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Prezados Investidores, 

O mês de novembro foi de peregrinação educacional pelo Brasil. Foram inúmeras visitas nos mais diversos 
escritórios parceiros para não só apresentar a Trígono Capital, como também reforçar nossa expertise em small 
caps: as 114 empresas listadas valem menos de R$ 5 bilhões cada e têm valor total de mercado de R$ 200 
bilhões, não estão cobertas pelas principais casas de análise, são relegadas pelo mercado e têm alta simetria e 
potencial de valorização. Falamos dos cases, dos vieses comportamentais e, principalmente, de nossa expecta-
tiva com a temporada de balanços do 3º trimestre, pois quando estamos perto das empresas temos uma boa 
ideia do que vem pela frente, sendo claro nosso otimismo com os potenciais resultados de nossas empresas.

Com o fim da safra de balanços colhemos os frutos dos resultados. Nosso fundo Trígono Flagship (small caps) 
rendeu 6,74% em novembro, o Trígono Verbier (ações livres) teve alta de 4,97% e o Trígono Delphos Income 
(ações dividendos), 3,46%1. Crescemos bem em número de clientes. Os diversos aportes que tivemos nas 
principais plataformas digitais parceiras nos levaram para R$ 100 milhões sob gestão.

O fato é que nossa especialização nos diferencia e 
nossos produtos tornam-se excelentes fontes de di-
versificação para qualquer portfólio de renda variável. 
Como já dissemos em publicações anteriores, nos 
últimos 10 anos as small caps têm entregado maior 
rentabilidade, menos risco e mais consistência do que 
as large caps. Houve um período muito ruim, entre 
2013-2016, quando sentimos o resultado da “Nova 
Matriz Econômica”, com aumento das incertezas e 
consequente afastamento dos fundamentos pelo 
mercado, que se deixou reger pelas emoções, pelos 
boatos e pelos fluxos. Nos três anos seguintes, as em-
presas menores recuperaram o terreno perdido após 
a poeira baixar. 

Embora todos nós saibamos que investimentos em 
Bolsa devem ser de longo prazo, na prática nem todos 
agem assim. Em pesquisa realizada sobre o fundo Ma-
gellan, da Fidelity Investments, durante a gestão de 
Peter Lynch2, entre 1977 e 1990, chegou-se à conclu-
são que o fundo retornou, em média, impressionantes 
29% ao ano, tornando Lynch o melhor gestor de seu 
tempo em sua classe de ativos.
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1 No ano, o Flagship fechou com 41,08%, Verbier com 13,26% e Delphos com 17,45%
2  Peter Lynch foi gestor do Fidelity Magellan Fund, o maior fundo de ações do mundo



De posse desses fatos, é de se esperar que os investidores tiveram retornos substanciais ao longo desse 
tempo. Ledo engano! A pesquisa conduzida pela Fidelity mostrou que o investidor médio perdeu dinheiro no 
Magellan. Isso mesmo, tiveram retornos negativos! Então, se os investidores têm acesso às informações como 
também possuem o know-how para achar bons fundos, por que perderam em um fundo com histórico de re-
torno tão positivo? 

Investidores, em geral, não são racionais. Agem por emoção, ficam eufóricos quando os mercados sobem e em 
depressão quando caem. Compram na euforia e vendem na depressão. 

Não têm paciência e esquecem todos os fundamentos que regem aplicações em Bolsa, principalmente aquele 
que diz que devemos comprar ao som dos tambores e vender ao som dos violinos, ou que a Bolsa é um inves-
timento de longo-prazo, algo que sempre devemos lembrar para evitar erros de timing.

Veja o gráfico abaixo, que compara três ativos nos últimos 10 anos e sem a volatilidade, só com o retorno:

Quem não quer investir em um fundo que deu 269% do CDI ou 417% em 10 anos, algo como 19%, em mé-
dia, por ano? Pois esse fundo existe, mas o investidor não aguenta a volatilidade e entra quando o fundo está 
subindo, somente para resgatar no pior momento. Esse gráfico representa a rentabilidade do Trígono Verbier 
em 10 anos vis-à-vis o CDI (155%) e o Ibovespa (61%).

O fato é que a bolsa chacoalha mesmo e tem volatilidade, mas recompensa quem sabe esperar e opera com a 
razão. Veja abaixo os mesmos ativos, agora com a devida volatilidade:
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Prezados Investidores, 

O final do ano se aproxima e, para a economia brasileira, o balanço é positivo. Tanto a inflação quanto as taxas 
de juros estão nos menores níveis históricos, surpreendendo a previsão de economistas. Ainda faltam muitas 
reformas, algumas já encaminhadas, como a tributária e a administrativa, novas privatizações e início de obras 
de infraestrutura com maior presença da iniciativa privada. O novo marco regulatório do setor de saneamento 
básico poderá trazer quase BRL1 trilhão de investimentos nos próximos 20 anos, cifra superior à economia aos 
cofres públicos da reforma da previdência. Além do impacto na economia através de investimentos em infraes-
trutura de saneamento básico, o maior benefício será a universalização dos serviços de água e esgoto tratado, 
reduzindo drasticamente o índice de mortalidade infantil e melhorando a qualidade de vida de mais da metade 
da população brasileira, com impactos positivos no emprego e na produtividade da economia brasileira.

