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Prezado Investidor,

Há pouco mais de um mês recebemos em nossa caixa postal o comentário de um potencial cotista, questio-
nando por que nossos fundos não poderiam ter um investimento mínimo menor (na época, o mínimo era R$ 
1 mil). Li e pensei: de fato, por que não?  Logo baixamos para R$ 500 e democratizamos o acesso aos nossos 
produtos. 

Impressionante o poder dos novos canais de distribuição digitais. São tentáculos que criam a via para os mais 
diversos produtos de mercado financeiro – como Trígono BTG Prev 70, Trígono Delphos Income, Trígono      
Flagship e Trígono Verbier (aqui dispostos em ordem crescente de risco). Em breve (5 de março) haverá o fe-
chamento da classe D30; a partir daí, novas captações só poderão ser feitas na nova versão, o Trígono Flagship 
60 FIC FIA (com 60 dias para resgate).  

Hoje, somos muito agradecidos aos mais de 8 mil cotistas e amigos que nos acompanham há quase dois anos 
nesta jornada de crescimento, nas tentativas e erros, na intenção de disseminar as boas práticas de ESG, con-
tribuindo para um ecossistema saudável de troca de informações. Nossas redes sociais crescem e em breve 
teremos uma novidade editorial para você, que acompanha e/ou investe na Trígono Capital.

Somos uma gestora com conhecimento e foco em small caps, com cerca de 110 empresas cujo valor de merca-
do agregado chega a cerca de R$ 200 bilhões. Várias consultorias de investimentos e investidores sofisticados 
nos disseram que o Trígono Flagship é o único small caps puro sangue do mercado, focado e investindo em 
empresas de valor bem abaixo do das que compõem o índice SMLL e ETFs. 

Werner e eu concordamos que o aumento do prazo para resgate é um ato de respeito e alinhamento com o 
nosso investidor. É fato que as small caps têm menos liquidez, por isso a capacidade na classe com resgate 
em 30 dias é limitada. O fundo tem perto de R$ 185 milhões em ativos e nosso principal objetivo é o retorno 
consistente aos nossos investidores em janelas de três anos. Há, sim, fundos denominados small caps com pa-
trimônio bem maior e liquidez em D30. Mas serão eles puros? Observamos a composição das carteiras desses 
fundos, e notamos que muitos investem em empresas consideradas mid e até large caps. Mesmo que atendam 
o critério de investir no mínimo 70% em empresas small caps, o que vemos é uma descaracterização dos fun-
dos. Alguns (os “caras de pau”) colocam o nome small caps e se inserem no segmento carteira livre e até calcu-
lam a taxa de performance tendo o Ibovespa como referência e não o SMLL, que seria mais adequado.

Mas cada qual com sua estratégia. A ideia aqui não é criticar, e sim expor o que nos orienta e incentiva – e foi 
exatamente esta postura que nos trouxe até aqui. Somos gratos, tentamos ao máximo escutar todos que nos 
dirigem uma mensagem.  
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Recentemente almocei com Leo Letellier, amigo da época de McKinsey que hoje comanda a Sitawi – Finanças 
do Bem.  É um projeto sério, que articula finanças com impacto social e sustentabilidade, eixos da nossa filo-
sofia. Decidimos que era hora de retribuir, de investir em projetos que buscam um mundo e uma sociedade 
melhores para todos. Hoje temos essa possibilidade e nada mais natural do que participar de tudo que prega-
mos aqui. Convido os leitores a pesquisarem mais sobre a Sitawi (https://www.sitawi.net/).

Outra iniciativa da Trígono é ajudar o Hospital do Amor (www.hcancer.com.br) a captar recursos por meio de 
incentivos fiscais: empresas ou indivíduos podem contribuir com valores que seriam destinados ao fisco. Caro 
leitor, dedique ao menos cinco minutos de seu tempo para conhecer o site. Na aba de parceiros sentimos 
enorme satisfação ao encontrar várias empresas nas quais somos investidores. No fim do ano passado, tive-
mos a oportunidade de, pela primeira vez, intermediar a doação de uma das empresas investidas, a Ferbasa, 
com a contribuição importante do conselho de administração da empresa. A Ferbasa tem como controladora 
a Fundação José de Carvalho, que emprega dividendos recebidos da empresa para proporcionar educação de 
qualidade a crianças carentes na Bahia e em outras iniciativas sociais.

O Hospital do Amor é especializado no tratamento e prevenção do câncer. Oferece terapia a pacientes do SUS 
com grande qualidade. Inicialmente localizado em Barretos (SP), o hospital busca expandir suas atividades em 
várias regiões do Brasil e vem proporcionando inestimáveis serviços, em especial à população menos favore-
cida.

Estou feliz com este início de ano e otimista com 2020. Há uma mudança na estrutura e no comportamento 
da sociedade, aliada à tecnologia que leva informações e bons produtos a investidores. A parcela da população 
brasileira com investimento em bolsa é ínfima: menos de 2 milhões de CPFs. Na China, esse número é relati-
vamente dez vezes maior e nos Estados Unidos cerca de 65% da poupança estão investidos em ações. Com 
o CDI estacionado em 4,25% e uma queda substancial de 16,5% nos últimos três anos e meio, o processo de 
migração para a renda variável no Brasil ganha tração – embora, a nosso ver, esteja apenas no início.

Nosso gestor, Werner Roger, comenta na Palavra do Gestor deste mês essa mudança no paradigma do merca-
do de capitais brasileiro, que o BTG Pactual chama de financial deepening. Ele ressalta que, mesmo com a saída 
maciça de investidores estrangeiros e com o medo do coronavírus, os investidores locais têm preenchido esse 
vácuo, o que reforça a participação doméstica no mercado. 

