intuição lhe traz poderes sobrenaturais de adivi-
nhação, são os Market Timers, aqueles que entram 
e saem do mercado sempre que sua luz verde ou 
vermelha acende, por algum crédulo mágico e de 
certa forma prepotente.  Não falo por mal, mas a 
paciência não pode ser só uma virtude dos mais 
iluminados já que os monges não ligam muito pra 
dinheiro.  No mercado financeiro, a paciência é 
fundamental para se ganhar dinheiro e a falta dela, 
para se perder11. 

A melhor frase que conheço é do Jack Bogle, fun-
dador da Vangard, maior gestora de fundos passi-
vos do mundo, os chamados ETFs, com mais de 
USD 5 trilhões sob gestão.

“A ideia de que um sino toca avisando o momento de 
entrada ou saída dos mercados é simplesmente uma 
falácia.  Depois de quase 50 anos neste negócio, eu 
não conheço ninguém que tenha feito isto com suces-
so e de forma consistente.  Também não conheço nin-
guém que conheça alguém.”

Como era de se esperar a barra sobe em relação ao SMLL, com um alpha médio gerado de 7%9  ao ano para 
cada um dos 30.000 CPFs que aplicaram no TRIG em relação a outros que aplicaram no IBOV.  Quase 100% 
de valor desperdiçado em 10 anos, e com menos risco!

2ª | As Small Caps são menos consistentes do que as empresas do ibovespa.

3ª | Não preciso ficar investido no longo prazo, melhor fazer Market Timing.

Jack Bogle
Fundador da Vanguard

9 TRIG supera o IBOVESPA em 60% das simulações com alpha positivo médio de 18% ao ano, no cenário cujo resultado é inferior ao IBOVESPA (40%) o 
alpha negativo médio é de 10% ao ano. Ponderando estes resultados chegamos a um alpha esperado de 7% ao ano. 
10 Na nossa opinião, longo prazo são 3 anos, pelo menos.
11 Na Resenha anterior falamos dos vieses comportamentais que fazem com que o investidor tome decisões irracionais de investimento que acabam o 
prejudicando enormemente
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VAMOS AOS NÚMEROS?  

Desde a criação do SMLL em abril de 2008 até outubro de 2019, o índice subiu 140%.  Se o investidor do 
SMLL11 (ETF do SMLL) tivesse ficado fora dos melhores 14 pregões dos últimos 3005 pregões, o investidor 
super azarado teria tido um retorno de -2%!  É claro que ninguém erra todos os melhores dias, erra quanto 
maior for a volúpia do entra-e-sai, é uma simples questão estatística.

Vamos imaginar que ninguém consegue prever o futuro e que nosso suposto Market Timer perdeu metade 
destes dias, ou seja, sete, de forma aleatória.  Nosso investidor deixa no mínimo 50% do retorno nominal na 
mesa, porque fica 50% do tempo fora.  Seu retorno acumulado cai para 70%, metade.  Se o mesmo inves-
tidor estiver fora dos melhores 14 pregões destes 3005 (0,47% dos dias), sua rentabilidade cai para zero!

Querem mais? Na pior crise financeira dos últimos 30 anos, a do Subprime de 2008, o índice TRIG caiu 54% 
em 3 meses12,  demorando 14 meses para se recuperar.  Quem ficou fora dos primeiros 7 meses13, deixou 
2/3 da recuperação na mesa.

 1 Evento        1 Evento        2 Eventos       1 Evento        4 Eventos      10 Eventos

Rentab. Acumulada por ponto de retirada de eventos positivos

Retomada Pós Crises - Retorno de TRIG - 14 Meses

12 Ibovespa caiu 50% e o SMLL caiu 57% neste mesmo período (agosto/08 – novembro/08)
13 Vários investidores pelo mundo ficaram!
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Adoro desmistificar esta porque é uma das mais simples de entender.  Nos últimos 11 anos tivemos 3 gran-
des crises nos mercados financeiros, em especial no de equities (renda variável ou mercado de ações): a Crise 
Subprime de 2008, a dos PIIGS em 2010 e uma mais recente e local de 2017, o Joesley Day.  Uma tríade de 
perdas significativas para muitos, para nós, sempre uma oportunidade de compra.   