Também chamamos atenção para a nova regulamentação dos setores de energia e de gás, que deverá pro-
porcionar maior segurança jurídica aos investidores e provocar importante redução nos custos da energia 
elétrica e do gás, favorecendo a população, mas, principalmente, o setor industrial, notadamente o químico e 
o petroquímico e, por tabela, os setores de resinas plásticas, cerâmica, vidro e eletrointensivos, como alumínio, 
ferro-ligas, fundição, etc. A população será beneficiada pela queda no custo de vida e o país ganhará compe-
titividade no cenário internacional. 
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PALAVRA DO GESTOR

O investidor emocional não aguenta o tranco e, após entrar na alta, saí na baixa, no pior momento. Nosso 
gestor e CIO, Werner Roger, costuma contar que, durante o triênio de 2013-2016, anos ruins para small caps, 
o maior fluxo de entrada foi no pico de 2013 e o maior de saída foi no vale de 2016. Muita gente agiu como 
o investidor médio do Magellan e perdeu dinheiro, deixando na mesa as rentabilidades excepcionais do triênio 
2016-2019! É sempre bom lembrar Warren Buffet, que diz que “o maior inimigo do investidor é ele mesmo.”

Fato é que renda variável não combina com pressa nem com emoção. Por isso, não canso de dizer nas minhas 
visitas que precisamos de ao menos três anos. Esse é o período para diluir qualquer ruído econômico ou políti-
co, tempo suficiente para o mercado enxergar e precificar nossos ativos e espaço para amadurecer os diversos 
engajamentos que implementamos em nossas empresas.3 Se não há como esperar, melhor não aplicar.

Nossos fundos atuam em nichos pouco explorados pelos gestores em geral, por isso são uma excelente fonte 
de diversificação, com resultados descorrelacionados e geração de alpha. Somos agnósticos a qualquer ben-
chmark. Nosso Flagship, por exemplo, tem, hoje, 3% de sobreposição com o SMLL.

Por fim, gostaria de agradecer a confiança depositada na Trígono e pela parceria. Estamos juntos e alinhados 
nesta jornada. Vamos cultivar e crescer nossa relação com o tempo.

Frederico Mesnik
CEO

3 A Trígono já indicou 11 Conselheiros nas empresas que compõem nossos fundos
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A queda nas taxas de juros e a grande transformação 
no segmento de gestão de recursos de terceiros – com 
a crescente participação de boutiques de investimen-
tos e de assessores e consultorias independentes –, 
têm causado uma busca por produtos financeiros alter-
nativos, educação financeira e maior exposição a pro-
dutos de maior risco e rentabilidade. Os investimentos 
em ações e o crescimento no número de investidores 
é um passo importante para a maior dinamização do 
mercado de capitais no Brasil. Nós, da Trígono, temos 
produtos com diversas alternativas e estratégias à dis-
posição, que seguem a seguinte ordem em termos de 
risco, de menor para maior: Previdência (Trigono Prev 
70), Dividendos (Trígono Delphos), Small Caps (Trígono 
Flagship) e Carteira Livre (Trígono Verbier). Destacamos 
que a Trígono é focada no universo de empresas consi-
deradas small caps, embora também avaliamos empre-
sas médias e grandes, não descartando as boas opor-
tunidades desde que façam sentido.  Desta forma, as 

Apesar dos bons resultados da economia brasileira e dos prognósticos otimistas decorrente das reformas em 
processo, em novembro houve saída de BRL8,9 bilhões de recursos de estrangeiros negociado na B3 (Boves-
pa), acumulando saída de volume sem precedente de BRL40 bilhões no ano. Não obstante, o índice Bovespa 
apresentou alta de 0,9% em novembro e de 23,1% no ano. Parte da explicação está na realocação de investi-
dores locais de renda fixa para ativos de maior risco, como bolsa de valores, absorvendo o volume de vendas 
de estrangeiros e, além disso, proporcionando alta expressiva no ano. A venda por parte dos estrangeiros é 
explicada pela combinação de uma série de fatores, como aversão global ao risco decorrente das incerte-
zas provocadas pela disputa comercial sino-americana, impactando, principalmente, os mercados emergentes. 
Ademais, a América Latina vem sendo sacudida por uma série de movimentos sociais e políticos, através de 
manifestações pacíficas e protestos violentos, como observado no Peru, na Colômbia, no Equador, no Chile e 
na Bolívia, e, nas urnas eleitorais, com alternância de poder no Brasil, na Argentina e no Uruguai. No México, 
segunda economia mais importante da América Latina, o cenário não é dos melhores. Após alternância de po-
der, a economia está patinando, a violência persiste e as promessas de campanha do presidente de esquerda 
ainda não foram cumpridas. Como o Brasil é o mercado de maior importância e liquidez, além da alta superior 
a 14% em dólar do índice Bovespa, acabamos proporcionando liquidez aos investidores dedicados à América 
Latina, além de possibilitar um movimento natural de realização de lucros. 