Acreditamos que 2020 poderá ser mais um ano de bom desempenho em nossos fundos. Nossas projeções 
indicam bom potencial de crescimento nos lucros das empresas que compõem nossos portfólios – acima do 
daquelas que formam os índices de referência. Obviamente, não se pode garantir que o mercado vá ater-se 
aos fundamentos. Estamos apenas no início do ano e muitas vezes o mercado não se comporta racionalmente: 
há eventos que podem influenciar esse comportamento e afetar os preços, à revelia dos fundamentos. Nestas 
situações abrem-se janelas de oportunidade para compra de ações ou aumento de posições a preços ainda 
mais atraentes. 

Abaixo vemos os principais parâmetros das nossas carteiras para 2020. Com o CDI médio projetado para o 
ano, teremos aproximadamente 125% do CDI apenas com dividendos (sem falar nos múltiplos baixos e cres-
cimento de lucros das empresas).

PARÂMETROS MÉDIOS CARTEIRAS 2020

LUCRO +
29%

DIVIDENDOS
5%

PE
12,6X



3

Não estamos, de forma alguma, minimizando os riscos envolvidos numa potencial epidemia global. Não somos 
cientistas, afinal. Mas considere os fatos:

 1. O tempo de resposta chinês foi imediato e as medidas de contenção foram tomadas de forma eficiente;
 2. Os principais focos foram identificados e isolados, totalizando uma população de 35 milhões de habitan 
tes – fato sem precedentes;
 3. O coronavírus é conhecido desde a década de 1960, sendo responsável por cerca de 30% dos casos de 
gripe comum. Em 2002, uma mutação produziu a SARS¹ na China e a MERS no Oriente Médio, com taxas de 
mortalidade de 10% e 40% respectivamente.  A mutação atual registra taxa abaixo de 3% e é bem mais branda 
que o vírus que surgiu em 2002 (hoje controlado);
 4. Em 2002, desenvolveu-se uma tecnologia de anticorpos monoclonais contra o coronavírus, mas nunca 
foi usada porque a epidemia então recuou e foi erradicada. Essa tecnologia pode ser retomada agora;
 5. Uma vacina pode estar pronta em até quatro meses com novas tecnologias de sequenciamento viral;
 6. O coronavírus não sobrevive no calor; por isso, países de clima tropical, neste período do ano, encon-
tram-se em posição de vantagem contra a proliferação do vírus.

Veja a seguir o comportamento dos mercados durante os principais surtos das últimas décadas:

Por isto, continuamos otimistas no longo prazo, mesmo com percalços potenciais no curto. Haverá bons pon-
tos de entrada ao longo do ano, favorecendo investimentos com horizontes mais longos. Na Palavra do Gestor, 
comentamos um pouco mais a esse respeito.

Quando estava na Universidade de Chicago, fui a uma palestra que me encantou. O liberal Milton Friedman, 
que lá lecionara entre 1946 e 1977, falava de igualdade e do caminho econômico para obtê-la.  Isto em 1997!  
Aquilo me marcou e trouxe mais um propósito na minha busca profissional – possivelmente o início do pensa-
mento ESG. 

“A society that puts equality before freedom will get neither. A society that puts freedom before equality will get a high 
degree of both.”
(Milton Friedman)
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(“Uma sociedade que coloca a igualdade antes da liberdade não terá nenhuma das duas. Uma sociedade que coloca a li-
berdade antes da igualdade terá uma boa dose de ambas.”)

Talvez por isso eu já estivesse tão familiarizado com o tema quando começou a virar modismo, no início do 
século 21. Muitos hoje dizem estar engajados, mas nem todos praticam de fato o que pregam. Muitas das ges-
toras de recursos no mundo e no Brasil que falam sobre ESG em suas manifestações ao mercado investem em 
empresas que não seguem os mesmos preceitos e até aumentam posições naquelas cujas ações se desvalori-
zaram justamente pela vulnerabilidade ao ESG.

Em nosso processo de investimentos, avaliamos os aspectos de ESG. Existe, claro, espaço para melhorar, e 
buscamos sempre que possível influenciar executivos, conselheiros e controladores na adoção de ações que 
melhorem estes aspectos. Consideramos e recomendamos a publicação do Relatório de Sustentabilidade, que 
serve não só como uma autoavaliação, mas para divulgar à sociedade e aos investidores as melhores práticas 
e seus resultados.

Frederico B. Mesnik
CEO
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Prezados Investidores,

A atividade de gerir investimentos é sempre uma caixinha de surpresas. Após a trégua – assinada em 15 de 
janeiro – na disputa comercial entre EUA e China, o país asiático volta a assustar o mundo (e em particular o 
mercado financeiro) ao tornar a palavra coronavírus a mais importante e temida no momento. Não é hora ainda 
de discutir mérito ou extensão das preocupações que ela causa nem o impacto que poderá ter na economia 
mundial ou nos investimentos. Informações e novidades sobre o surto, até aqui, têm seguido o padrão mutan-
te do vírus.

Mas, diante de mais um risco de pânico, convido aqueles que ainda não tiveram a oportunidade de ler a re-
senha do mês passado a conferir sua seção final, na qual reproduzimos na íntegra (com comentários atuais) a 
edição de outubro de 2008 (Por trás do pânico, surge uma oportunidade). A situação é diferente, mas o momento 
de crise e oportunidade é semelhante.

Uma vez mais, o ideograma abaixo reflete a situação atual.

Embora as definições e interpretações sejam numerosas e variadas, todos reconhecem no risco
a incerteza ligada a um momento futuro, num tempo em que o risco se revelará.

O pânico e seus efeitos podem ser maiores do que aquilo que os causa. 

Boa leitura.
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CONJUNTURA INTERNACIONAL

Olhos, ouvidos e mentes se voltam ao tema coronavírus e aos possíveis reflexos que o surto da doença possa 
ter na saúde e na economia mundiais – e, claro, em ativos financeiros. A atitude normal e racional de investi-
dores diante de um risco como esse é a aversão, que leva os diferentes participantes do mercado financeiro a 
terem diferentes percepções da situação. A consequência é o ajuste de preços desses ativos, incluindo moedas. 
Boatos, desinformações e muito destaque pela mídia influenciam a tomada de decisões em ocasiões assim. 