Lembro-me muito bem da Crise SubPrime de 2008.  As ondas começaram lá fora no início do ano anterior, 
com a quebra de algumas securitizadoras hipotecárias14 e espalhou-se rapidamente como um tsunami que 
varre os mercados, chegando ao Brasil meados do ano seguinte, logo após o upgrade soberano para nível de 
Investment Grade!15   

4ª | Small Caps demoram mais para se recuperar depois de uma crise do que as large caps.

O mercado internacional derreteu e todas as ações lis-
tadas nas Bolsas perderam o chão.  Com drawdowns 
significativos o Ibovespa perdeu 60% em 5 meses, uma 
média de -0,5% a cada pregão.  Os índices de menor 
liquidez como o SMLL e TRIG sofreram mais, 62% e 
61% respectivamente do pico ao low em outubro/08.

Sofreram, mas também recuperaram a perda de for-
ma mais rápida.  Enquanto o IBOVESPA demorou 
614 pregões (2,4 anos), o SMLL e TRIG voltaram em 
62% do tempo, ou seja, menos de 19 meses, en-
quanto o Bovespa demorou cerca de 30 meses para 
se recuperar.

Em 2010 quando a Zona do Euro, já combalida pela crise de 2008, assombrou países altamente endividados 
como Portugal, Itália, Irlanda, Grécia e Espanha, “Os PIIGS” como eram chamados, chacoalharam o mundo 
financeiro mais uma vez, mas agora, o SMLL e TRIG não só caíram menos, mas sua recuperação foi mais do 
que 3x mais rápida.

Crise do Subprime (2008) – Impacto e Retomada

14 Ownit Mortgage Solutions, American Freedom Mortgage, New Century, Ameriquest Mortgage, etc.
15 Parece piada mesmo.
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PIIGS (2010) – Impacto e Retomada

“Joesley Day” (2017) – Impacto e Retomada

O mais recente evento de queda abrupta na bolsa brasileira foi o Joesley Day16  com magnitude mais amena 
do que as outras duas, mas ferina também com os investidores.  De novo o SMLL e TRIG caíram menos e 
voltaram com mais vigor.  

O índice SMLL é composto por 74 empresas que negociam BRL 28 milhões por dia17, com mais da metade 
delas (54%), negociando acima de BRL 15 milhões por dia.  O TRIG possui 114 empresas com liquidez média 
menor negociando BRL 6 milhões por dia.  53% ou 60 ações negociam mais do que BRL 5 milhões todos os 
dias!  Não há problema de liquidez, precisa saber atuar neste nicho, sem pressa.  Além disto, o universo TRIG, 

5ª | Small Caps não tem liquidez.

16 Ocorreu em 2017, todos devem lembrar
17 Economática (média dos últimos 12 meses)
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e de certa forma o SMLL estão contidos não pela liquidez, mas pela relação entre sua capacidade (montante 
dos ativos) e do seu prazo de resgate (aquele em que o investidor recebe seu resgate, quando solicitado)18.   

Meu sócio Werner foi um dos maiores gestores de small caps19 do mercado brasileiro entre 2006-2016, com 
quase USD 1 bilhão sob gestão.  Investidores sofisticados como fundos soberanos europeus e endowments 
americanos, delegavam mandatos grandes, mas com horizonte de longuíssimo prazo, ou melhor, sem prazo 
de resgate definido.  Nós brasileiros temos menos paciência e por isto, ficamos com o menor pedaço dos 
lucros.  Não há, portanto, problema de liquidez, mas sim de emoção ou imediatismo do investidor, ou com-
portamental.

Vamos à sexta lenda e diretamente à análise abaixo:

Um desenho diz mil palavras...Só pedi para o time de gestão colocar também nossa carteira atual do Flagship, 
porque com estes números, não poderia ter deixado nosso fundo de fora. Abaixo uma breve explicação de 
cada indicador.

Dívida Líquida / Patrimônio Líquido: Alavancagem financeira que indica o tamanho do endividamento da 
empresa em relação ao seu patrimônio ou capital próprio. Quanto menor, melhor.