TABELA DO BOLETIM FOCUS

empresas small caps – aquelas cujo valor de mercado 
é menor que BRL5 bilhões e negociam menos de BRL 
10 milhões diariamente – estão presentes em todas as 
estratégias, sendo que cada uma tem um perfil que se 
adequa melhor ao risco aceito por cada investidor. 

Para ilustrar a dificuldade dos economistas em ante-
cipar o rumo da economia, e, portanto, em formular 
estratégias top down – alocação de recursos basea-
da na dinâmica setorial ou macroeconômica –, vide a 
tabela abaixo, que considera as expectativas do mer-
cado através do Boletim Focus, feito pelo Banco Cen-
tral. Divulgado semanalmente, o Boletim Focus é fru-
to de pesquisa realizada junto aos principais, bancos, 
corretoras de valores, consultorias econômicas e ges-
tores de recursos, ou seja, os formadores de opinião 
no setor financeiro e que necessitam tomar decisões 
baseadas nos dados econômicos que aparecem no  
Boletim Focus.

P: projeções do mercado em 29/novembro/2019



05

O que vem pela frente? O prognóstico é muito difícil e 
não temos bola de cristal. Como mostramos anterior-
mente, os melhores economistas falham até em pre-
visões simples. O mercado global é gigantesco perto 
da América Latina. Somos meros passageiros de um 
enorme transatlântico sujeitos a tempestades, mar 
de brigadeiro e capitães que falam distintos idiomas. 
Cada transatlântico tem a própria rota e objetivo, ten-
do que dar satisfação aos seus passageiros. Bem-vin-
do a bordo! Esperamos ter uma boa viagem em 2020. 
Oferecemos boas cabines (nossos Fundos), com ca-
racterísticas distintas (estratégias), mas cujo objetivo 
é proporcionar a melhor relação de conforto e preço 
(risco e retorno) e minimizar os efeitos das tempes-
tades e enjoos (volatilidade). Trabalhamos para que, 
ao final da viagem, todos fiquem satisfeitos e que os 
prazeres obtidos (resultados dos fundos) compensem 
o preço do cruzeiro (capital investido).

Como já ocorrido em outubro, em novembro houve mais um mês de aparente trégua nas disputas comerciais 
entre o presidente Trump e a China, com alguns acenos positivos que indicam estar próximo o acordo inicial 
denominado Fase Um, embora com sinalizações contraditórias em relação ao ritmo e às condições desse 
acordo. O presidente Trump agora tem que lidar com um incômodo de cunho doméstico, o processo de im-
peachment, relacionado à tentativa de prejudicar um potencial candidato do Partido Democrata na eleição 
presidencial de 2020. Destacamos, ainda, a aprovação de lei ratificada por Trump em apoio à democracia em 
Hong Kong, uma clara provocação política à China. Beijing reagiu de forma moderada, assumindo posição de 
cautela para não prejudicar as negociações comerciais.    

Na ausência de fatos econômicos importantes, vamos 
abordar tema político que poderá se tornar importan-
te na corrida presidencial americana em 2020. O fato 
novo é o surgimento do nome de Michael Bloomberg, 
ex-prefeito de Nova York entre 2002 e 2013 e em-
presário muito bem-sucedido, sendo um dos dez ho-
mens mais ricos dos Estados Unidos. Bloomberg foi 
filiado ao Partido Democrata durante boa parte da 
vida, mas mudou para o Partido Republicano visan-
do a disputar a eleição municipal em 2001. Reelei-
to em 2005, tornou-se independente em 2007, por 
desavenças políticas e filosóficas com líderes republi-
canos, mas manteve bom trânsito no partido. Con-
seguiu um terceiro mandato após mudar a legislação 
eleitoral do município e, em 2012, apoiou a reeleição 
do democrata Barack Obama. Em 2018, ele voltou ao 
seu partido de origem. Rival à altura de Trump, com 
histórico de ótimo gestor da principal metrópole do 
mundo, conhecedor profundo do mercado financeiro, 
pesa contra ele o fator idade. Em fevereiro, ele com-
pleta 78 anos. Curiosamente, Bloomberg sucedeu 
Rudy Giuliani na prefeitura de Nova York. Giuliani é 
advogado de Trump e uma das peças-chave no caso 
do impeachment envolvendo Trump. 

CONJUNTURA INTERNACIONAL

Michael Bloomberg, 
77 anos, empresário e 
político americano. 



Para não deixar a economia internacional em brancas nuvens, a Europa reportou alguns indicadores positivos, 
mas o mais importante foi o PIB dos EUA, com ligeiro aumento conforme gráfico abaixo, acelerando para uma 
taxa anualizada de 2,1%, após 2,0% no trimestre anterior e previsão do mercado de 1,9%. Esse é um alento ao 
presidente Trump, que considera o ritmo da economia seu maior trunfo eleitoral.