Quanto à reação do governo chinês, nós, na Trígono, avaliamos como rápida ao implementar ações preventi-
vas e ao acionar agentes de serviços de saúde, governos e população locais. Como no caso da SARS (também 
relacionada ao coronavírus, mas com letalidade muito maior), avaliamos que este episódio será mais um, entre 
outros do tipo, visível nos gráficos de volatilidade dos mercados financeiros, além dos óbvios efeitos direta-
mente relacionados à saúde. Voltaremos ao tema na seção Estratégia. 

Destacamos alguns fatos importantes:

 • O Brexit foi confirmado no dia 31 de janeiro, embora a população britânica, dois anos depois, ainda este-
ja dividida a respeito. Detalhes e os diversos acordos com a União Europeia serão definidos ao longo do ano.
 • O processo de impeachment do presidente dos EUA, Donald Trump, seguiu o caminho esperado: o pro-
cesso foi rejeitado pelo Senado. A democracia nem sempre é imparcial ou justa; por vezes, atende apenas os 
que detêm o poder. Para os mercados financeiros, o efeito é neutro – o impeachment já era praticamente des-
cartado por investidores.
 • A crise envolvendo o Irã, embora tenha ganhado manchetes e até causado volatilidade nos mercados fi-
nanceiros (principalmente nos preços do petróleo), foi rapidamente esquecida. Não descartemos novos even-
tos relacionados, como busca de vingança por parte de grupos extremistas. 

Voltando ao tema economia: o PIB norte-americano teve alta de 2,1% (dado anualizado) no 4º trimestre, se-
gundo dados divulgados no último dia 30. O resultado ficou pouco acima dos 2% esperados. No acumulado de 
2019, o crescimento foi de 2,3%, o menor ritmo de expansão nos últimos três anos (em 2018 chegou a 2,4% 
e em 2017, a 2,9%). O fator que mais pesou no resultado foi a forte desaceleração dos gastos com consumo, 
que representam 70% do PIB. A expansão do último trimestre do ano ficou em apenas 1,8% (anualizado), mui-
to abaixo dos 3,2% observados no terceiro trimestre e dos 4,6% no segundo.

A notícia é péssima para o presidente Trump, que constrói seu discurso de campanha para reeleição justamen-
te sobre a saúde da economia americana, que é de óbvia importância para o eleitor. A disputa comercial com 
a China pode revelar-se um tiro no próprio pé do presidente, e um desaquecimento ainda maior da economia 
mundial relacionado ao coronavírus tem potencial bastante nocivo para as ambições de Trump. Mas tanto o 
acordo comercial preliminar com a China quanto a ação militar que resultou na morte do general iraniano Qa-
sem Soleimani, no início do ano, podem fazer parte de sua estratégia eleitoral. 
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Com o ritmo mais lento de expansão da economia e a inflação dentro do esperado, o FED (banco central dos 
EUA) manteve por decisão unânime as taxas de juros e sinalizou manter os níveis atuais até o fim do ano, con-
trariando uma vez mais a vontade de Trump.

Para finalizar esta seção, destacamos que as empresas norte-americanas estão em período de divulgação de 
balanços. Companhias ligadas a tecnologia, como Microsoft, Apple e Amazon (e que são as maiores das bol-
sas), apresentam resultados acima do esperado pelo mercado, mas o efeito positivo no ânimo dos investidores 
é ofuscado pelo surto de coronavírus. Não fosse isso, teriam impulsionado os índices da bolsa de tecnologia 
Nasdaq para novos recordes.      

Em relação ao Fórum Econômico Mundial, em Davos (Suíça), destacamos o protagonismo que a letra E da sigla 
ESG (Environmental, Social, and Governance, em inglês, ou ASG, de Ambiental, Social e Governança) teve no 
encontro. Palavras bonitas e discursos ainda não motivam reais ações de natureza econômica. O ecologica-
mente correto é lindo, mas o retorno econômico predomina, e nem consumidores, nem a maioria dos gover-
nos e nem as corporações (raras exceções entre estas) querem pagar a conta.

O tema vem ganhando importância, no entanto, e na Trígono estamos 100% alinhados com essa maneira de 
ver. Descartamos investimentos que não fazem sentido quando observados os preceitos de ESG.  O ministro 
Paulo Guedes (Economia) deu um verdadeiro show a respeito das perspectivas do país no plano econômico. 
Em relação ao tema ambiental, destacamos sua frase: “O grande inimigo do meio ambiente é a pobreza”. Tere-
mos mais a dizer sobre o tema e seu relacionamento com nossos investimentos no final desta resenha.

CONJUNTURA LOCAL

A seção abre-se com boas notícias.

A dívida pública encerrou 2019 representando 75,8% do PIB, ante 76,5% em 2018. Foi a primeira queda des-
de 2013 (representava 51,5%). O dado ganha ainda mais relevância quando se observa que o PIB cresce em 
ritmo ainda fraco, a reforma da Previdência ainda não causou efeitos e outras reformas importantes, como ad-
ministrativa e tributária, ainda estão em andamento.

No acumulado de 12 meses até setembro, o crescimento do PIB foi de 1%, 3,6% abaixo do pico da série ini-
ciada no primeiro trimestre de 2014. Ainda que o crescimento em 2020 fique entre 2% e 2,8%, há um longo 
caminho a percorrer. Este será um dos principais desafios do ministro Guedes e de sua equipe econômica (e 
dos dirigentes das empresas estatais). 

A dívida está em patamar elevado, mas é baixa se comparada à de alguns países (dados de 2018), como: Ja-
pão (238%), Grécia (181%), Itália (125%), EUA (106%), França e Espanha (98%) e Canadá (90%). O problema 
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não está exatamente na proporção, mas sim na tendência (agora pela primeira vez revertida desde 2013) e no 
custo. Com a forte queda das taxas de juros – e, com isso, nas de rolagem da dívida –, reduz-se de forma sig-
nificativa o custo de carregamento (manutenção de um ativo em carteira) ou refinanciamento.  