Caixa + Recebíveis / Dívida Total: Compara a liquidez da empresa com o tamanho da sua dívida, demons-
trando sua capacidade de pagamento com recursos próprios ou liquidez. Quanto maior, melhor.

6ª | Small Caps tem mais fragilidade financeira.

18 Nosso fundo Trígono Flagship Small Caps, hoje com aproximadamente R$ 25 milhões, está com mais ou menos 1/3 de sua capacidade tomada para 
resgates em D30.  Com a capacidade próxima aos 100%, o fundo fechará para novas captações nesta versão mais líquida.  
19 Leia-se TRIG
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Dividend Yield: Rentabilidade média dos dividendos pagos aos acionistas. Quanto maior, melhor.

Dívida Liquida / EBITDA: Comprometimento de geração operacional de caixa para saldar dívida, quanto 
menor, melhor.

6ª | Small Caps tem menos governança.

Bem, como abordar esta?  Em primeiro lugar 2/3 das empresas que compõem o IBOVESPA são listadas no 
Novo Mercado20.  No SMLL são ¾!  E para dar mais sabor à narrativa, vamos aos casos mais emblemáticos 
de má governança na primeira linha.  Seguem os logos, muito fácil achar o detalhe no Google.

Estes nomes incluem a maior empresa do mundo 
de celulose de eucaliptos, a maior empresa de ali-
mentos ao consumidor do Brasil na época, a maior 
empresa processadora de carnes do mundo, em-
presas controladas pelo Barão de Mauá do século 
XX, alardeado como um dos maiores visionários e 
empreendedores do Brasil.  Incluí a maior empresa 
petroquímica do Brasil e duas das mais importantes 
integrantes do índice Bovespa e maiores empresas 
de mineração e petróleo do mundo.  Todas geraram 
perdas substanciais aos investidores. Executivos 
inabilitados, e até presos, processos em andamento, 
dívidas enormes etc., problemas ambientais enor-
mes e perdas de vidas, foram alguns dos legados 
deixados.

Bom, sete lendas, sete desmistificações!  Espero 
que sirvam para tomada de decisões mais racionais 
e de longo prazo.

Obrigado pela paciência de ler até aqui, confesso 
que foi até um desabafo.  Não há o que contes-
tar, os números e argumentos estão todos aí.  Aliás, 

convido o leitor a nos mandar uma 8ª, 9ª, ou até 
10ª lenda21  para que possamos desmistificá-la em 
outras cartas;

O fato é que o universo TRIG tem mais qualidade, 
em todos os sentidos, do que o nicho SMLL que por 
sua vez, tem mais naipe do que o Ibovespa.  E sendo 
especialistas em empresas TRIG, nossa barra é mais 
alta, mas nossa dedicação e análises mais minucio-
sas, trabalhosas.  Um esforço que exige o conheci-
mento, disciplina e astúcia do meu sócio Werner e 
equipe.    

Os fundos foram muito bem em outubro.  Vindo 
de dois meses ruins, recuperaram-se com categoria.  
Não focamos no curto prazo, mas nada mais natu-
ral que o mercado, uma vez mais calmo, volte aos 
fundamentos e comece a precificá-los.  Os fundos 
andaram sem ainda surfarem a onda dos resultados 
pujantes que serão publicados por nossas empresas 
entre 10 e 14 de novembro, como os números acu-
mulados e do 3oT de 2019.  Temos convicção de 
que será mais um boost nos resultados.

20 Nível mais alo de governança da Bolsa brasileira 
21 Estamos nas principais Redes Sociais: LinkedIn, Instagram e Facebook



Obrigado pela confiança depositada na Trígono.  Este mês de novembro vamos inaugurar um novo site que 
tem mais a nossa cara, nossa filosofia com a intenção de investir em empresas sérias, sustentáveis, que cau-
sam impacto positivo no seu ecossistema, por um preço descontado.  Empresas que podemos engajar de 
forma positiva para gerar um cenário ganha-ganha, com interesses alinhados, a todos os envolvidos.

Frederico B. Mesnik
CEO
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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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