Diante da combinação de notícias relativamente neutras nas questões comerciais para levemente positivas na 
economia, o índice S&P500, após subir 2,04% em outubro, repete o padrão anterior, fechando novembro em 
novo recorde, subindo 3,4%, acumulando ganho de 25,3% no ano e 13,8% nos últimos doze meses. Tal com-
portamento reflete também resultados das companhias no último trimestre um pouco acima das expectativas 
dos analistas, talvez contaminados pelo pessimismo em relação aos efeitos da disputa comercial com a China. 

Começando pela inflação, que é um dos mais importantes balizadores da economia, após o IPCA de 0,09% em 
outubro, a prévia IPCA-15 para novembro atingiu 0,14%, novamente abaixo das expectativas do mercado e 
inferior ao 0,19% reportado em novembro de 2018, levando à redução no acumulado de 12 meses para 2,67%, 
muito abaixo do centro da meta de inflação de 4,5% determinada pelo Banco Central. Tal indicador é ainda mais 
positivo considerando o comportamento dos preços das carnes e do câmbio, cujo média está quase 9% acima 
da média anual de 2018. Destacamos a desvalorização do BRL de 5,2% em novembro, acumulando queda de 
8,9% no ano, o que pode pressionar ligeiramente a inflação em dezembro, mas favorece as exportações e a 
balança comercial. 

A frustração do leilão da cessão onerosa dos campos de petróleo, quase sem a participação de empresas es-
trangeiras – houve apenas a tímida presença dos chineses, que ficaram com 5% em cada um dos blocos com 
ofertas –, causou forte mudança nas expectativas do mercado. Investidores e especuladores, que apostavam 
em presença maciça dos estrangeiros na cessão onerosa, montaram posições na expectativa da desvalorização 
do dólar, pois o pagamento em 27 de dezembro teria bilhões de dólares trazidos do exterior. Mas os BRL70 
bilhões obtidos no leilão, basicamente através da Petrobras, reverteram as expectativas. A taxa de câmbio, que 
estava em BRL4,00/USD, entrou em movimento de alta e as posições vendidas tiveram que ser revertidas ou 
zeradas, colocando mais pressão no Real. 

06

Fonte: Departamento de Comércio

CONJUNTURA INTERNACIONAL



Destacamos ainda o saldo de geração de emprego 
com carteira assinada de 70,8 mil vagas em outubro, 
acumulando 842 mil vagas no ano, indicador que vai 
refletindo a lenta recuperação da economia. Embora 
em ritmo aquém do desejado, a recuperação é consis-
tente e não foi baseada em ações artificiais do gover-
no para estimular o consumo ou mesmo créditos sub-
sidiados às empresas, ações que acabam se traduzindo 
no “voo da galinha”. 

Para nós, o indicador mais importante para trazer re-
cursos de investidores estrangeiros e aumentar a con-
fiança do setor empresarial para alavancar investimen-
tos é o PIB. Para 2019, o mercado espera crescimento 
de 1,19% (Boletim Focus do Banco Central de 29 de 
novembro), menor do que 1,3% em 2017 e 1,1% em 
2018. Para 2020, a mesma pesquisa indica expectati-
va de crescimento de 2,22%. Juros baixos, confiança 
do consumidor, taxa de câmbio, recuperação do mer-
cado de construção civil, maior oferta de crédito e au-
mento dos investimentos em infraestrutura são fato-
res que, combinados, deverão favorecer o crescimento 
da economia e do PIB. Esperamos que as projeções 
novamente estejam equivocadas e um PIB maior seja 
a grande surpresa da nova década.

Em nosso processo de investimento, aplicamos o princípio bottom-up, enquanto o mercado, principalmente 
grandes gestoras de recursos e investidores, adotam o top-down. Explicando uma vez mais esse conceito, o 
top-down se baseia na escolha dos setores com melhores expectativas de crescimento ou dinâmica favorável, 
como varejo, proteínas animais e construção, alocando os recursos nas empresas mais atraentes do setor. Na 
Trígono, o bottom-up é a busca das empresas mais descontadas e que oferecem maior potencial de valorização 
dentro de nosso universo de investimento e processo de avaliação (fundamentada no tripé EVA + dividendos 
+ princípios de ESG), independentemente do setor. Obviamente, os setores relegados pelo mercado, como, no 
momento, indústria e commodities, acaba causando menor interesse por empresas inseridas nestes setores e, 
pelo princípio da lei de oferta e demanda, se tornam mais baratas e atraentes para nós. 