Outra boa notícia vinda de 2019 é o déficit primário do setor público (que abrange União, estados, municípios 
e estatais), que atingiu R$ 62 bilhões (0,85% do PIB), contra R$ 108 bilhões em 2018. Foi o menor valor desde 
2014, quando atingiu R$ 33 bilhões. Para se ter ideia do custo financeiro, em 2019 a despesa com juros repre-
sentou 5,06% do PIB (ou R$ 367 bilhões). Em dezembro, esse custo ficou em R$ 25 bilhões (R$ 300 bilhões, 
no dado anualizado). Já o déficit do INSS (segundo maior ônus) ficou em R$ 213 bilhões no ano passado, re-
sultado 9,2% maior que o do ano anterior (R$ 195 bilhões). Mais um sinal da enorme importância da reforma 
previdenciária. 

Com queda no custo da dívida, redução no déficit primário, estabilização ou redução do déficit do INSS, cres-
cimento do PIB e privatizações, espera-se melhora em todos os indicadores das contas públicas. Esse conjunto 
poderá levar o Brasil a reconquistar o grau de investimento atribuído pelas agências classificadoras de risco – 
importante não só para atrair novos investimentos, mas também para reduzir o custo de financiamentos obti-
dos no exterior por União e empresas (estatais e privadas). 

Além disso, como já apontado aqui, outras medidas importantes ainda estão a caminho, como as reformas tri-
butária e administrativa. A estrutura de tributos, taxas e contribuições em âmbitos federal, estadual e municipal 
no país representa um fator de ineficiência e de custos enormes para empresas. Sua complexidade leva a erros 
em cálculos, e daí resultam multas e custos adicionais. Trata-se de um incentivo à sonegação. Privatizações 
e novas concessões poderão trazer investimentos externos e internos, gerando eficiência, novos serviços e 
produção. Para nós, a redução nos custos tributários sobre a folha de pagamento, tão defendida pelo ministro 
Guedes, e a revolução energética que ele pretende implementar mediante redução do preço do gás natural à 
metade, são essenciais. A expansão do uso do gás na indústria e no setor petroquímico, bem como na matriz 
energética do país como um todo, será fundamental na redução do Custo Brasil e na competitividade do país, 
fator de extrema importância, dado o estágio de sucateamento em que se encontra o setor industrial brasileiro. 

Destacamos ainda a presença do ministro Guedes e 
do governador João Dória (SP) em Davos, em busca de 
investimentos. Esse esforço poderá catalisar a vinda 
de capital estrangeiro ao país. Em seguida, o presiden-
te Jair Bolsonaro visitou a Índia, atualmente um par-
ceiro comercial de pouca relevância, mas com enorme 
potencial de crescimento em transações comerciais e 
troca de tecnologias. A Índia é um grande banco de cé-
rebros, mas eles acabam rumando para o Vale do Silício 
(EUA); já o Brasil é um exemplo no uso de biocombus-
tíveis, como o etanol, na substituição de derivados de 
petróleo. O intercâmbio tecnológico seria muito posi-
tivo para ambos os países. 

Aqueles que me conhecem sabem que sou um otimista 
incorrigível. O cenário acima descrito reforça meu oti-
mismo com as perspectivas do país nos campos eco-
nômico e social – e mesmo no ambiental, pois deste 
dependem os dois primeiros. No campo da educação, 
o Brasil apresenta um dos piores desempenhos mun-
diais, um dos legados do partido vermelho que suca-
teou o país. A boa notícia é que o Brasil ainda é viável 
– afinal, sobreviveu ao PT – e poderá retomar o cresci-
mento e desenvolvimento econômico e social. 
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DESEMPENHO DOS FUNDOS

Antes de relatarmos o desempenho dos fundos, chamamos a atenção para o fluxo de investidores estrangei-
ros no mercado secundário na B3. Janeiro registrou a saída de R$ 19,2 bilhões, um recorde mensal, manten-
do tendência observada ao longo do ano e aumentando de forma significativa. O saldo negativo total no ano 
passado ficou em R$ 44,5 bilhões, com o recorde mensal de R$ 9,6 bilhões em outubro.

Diante de números dessa magnitude, e com o advento do coronavírus, a queda de 1,6% do Ibovespa no mês 
torna-se um resultado relativamente bom. O índice small caps comportou-se melhor, com alta de 0,45%. O 
índice S&P500 – principal indicador da Nyse (Bolsa de Valores de Nova York, na sigla em inglês) – ficou qua-
se neutro: queda de 0,16%. O principal indicador da Nasdaq, impulsionado pelos resultados das empresas de 
tecnologia, subiu 1,99%. A moeda brasileira desvalorizou-se 6,56%, e com ela o Ibovespa caiu mais de 8% 
em dólar (seu ganho nominal de 16,25% em 12 meses foi totalmente corroído pela desvalorização cambial de 
17,04% no período).

Com esse retrospecto dos mercados, temos a grande satisfação de apresentar agora nossos resultados, e uma 
vez mais agradecer a confiança de nossos investidores. A seção seguinte traz nossa estratégia diante do atual 
cenário.

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

O fundo teve ganho de 7% em janeiro, com valori-
zação de 53,8% acumulado nos últimos 12 meses – 
ante perda de 1,58% em janeiro e avanço de 27% em 
12 meses do índice IDIV. Em maio de 2019, o fundo 
alterou sua estratégia de carteira livre referenciada no 
Ibovespa para a categoria de dividendos, tendo o ín-
dice IDIV como referência. Isso prejudicou a compa-
ração de desempenho, mas mesmo assim o resultado 
superou o do índice de referência com boa margem.

Novamente, o setor Óleo e Gás proporcionou a maior 
contribuição (5,74%), seguido de Concessões de Ener-
gia e Saneamento (3,42%) e Agronegócio (0,50%).   
Nosso investimento no setor de Óleo e Gás está res-
trito a concessionária de gás, cujos fundamentos e 
perspectivas estão alinhados à determinação do mi-
nistro Guedes de reduzir o preço do gás natural e esti-
mular seu uso nos vários segmentos da economia, de 
residencial a industrial e petroquímico. Já os setores 
de Energia e Saneamento refletem também o dina-
mismo que o governo pretende implementar no setor, 
atraindo investimentos estrangeiros e locais, além de 
privatizações. A medida que consideramos de grande 
importância é a renovação de concessões sob contro-
le estatal, ao invés de licitá-las de novo (desde que os 
ativos sejam privatizados, mas com a possibilidade de 
as estatais manterem participação minoritária).

O Agronegócio reflete o bom momento para a agricultura brasileira, com câmbio favorável, maior oferta de 
crédito com menor custo e perspectivas positivas em relação a açúcar e etanol no mercado internacional. A 
grande quebra de safra na Índia e na Tailândia e a possibilidade de Índia e China aumentarem significativamen-
te o uso do etanol na mistura da gasolina favorecem as perspectivas setoriais. Também o programa Renovabio 
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e a consequente comercialização de CBIOs (créditos de carbono) pelas destilarias de etanol são positivos para 
o setor no longo prazo.

O setor Industrial proporcionou a maior contribuição negativa (-0,6%). Atribuímos isso a uma realização natural 
de lucros após a forte alta em dezembro. 

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

O fundo teve desempenho positivo (4,88%) em janeiro, com alta de 32,77% acumulada em 12 meses – contra 
a queda de 1,63% e alta acumulada (12 meses) de 16,8% no Ibovespa no mesmo mês. 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 571%, muito acima dos 113% do Ibovespa. Nos últimos 25 meses, quando passou para a ges-
tão da Trígono (com taxas de administração de 2% e de performance de 20%), o fundo acumulou ganho de 
87,5% – contra 48,9% do Ibovespa. 

O setor relacionado ao Comércio de Veículos propor-
cionou a maior contribuição (alta de 3,05%), seguido 
pelo Industrial (2,72%) e pelo Químico (0,55%). Do 
lado negativo, o setor ligado ao Consumo de Bens 
Duráveis gerou perda de 0,33%. A empresa ligada ao 
Comércio é uma das maiores concessionárias Scania 
do Brasil e do mundo, e tem-se beneficiado de pe-
sados investimentos da montadora sueca no alinha-
mento de seus produtos com os fabricados na Eu-
ropa em termos de tecnologia e modelos. Em 2019, 
as vendas cresceram 59% no Brasil, e para este ano 
a expectativa é manter o avanço e realizar novos in-
vestimentos, como o lançamento do primeiro cami-
nhão movido a gás natural (e biometano) no Brasil, 
modelo que reduzirá a emissão de CO2. Além disso, 
há grande potencial de economia, caso a queda sig-
nificativa no preço do gás natural se confirme. 

No setor Industrial o fundo possui posições em qua-
tro empresas, com desempenho positivo em duas e 
negativo nas outras duas. Uma das empresas inves-
tidas proporcionou ganho de 2,52%, o que explica 
em grande parte o desempenho setorial. Tal empre-
sa atua principalmente no fornecimento de compo-
nentes para o setor automotivo pesado – caminhões, 

ônibus, máquinas agrícolas e fora-de-estrada, por exemplo, todos itens com boas perspectivas para 2020. Esta 
empresa ampliou sua capacidade produtiva e estará a postos para atender a um aumento da demanda por seus 
produtos. Com isso, deverá haver rápido retorno dos investimentos feitos nos últimos dois anos.

No setor Químico, a empresa investida beneficia-se da queda de preços em diversos insumos importantes e 
da desvalorização cambial e deverá promover investimentos para ampliar sua capacidade e reduzir custos, com 
ganhos de produtividade e melhor rendimento industrial.

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

O fundo teve desempenho positivo de 7,36% em janeiro, acumulando valorização de 72,7% em 12 meses, 
contra altas de 0,45% e 45,2%, respectivamente, do índice SMLL. Desde seu início, em 24 abril de 2018, o 
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fundo valorizou-se 108,7%, contra 62,0% do SMLL e 
33,1% do Ibovespa.  

O setor relacionado a Óleo e Gás proporcionou a 
maior contribuição (alta de 3,63%), seguido por Lo-
gística (2,66%) e Indústria (2,42%). O setor ligado a 
Consumo de Bens Duráveis sofreu o maior impacto 
negativo (queda de 0,41%). A única posição no setor 
de Óleo e Gás está em concessionária de gás.

No setor ligado a Logística, a perspectiva de retoma-
da do crescimento da economia e a manutenção das 
taxas de juro em níveis baixos, além da tendência à 
terceirização de frotas, são catalisadores importantes 
para a empresa investida. Nossa exposição no setor 
Industrial, principalmente em empresas ligadas ao se-
tor automotivo (veículos comerciais e pesados), deve-
rá beneficiar-se dos mesmos fatores relacionados ao 
setor Logístico. Sobre o setor ligado a Consumo, não 
há nenhum fato negativo específico a ser considerado 
– ao contrário: dados do fim de 2019 indicam vendas 
com crescimento próximo a dois dígitos e as perspec-
tivas para 2020 são boas. 

ESTRATÉGIA

Nossa estratégia, desde nossa participação em sociedade anterior (quando assumimos, em outubro de 2007, a 
gestão de fundos de renda variável na estratégia small caps), tem sido pautada pela prática do bottom-up (pedi-
mos licença aos leitores antigos pela repetição, mas é importante que esse conceito seja entendido por todos 
os nossos investidores – em particular os mais novos). A seleção das empresas no processo de investimento 
baseia-se em seu valor intrínseco e no diferencial e potencial de valorização em relação ao preço de mercado.

Além dessa prática, nosso foco está em empresas denominadas small caps, mesmo nas estratégias de dividen-
dos, carteira livre e previdência. Além disso, somos agnósticos, ou melhor, descrentes em relação a índices de 
referência (benchmarks), isto é, não observamos os índices no processo de construção ou gestão das carteiras. 
Os índices servem como referenciais aos nossos investidores apenas como orientação da estratégia e para 
cálculo obrigatório da taxa de performance.