Desta forma, encontramos oportunidades em setores “esquecidos”, o que nos levou a ter maior concentração se-
torial em indústria e commodities. Já o mercado acaba investindo em empresas que denominamos “glamorosas”, 
principalmente no segmento de varejo e consumo. Atraentes sob o ponto de vista setorial, consideramos que, 
em razão de seu valor de mercado elevado, mesmo o crescimento das vendas não justifica a sobreprecificação. 
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ESTRATÉGIA

A valorização do dólar em relação à nossa moeda fa-
vorece as empresas e setores tanto industriais quanto 
ligados a commodities. O ministro Guedes tem decla-
rado, reiterada vezes, que pretende desonerar a folha 
de pagamentos, o que beneficiaria o setor industrial, 
que faz uso intensivo de mão de obra e é onerado 
por custos inexistentes no exterior, reduzindo sua 
competitividade no cenário internacional. Isso torna o 
Brasil cada vez mais um exportador de commodities e 
de produtos agropecuários, de baixo valor adicionado, 
produzindo menos manufaturados, que têm maior va-
lor agregado e geram mais empregos.
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FLAGSHIP (CNPJ: 29.177.013/0001-12)
O Fundo teve desempenho positivo de 6,7% em novembro, acumu-
lando valorização de 41,1% no ano, ante 5,1% e 40,4%, respectiva-
mente, do índice SMLL. Desde seu início, em abril de 2018, o Fundo 
teve valorização de 62,3%, comparado a 43,9% do índice SMLL. 

Os setores relacionados ao Comércio proporcionaram a maior con-
tribuição positiva, com 2,31%, seguido pela Indústria, com 1,49%, 
e Agronegócio, com 1,18%. Atribuímos o desempenho positivo dos 
setores ligados ao Comércio à queda nas taxas de juros, enquanto a 
Indústria está relacionada à perspectiva de crescimento do PIB, taxa 
de câmbio (desvalorização do BRL) e maior confiança dos empresá-
rios em realizar investimentos. Já o Agronegócio reflete a alta tanto 
nos preços do açúcar como do etanol, além do câmbio, sendo esse 
setor relacionado aos nossos investimentos em uma única empresa. 

DESEMPENHO DOS FUNDOS

Do lado negativo, o único setor que trouxe perda ao Fundo foi o Químico, com 0,45%. Pessoas físicas são a 
maior parte dos investidores da empresa e eles desconhecem seus fundamentos, acabando por comprar e 
vender ações de acordo com a volatilidade do mercado. 

DELPHOS (CNPJ: 29.177.024/0001-00)
O Fundo teve desempenho positivo de 3,5% em novembro, acu-
mulando valorização de 17,5% no ano, ante valorização de 32% e 
40,5%, respectivamente, do índice IDIV. Lembramos que, em maio 
deste ano, o Fundo alterou sua estratégia de Carteira Livre referen-
ciado no índice Bovespa para a categoria de dividendos, tendo o 
índice IDIV como referência, o que prejudicou a comparação de de-
sempenho.

O setor Industrial proporcionou a maior contribuição positiva, com 
1,47%, seguido pelo Comércio, com 1,02%, e Mineração e Meta-
lurgia, com 0,72%. Atribuímos o desempenho positivo dos dois pri-
meiros setores à redução nas taxas de juros e às perspectivas de 
retomada do crescimento do país. Já o setor ligado à Mineração e 
Metalurgia se beneficia da valorização do dólar. O único setor com 
desempenho negativo foi Óleo e Gás, com 0,44%, sendo que a em-

Além do fator câmbio e da expectativa de desoneração da folha, acreditamos que o crescimento do PIB em rit-
mo mais acelerado também beneficiará a indústria em razão da maior atenção dada ao setor pelos investidores 
que aplicam o princípio top-down, pois a indústria apresenta maior elasticidade ao crescimento da economia. A 
maior atenção das corretoras de valores e consultorias de investimento às empresas do setor industrial – assim 
como às empresas do setor de commodities, pelo efeito câmbio – poderá levar à recomendação de investimen-
tos em companhias inseridas em tais setores. Pela lei de oferta e demanda, poderá haver valorização de tais em-
presas em ritmo mais acelerado em relação às empresas “glamorosas” e as que compõem os principais índices.

presa investida atua da distribuição de gás encanado, portanto é uma concessionária pública e não sofre 
qualquer influência direta do petróleo, pois é remunerada pelo serviço de transporte e de distribuição de gás. 
Essa empresa vem apresentando excelente performance e deverá se beneficiar da desregulamentação do 
setor e da possível queda no preço do gás. Embora para a distribuidora o preço do gás é irrelevante, para os 
consumidores a queda nos preços é importante e poderá causar forte aumento da demanda, beneficiando a 
concessionária, pois poderá aumentar o volume distribuído e, consequentemente, sua remuneração. 
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TRÍGONO VERBIER (CNPJ: 08.968.733/0001-26)
O Fundo teve desempenho positivo de 5% em novembro, acumulan-
do valorização de 13,3% no ano, ante 1% e 23,1%, respectivamente, 
do índice Bovespa. Nos últimos doze meses, o Fundo Trigono Verbier 
teve valorização de 17,6%, comparado a 20,9% do índice Bovespa. 
Desde seu início, em agosto de 2007, como Clube de Investimentos, 
e, a partir de julho de 2018, como Fundo, o Verbier acumulou valori-
zação de 446%, comparado a 103% do índice Bovespa. 