Grande parte de investidores e gestores é orientada pelo processo de top-down: busca das melhores oportu-
nidades setoriais, guiada pela maior ou menor aderência a índices de referência. Muitos fundos e gestores im-
põem limites de tracking error, ou desvio em relação aos índices na construção das carteiras. Desta forma, os 
gestores observam os índices e vão tomando posições acima ou abaixo das empresas que os compõem (e até 
introduzem nomes de fora dos índices). 

Baseados nas diferentes volatilidades de ações e índices, os gestores fazem suas alocações, respeitando os li-
mites baseados no histórico, até atingir o desvio máximo permitido.

Na Trígono, nada disso é observado – e mesmo assim, nossos fundos apresentam índices de volatilidade infe-
riores aos benchmarks. Mesmo isso para nós é de pouca relevância: entendemos o risco como relacionado às 
empresas. Já a volatilidade ilustra o comportamento (e a irracionalidade) do mercado. 
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Temos um certo viés estratégico defensivo: além de 
buscar empresas mal precificadas, preferimos empre-
sas com grande parte das receitas em moeda estran-
geira, oriundas de exportações, preços estabelecidos 
em moeda estrangeira (commodities) e operações inter-
nacionais. Em momentos de crise, isso funciona como 
um excelente hedge (uma forma de reduzir ou mesmo 
eliminar o risco da variação intensa de preços e queda 
na demanda no mercado interno). Ou, quando as mo-
edas de países emergentes se valorizam, normalmente 
os preços em dólar caem.

Mais recentemente, introduzimos um viés top-down 
estratégico, mas de longo prazo. Nada de proteínas, 
varejo ou incorporadoras que dominam boa parte das 
carteiras e fundos com estratégia top-down. Alinhados 
aos objetivos do ministro Guedes de dinamizar o setor 
de gás e reduzir os preços para intensificar seu uso, 
investimos em várias empresas, em todos os fundos, 
com alguma inserção no segmento relacionado ao gás. 
As oportunidades são muitas, considerando o longo 
prazo.

Também incrementamos posições e alocações no agronegócio. O governo enviou à Câmara dos Deputados 
a MP 897 (ou MP do Agro), que propõe várias iniciativas para dinamizar as atividades do setor e que, acre-
ditamos, se aprovada, será muito benéfica. Tais medidas serão importantes para atrair o capital estrangeiro e 
aumentar a oferta de crédito com menor custo. Além das empresas ligadas ao agronegócio, outras nas quais 
investimos se beneficiarão indiretamente da MP, como as dos setores industrial e de logística. 

Em todas as empresas investidas, o processo baseia-se no bottom-up, mas reforçando as posições baseados na 
nova dinâmica do setor relacionado a gás e ao etanol – ambos importantes quando se considera o E, de ESG, 
tão discutido em Davos, e o agronegócio (que também envolve a questão do ambiente).

CARACTERIZAÇÃO DOS FUNDOS

Trígono Flagship Small Caps: buscamos prioritariamente empresas com valor de mercado abaixo de R$ 5 bi-
lhões e/ou com liquidez diária média abaixo de R$ 10 milhões.

Empresas small caps são definidas, segundo fontes internacionais gabaritadas, como aquelas de menor valor 
de mercado. A depender da fonte consultada, entre US$ 500 milhões e US$ 2 bilhões – na média, US$ 1,25 
bilhão (pouco mais que os R$ 5 bilhões que adotamos como teto). O valor médio ponderado das empresas do 
índice SMLL é de R$ 9 bilhões.

Os dividendos esperados no fundo para 2020 correspondem a 4,8% do valor da carteira. A sobreposição com 
o índice SMLL é de 3,7% (ou seja: 96,3% são de gestão ativa – não compõem o índice). As cinco maiores po-
sições representam 54,2% no Flagship, contra 18,1% no SMLL, no qual os três setores de maior peso são Uti-
lidades (saneamento e elétrico, 22,3%), Construção (12%) e Saúde (9,26%). No Flagship são Indústria (34%), 
Agronegócio (15%) e Logística (10%).

Trígono Delphos: buscamos prioritariamente empresas com elevado potencial de pagamento e histórico de 
distribuição de dividendos (o índice IDIV, da B3, é baseado apenas no histórico).
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No IDIV, o valor médio ponderado das empresas é de R$ 53,5 bilhões, enquanto no Delphos é de R$ 13,8 
bilhões. Os dividendos esperados no fundo para 2020 correspondem a 6,7% do valor da carteira. Nosso ob-
jetivo é compor a carteira com retorno acima da taxa Selic (4,5% em 31 de janeiro).

A sobreposição do fundo com o índice IDIV é de 10% (90% são de gestão ativa). As cinco maiores posições 
representam 45% no Delphos, no qual os três setores de maior peso são Indústria (26%), Utilidades (20%) e 
Serviços Financeiros (seguros, com 10%). Já no IDIV, as cinco maiores posições representam 24%, e os três 
maiores pesos setoriais são Utilidades – Água e Saneamento (37,8%), Bancos e Financeiro (21,0%) e Constru-
ção (8,8%). 

ESG – Considerações
O tema ESG tem ganhado destaque crescente na mídia e foi tema de discussões em Davos. Temos um relato 
sobre a recente visita a uma mina em processo de exaustão e fechamento, mas antes gostaríamos de fazer al-
guns comentários que julgamos pertinentes.

Fundos indexados ou passivos e ETFs (Exchange Traded Funds) simplesmente replicam índices, sem qualquer 
consideração extra sobre o valor das empresas. Baseiam-se em valor de mercado e/ou liquidez e represen-
tam determinados segmentos ou setores que compõem as bolsas de valores. Não há nenhuma observância 
ao ESG. Como exemplos, há o IBOV (Ibovespa), também representado pelo ETF BOVA11 (negociado como se 
fosse ação, mas que replica o índice), e o ETF SMLL11 (que replica o índice small caps).