Os setores relacionados ao Comércio proporcionaram a maior con-
tribuição positiva, com 3,49%, seguido pela Indústria, com 1,93%, 
e Mineração e Metalurgia, com 1,02%. Atribuímos o desempenho 
positivo dos setores ligados ao Comércio à queda das taxas de ju-
ros e à demanda reprimida, enquanto a Indústria está relacionada à 
perspectiva de crescimento do PIB, maior confiança dos empresários 
e à desvalorização do BRL, favorecendo as exportações. O setor de 

Mineração e Metalurgia também se beneficia da valorização do dólar, pois 100% das receitas são em moeda 
estrangeira, e há certo otimismo em relação ao possível acordo comercial entre EUA e China, já que, caso 
confirmado, o acordo poderá favorecer as commodities e a siderurgia. O único setor que trouxe perdas ao 
Fundo foi o Químico, com 2,4%. Neste ano, a empresa investida anunciou alguns eventos que o mercado 
não entendeu bem, mas que também não foram detalhados nos comunicados. Como a maior parte dos 
investidores são pessoas físicas e desconhecem os fundamentos da empresa, elas compram ou vendem 
ao sabor da volatilidade das ações. A despeito da evolução das incertezas relacionadas à disputa comercial 
sino-americana, a carteira do fundo Trigono Verbier está bem protegida num evento de aceleração da des-
valorização cambial, pois cerca de 60% das receitas das empresas que compõe a carteira estão associadas 
ao câmbio e às exportações.

Para que nossos investidores conheçam melhor as empresas investidas e nossa estratégia de investimentos, 
faremos um resumo das principais empresas que compõe nossas carteiras:

Fundada em 1966, a Tronox Pigmentos (TP) passou 
por quatro mudanças de controle direta e indireta nos 
últimos 25 anos, a última em abril deste ano. A TP 
atua nos setores de mineração e química, sendo a úni-
ca produtora de dióxido de titânio (TiO2) da América 
do Sul, que importa 85% do produto (250 mil ton/
ano). O TiO2 é um pigmento utilizado na produção de 
tintas e de plásticos. 

Após dois anos para obter aprovação dos órgãos re-
guladores, a ex-controladora saudita Cristal Global foi 
adquirida pela norte-americana Tronox, ocupando a 
segunda posição entre as maiores produtoras de TiO2 

O Fundo tem como estratégia investir em empresas que são boas pagadoras de dividendos, além de apre-
sentarem elevado potencial de valorização. Muitas empresas antecipam a distribuição de dividendos no 
último mês do ano. Esperamos que, em dezembro, o Fundo poderá beneficiar-se desse movimento, o que 
acaba repercutindo positivamente no preço das ações.

PRINCIPAIS POSIÇÕES E FUNDAMENTOS

TRONOX PIGMENTOS-TP (EX-CRISTAL)
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do mundo, mas com a vantagem única de ser totalmente integrada, produzindo suas necessidades de minério 
de titânio com excedente de produção em 25%. A combinação das duas empresas foi especialmente impor-
tante para a TP, que passa a ter acesso à matéria prima – sua mina será esgotada até 2023 –, novas tecno-
logias e, o mais importante, gestão de novos controladores que busca maximizar a geração de valor. A nova 
controladora, Tronox, é listada em bolsa de valores dos EUA e buscará gerar valor em todas as subsidiárias. 
Acreditamos que isso possibilitará à TP realizar novos investimentos. Ademais, a Tronox pretende aumentar sua 
produção global de TiO2 em cerca de 20%, incluindo as operações no Brasil. Além disso, pretende promover 
forte redução nos custos, também com uso de tecnologia e investimento, e buscar sinergias após a união das 
empresas, otimizando o uso de matérias primas, desenvolvimento de novos produtos e aplicações. O Brasil 
será importante nessa estratégia não só pelo potencial de mercado atendido por importações no continente, 
mas também pela introdução de produtos de maior valor agregado. 

As ações da TP apresentaram queda de 33% desde 
que a Tronox fez o anúncio de uma oferta pública 
para compra das ações ON (menos de 1% em cir-
culação), respeitando a obrigatoriedade de tag along 
(mudança indireta de controle) apenas para as ações 
ON. Após o anúncio da OPA (ainda sob análise da 
CVM), as ações caíram 32% em uma semana e se re-
cuperaram quase totalmente em três meses. No en-
tanto, a ação voltou a cair 33%, agora decorrente da 
recomendação de venda por parte de consultoria de 
análise de ações que, apenas dois meses antes, havia 
recomendado compra. Também houve influência do 
comunicado de Fato Relevante, a respeito do encer-
ramento das operações de mineração, dois dias antes 
da publicação dos resultados do terceiro trimestre. 
Tal fato já havia sido informado pela empresa há pelo 
menos dois anos, mas foi novamente comunicado, de 
forma protocolar, via Fato Relevante. Nada muda para 
a continuidade das operações de produção de TiO2, 
inclusive em razão da empresa manter estoques de 
minério de titânio (ilmenita) até 2023. 

A substituição do minério próprio por importações 
da Tronox, que possui minério estocado na África do 
Sul para mais de 40 anos de consumo nas demais 
unidades do Grupo, representa, em nossas estima-
tivas, custo adicional de USD5 milhões anuais, mas 
que será compensado pelo aumento da capacidade 
efetiva (estimamos de 50 mil ton/ano para 70 mil), o 
que representa, nos preços atuais, receita anual adi-
cional de USD60 milhões. Também há a redução de 

USD300/ton nos custos que o grupo pretende im-
plementar em todas as unidades, algo que, caso seja 
efetivado no Brasil, representa economia de USD15 
milhões anuais para o atual nível de produção. 