A gestora de recursos faz um trabalho absolutamente passivo, de venda ou compra de ações na mesma pro-
porção que representa a carteira. Para estes fundos ou outros semelhantes, questões relacionadas ao ESG não 
entram no radar. Empresas que causam danos ao meio ambiente, com controladores e/ou gestores envolvidos 
em corrupção, são incluídas sem nenhuma restrição. Grandes investidores internacionais (a maioria deles, na 
realidade) que se voltam para mercados emergentes alocam grande parte de seus recursos passivamente, re-
plicando índices criados pelo MSCI (Morgan Stanley Capital International), que por sua vez pode replicar índi-
ces locais, como o SMLL do Brasil.

Para não correr risco de um descolamento de desempenho em relação às referências, investidores e gestores 
deixam de lado qualquer avaliação ou questionamento a respeito do ESG nas empresas que compõem índices 
ou ETFs.

Para ilustrar este tema, citamos a Vale, empresa com maior peso no Ibovespa e incluída em inúmeros ETFs e 
índices, e Braskem, também incluída no índice. Quanto à primeira, basta mencionar sua responsabilidade pelas 
mortes e pela falta de procedimentos que poderiam tê-las evitado, além dos danos ambientais, em Brumadi-
nho e Mariana. No caso da Braskem, somam-se ao envolvimento em caso grave de corrupção relacionado às 
investigações da Operação Lava Jato os danos ambientais causados pela mineração de sal-gema na unidade 
em Maceió e os problemas sociais causados, com o deslocamento forçado de grande parte da população local, 
com enormes transtornos pessoais.
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Braskem é um caso que preenche, pelo lado negativo, o ESG. Ainda assim, tanto ela quanto a Vale recebem 
recomendações de compra por parte de corretoras de valores pertencentes a grandes conglomerados finan-
ceiros locais e internacionais e contaminam índices e ETFs com maciça presença de investidores, locais ou não. 
Alguns gestores, de forma deliberada, assumem posições nessas empresas, sob a justificativa de estarem bara-
tas, e se valem de um repertório sortido de desculpas para explicar o investimento e perdoar a inobservância 
dos princípios contidos na sigla. Para eles, tudo se resume a preço.

Para a Trígono, no entanto, a questão é de princípios. Acreditamos que ética e boas práticas não têm preço e 
que a conta pelas más práticas, cedo ou tarde, chegará – e o acionista, mesmo o minoritário, será sócio nessa 
conta. Voluntariamente.

Recentemente foi publicada reportagem a respeito de uma das maiores gestoras do mundo e de como a sigla 
ESG é importante em seu processo de investimento. Curiosamente, na mesma semana informou-se que tal 
gestora ultrapassou 5% de participação acionária na Vale. Outra gigante internacional em gestão de recursos 
de terceiros deu o mesmo destaque a respeito de ESG e poucos dias depois a corretora de valores desse con-
glomerado fez recomendação de compra da empresa.

CoEmbora entendamos perfeitamente a segregação das atividades pelos preceitos de Chinese Wall (separa-
ção de funções de gestores e profissionais de uma instituição financeira para evitar conflito de interesses),            
escapa-nos a explicação para que a holding e seus dirigentes não se preocupem com tais recomendações e não 
criem a black list sobre empresas envolvidas em corrupção e danos graves ao ambiente. Acreditamos inclusive 
que tais organizações financeiras continuem a realizar negócios normalmente com tais empresas, como bancos 
comerciais ou de investimentos.   

Destacamos ainda que, em 2018, o fundo soberano Norges Bank, com mais de US$ 1 trilhão em investimen-
tos (mais de 65% em renda variável) e importante formador de opinião, excluiu a JBS de sua carteira devido 
à corrupção. A lista de empresas excluídas e motivos são públicos e servem como referência para grandes in-
vestidores mundiais que também observam as práticas de ESG. A JBS é uma das principais componentes do 
Ibovespa e de ETFs e índices que seguem o indicador. Dispensaremos maiores comentários; não valem o pre-
cioso tempo de nosso leitor.

VISITA À MINA DA TRONOX

Visitamos recentemente a mina de titânio e zirconi-
ta da Tronox Pigmentos, empresa investida em nossos 
fundos, que anunciou o fechamento da atividade de 
mineração na unidade do estado da Paraíba até abril. 
No momento em que o ESG se torna tema importan-
te, em particular para empresas com inserção na área 
ambiental, consideramos relevante apresentar um bom 
exemplo de práticas ambientais. A Tronox é uma refe-
rência para o próprio Ibama, que considerou a mina 
um modelo ambiental em extração e recuperação de 
dunas.

Introdução
A mina, denominada Guaju (nome do rio que divide os estados da Paraíba e do Rio Grande do Norte), iniciou 
atividades em 1983. Os principais produtos da mineração são a ilmenita (FeTiO3), matéria-prima para produção 
de dióxido de titânio (TiO2, produto final da Tronox e insumo na produção de pigmentos, plásticos e borracha), 
e zirconita (ZrSiO4, vendida pela Tronox no Brasil, insumo na produção de cerâmica, azulejos e porcelanato). A 
mina do Guaju é uma das 20 maiores do Brasil em movimentação, com 12 milhões de toneladas (run of mine, 
ou produção bruta) anuais (2,0% de minérios e o restante, areia). A zirconita estocada será comercializada até 
o fim de 2020, e a ilmenita será utilizada pela Tronox até 2022/23.
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O complexo mineral constitui-se basicamente de du-
nas, em área total de 1.050 hectares. Destes, 700 
hectares foram objeto de lavra por um sistema de 
draga, formando um lago artificial com água capta-
da do rio. Quando a atividade de lavra for encerra-
da em abril, permanecerá apenas o beneficiamento 
dos minérios estocados e sua expedição ocorrerá 
até 2022/23, abastecendo a planta química da Bahia 
com ilmenita.