Com um caixa atual próximo a BRL200 milhões, sem 
dívidas e com estoques precificados em dólar com 
valor contábil de pouco mais de BRL300 milhões, o 
valor de mercado da TP em BRL640 milhões nos pa-
rece excessivamente descontado, valor que também 
representa apenas 5.5x o lucro líquido estimado para 
2019. Além do preço atraente, a desvalorização do 
BRL favorece seus resultados, pois a TP possui 100% 
das receitas referenciadas ao dólar, ajudando a man-
ter o potencial de elevada distribuição de dividendos. 

Na última assembleia geral ordinária em abril de 2019, 
a Trigono indicou os conselheiros independentes de 
administração e fiscal, representantes dos acionistas 
minoritários tendo sido eleito o conselheiro fiscal. A 
não eleição do conselheiro da administração foi de-
corrente da empresa incluir equivocadamente seu 
nome em chapa única. Desta forma foi desfigurado 
o caráter de independência do candidato ao conse-
lho, o que causou prejuízo no voto de investidores 
que votam apenas em conselheiros independen-
tes. Havia a necessidade de obtenção de 10% de 
apoio do capital total, e obtivemos 9,5%, frustrando 
a sua eleição. Fizemos uma reclamação formal na 
CVM que apenas advertiu seu representante pela  
falha de procedimento. 
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FERBASA

Fundada em 1961, a Ferbasa atua em mineração de cromo e produção de ferro ligas, a saber, ferro-cromo 
(FeCr) e ferro-silício 75% (FeSi). O primeiro é matéria prima essencial na produção de aço inox, enquanto o 
FeSi é uma liga utilizada como desoxidante (retira oxigênio) do ferro durante o processo de produção de aço 
carbono. Nos últimos 20 anos, o aço inox teve crescimento mundial de consumo de 5,5% ao ano, enquanto 
o aço carbono cresce à razão de 2,2% ao ano. A Ferbasa é a única produtora integrada no continente ame-
ricano – isto é, que possui minério próprio – e tem reservas de cromo para cerca de 80 anos. 

O consumo per capita de aço inox no Brasil é de 1,7 kg, muito abaixo de países com PIB per capita similares, 
como Turquia, Tailândia, México e África do Sul, que consomem o dobro, e inferior à Índia, que possui renda 
per capita muito menor, enquanto a China consome mais de 9 kg. Dessa forma, o potencial de crescimento 
do mercado brasileiro justificaria uma nova planta produtora de aço inox. O único produtor de aço inox no 
Brasil – e na América do Sul – é a Aperam (ex-Acesita), que pertence ao grupo Arcelor Mittal, maior fabrican-
te de aço do mundo. A capacidade atual de 350 mil ton/ano poderia ser, no mínimo, triplicada, dado a escala 
mundial de uma nova fábrica. O Brasil é o país que reúne as melhores condições no mundo para produção 
de aço inox, pois dispõe de cromo e níquel, carvão vegetal (100% utilizado pela Aperam) – o resto do mundo 
usa coque (grande emissor de CO2), energia elétrica e sucata de aço – e um mercado continental enorme, 
mas que é atendido por importações. A Aperam do Brasil é a operação mais rentável do Grupo, com o dobro 
da rentabilidade das operações europeias, e a região tem o maior potencial de crescimento relativo ao PIB e 
consumo per capita. 

Em relação ao FeSi, a Ferbasa possui 50% da produ-
ção brasileira e exporta quase 80%. A grande vanta-
gem do Brasil em relação ao FeSi – produto que tem 
70% de seu comércio global controlado pela China 
– é o uso de carvão vegetal. A Ferbasa produz carvão 
contando com 25 mil ha de florestas de eucaliptos 
em área própria de 65 mil ha, complementada com 
florestas nativas, com custo em moeda local, enquan-
to o FeSi fora do Brasil utiliza o coque, que gera enor-
mes volumes de CO2, cada vez mais combatido no 
planeta. A Ferbasa também produz o FeSi-HP (high 
purity), produto especial, de alta pureza, utilizado 
em motores elétricos, geradores, transformadores e 
todos os equipamentos que necessitem alta eficiên-
cia no consumo ou na produção de energia elétrica. 
Desta forma a Ferbasa está aumentando, em testes, 
a produção do FeSi-HP, cujo preço e valor agregado é 
bem superior ao produto standard. 
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Também destacamos que a Ferbasa está passando por um momento de transformação tecnológica. Há uso 
intensivo de novas tecnologias na mineração subterrânea e na recuperação de minério – através de máquinas 
de raio-X desenvolvidas especialmente para a Ferbasa –, e de emprego de máquinas controladas remotamen-
te, fora da mina. Desta forma, além de usar minério para consumo próprio, a empresa passará a exporta-lo 
regularmente, acelerando a monetização das reservas minerais e gerando receitas adicionais. Ademais, pro-
porcionará redução nos custos do minério de cromo e do FeCr, já que o minério é o principal custo do FeCr 
(40%). A empresa almeja, na mesma mina, reduzir em 20% o custo unitário do minério e aumentar sua produ-
ção em 50%. O segundo ponto de grande importância é a energia elétrica, principal custo do FeSi e segundo 
maior do FeCr. A CHESF fornece 70% da energia (210 MW) utilizada pela Ferbasa através de um contrato 
que se encerra em 2036, enquanto 30% é adquirida no mercado livre (contratos de até 5 anos). Em 2018, a 
Ferbasa investiu BRL480 milhões na compra de um parque eólico que produz 80 MW, mas que possui contra-
tos até 2035. O custo operacional desta energia equivale a 20% do preço da energia adquirida da CHESF. O 
futuro uso dessa energia causará forte redução nos custos. A empresa pretende comprar ou construir novos 
projetos de forma a buscar a autossuficiência em energia elétrica, o que a tornaria a única empresa do setor 
do mundo 100% integrada, uma vantagem inigualável. 