Antes de iniciarmos a visita à mina e ao complexo que compreende a área pertencente à Tronox, foi feita uma 
apresentação pelos três responsáveis da empresa, que afirmaram que, para a Cristal (e a agora sucessora Tro-
nox), o investimento ambiental representa geração de valor ao acionista, ao contrário da maior parte das 
empresas, que vê nisso apenas custos ou despesas. A Tronox provisionou cerca de R$ 100 milhões, a serem 
utilizados para o fechamento das operações e para a recuperação ambiental (restituição das dunas, cobertura 
vegetal nativa e atração da fauna que habita ou habitava o local). Desde 1996 a empresa mantém um progra-
ma de envolvimento comunitário e de educação ambiental, com a participação de mais de 9 mil alunos e quase 
800 professores. 

Certificações
A mina possui as certificações ISO 9001:2008 (Qualidade), ISSO 14001:2004 (Meio Ambiente), OHSAS 
18001:2007 (Saúde e Segurança do Trabalho) e NBR 16001:2012 (Responsabilidade Social), assim como de-
claração de conformidade e de que as atuais práticas atendem a essas certificações, quando foram expedidas 
e renovadas (o segundo número representa o ano da aprovação das normas ou sua última revisão).

A lavra é feita por draga e desmonte da duna com jato d’água e beneficiamento físico, com separação gravimé-
trica, magnética e eletrostática, sem envolver nenhum processo químico. Anualmente são feitos 35 mil testes 
de qualidade por amostragem. As operações na mina empregam cerca de 155 colaboradores. Destes, 20 têm 
curso superior e 17, pós-graduação, sendo 22 trabalhando em cargos de chefia, gerência e supervisão e os 
demais, nas operações. 

Segurança do trabalho é um dos pilares da controladora norte-americana Tronox Corporation, sendo a mina 
de Guaju referência dentro da organização: a unidade detém o recorde de dez anos sem ocorrência que acar-
retasse dia de trabalho perdido, e desde 2009 não há ocorrência com necessidade de intervenção médica.

O índice de sustentabilidade do grupo DuPont, referência na indústria química mundial, segue uma escala até 
100. Antes da aquisição do grupo Cristal Global pela Tronox, a mina de Guaju e a planta química na Bahia ob-
tiveram, sob a Cristal, índice 97 na escala da DuPont. A média das 12 unidades do Grupo Cristal ficou em 74, 
enquanto 325 plantas químicas do mundo obtiveram média de 60. A mina da Cristal na Austrália, por exemplo, 
alcançou índice 59 e as plantas de TiO2 em Ashtabula (EUA) e Thann (França) ficaram com 54 e 50, respecti-
vamente. A unidade de Ashtabula teve de ser vendida por exigência do FTC (órgão antitruste dos EUA) para 
que a aquisição pela Tronox fosse aprovada. A unidade de Thann é muito parecida com a da Bahia, usando a 
mesma tecnologia e o mesmo minério produzido em Guaju.
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Energia e Água
A mina abriga em seu sítio 13 aerogeradores, num dos primeiros parques eólicos do Brasil, com 10,2 MW de 
potência. A matriz energética da mina é constituída por: fonte eólica de terceiros (64%), biomassa (bagaço de 
cana-de-açúcar produzido na região, 26%) e fóssil (óleo diesel para caminhões e máquinas, 10%). No mundo, 
79,5% da energia têm origem fóssil.

A empresa apresenta índice de 98,9% de reuso de água (2019), muito acima dos 61,5% em 2014, sem nenhu-
ma emissão de poluentes no rio ou no oceano

Recuperação de Áreas Mineradas:
A Tronox realiza ampla recuperação de fauna e da flora das áreas mineradas, com participação da comunidade 
local. De 700 hectares impactados pela mineração, 650 hectares já foram recuperados com o plantio anual de 
cerca de 90 mil mudas, totalizando cerca de 1,97 milhão de mudas plantadas. O passivo de recuperação das 
áreas representa apenas 7% do total e a conclusão está prevista para 2022.

Relacionamento com a comunidade:  
Desde 1996 a empresa conduz um programa de educação ambiental que abrange professores e alunos 
do ensino fundamental, com mais de 11 mil participantes, incluindo 800 professores. Desde o ano 2000                             
realizam-se visitas técnicas, com 2.700 estudantes e professores universitários tendo participado até o ano 
passado. A comunidade local foi convidada a produzir mudas em 2002, e desde então produziu 1,25 milhão 
de mudas. Atualmente atendem a 80% da produção utilizada na recuperação da flora. Tais práticas, entre ou-
tras, levaram o Ibama a conferir à Tronox homenagem 
e destaque no processo de recuperação de áreas mi-
neradas em 2019.

No manejo da fauna, foram devolvidos à natureza qua-
se 2 mil animais silvestres que haviam sido apreendi-
dos em cativeiros, e também se faz um trabalho de 
atrair animais para as áreas recuperadas Há o caso de 
um primata que, considerado extinto, agora integra 
uma comunidade de quase 200 indivíduos que vivem 
na região. 
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Este breve relato ilustra um pouco do que vimos e aprendemos na visita à mina de Guaju, referência na recu-
peração de áreas sensíveis como dunas, com a movimentação de 12 milhões de toneladas de areia ao ano e 
a reconstituição de 93% da área antes mesmo do encerramento da lavra. O trabalho de recuperação trouxe 
condições ambientais até melhores do que as encontradas no início da atividade, numa região dedicada ao 
cultivo de cana-de-açúcar e que ainda pratica queimadas.

Temos orgulho de ser acionistas da empresa e concordamos com cada centavo investido na recuperação am-
biental e no envolvimento da população local no processo. Mais que praticar a atividade de mineração de for-
ma responsável, a mina de Guaju e a Tronox Pigmentos são exemplos para a sociedade e mostram que inves-
timento em meio ambiente não é despesa – é geração de valor para o acionista. 

Atenciosamente, e muito grato pela atenção, 

Werner Roger
CIO e gestor

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 formu-
lário de informações complementares, a lâmina de informações essenciais, se houver, e o regulamento dos fundos antes de investir.