Em relação ao mercado, o principal produto é o FeCr, 
que representa cerca de 60% das receitas e está com o 
preço no menor nível, em termos reais, nos últimos 10 
anos. Tal nível de preço, associado à grave crise ener-
gética da África do Sul – sem qualquer possibilidade 
de solução nos próximos dois ou três anos –, aos mo-
vimentos de protestos no país e outros fatores merca-
dológicos que não vamos detalhar, deverá causar forte 
correção nos preços. É difícil prever quando a correção 
ocorrerá e em quanto o preço será aumentado, mas 
isso pode ocorrer em breve e a correção ser forte. A 
África do Sul é a segunda maior produtora de FeCr do 
mundo e a maior exportadora, sendo a China a maior 
produtora, consumidora (mais de 50% do mundo) e im-
portadora, mas sem produção do minério e com 80% 
das importações supridas pela África do Sul. 
Para finalizar, destacamos que a Ferbasa é controlada 
pela Fundação José de Carvalho (99% das ações ON e 
51% do capital total), que educa cerca de 3.000 crian-

ças carentes e que depende dos dividendos da Ferba-
sa para a manutenção e o investimento em suas seis 
escolas e diversas ações sociais. Esse é o legado do 
fundador, que doou suas ações quando a empresa ti-
nha apenas 10 anos e ele 42, um exemplo de despren-
dimento e vontade de doar à sociedade. Uma evolução 
no nível de governança, de Nível 1 para 2, ou mesmo 
Novo Mercado, poderá melhorar a percepção em re-
lação à empresa, especialmente em relação à gover-
nança. Junto com os resultados de 2019, deverá ser 
publicado o Relatório de Sustentabilidade, fato impor-
tante para empresas que atuam em mineração e que 
demonstrará as excelentes práticas socioambientais da 
Ferbasa.

Na última assembleia geral ordinária em abril de 2019, 
a Trigono indicou e foram eleitos os conselheiros in-
dependentes de administração e fiscal, representantes 
dos acionistas minoritários.
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TUPY

Fundada em Joinville, em 1938, e cujo controle foi adquirido em 1995 por fundos de pensão, Bradesco e 
BNDES, a Tupy produz fundidos de ferro. Seus principais produtos são blocos e cabeçotes de ferro fundido e 
destinam-se ao setor automotivo (principalmente comerciais leves e caminhões) e veículos fora-de-estrada. A 
empresa possui cerca de 25% de participação no mercado mundial (excluindo China). Joinville abriga a maior 
fundição do mundo e, no México, a Tupy possui duas plantas, adquiridas em 2013, que representam 40% 
da capacidade e atendem principalmente os EUA. À exceção de salários, as receitas e custos no México são 
praticamente dolarizados. Como a unidade de Joinville é grande exportadora, cerca de 85% das receitas são 
denominadas em moeda estrangeira, com exportação para 40 países. 

A empresa está investindo em produtos de maior 
valor agregado e em eficiência, principalmente atra-
vés de novas práticas e uso de tecnologia, almejan-
do aumentar a rentabilidade e o retorno do capital 
investido. A Tupy também analisa oportunidades de 
aquisição, incluindo novos negócios e os relacionados 
a novas tecnologias. Veículos pesados, offroad e co-
merciais médios (pick-ups) representam cerca de 80% 
das receitas. Entre os maiores clientes, destacam-se 
a Ford, FCA (Fiat Chrysler), Mercedes, Caterpillar e 
John Deere. Pick-ups e SUVs são importantes seg-
mentos, sendo que os EUA representam mais de 60% 
das receitas totais. No Brasil a empresa está operan-
do no limite da capacidade, enquanto no México 
houve certa desaceleração no segundo semestre, 
principalmente pela retração da demanda de veículos 
offroad. Tal mercado sentiu mais os efeitos da disputa 
comercial entre EUA e China. A Tupy tem remanejado 
a linha de produção entre México e Brasil de forma 
a maximizar a rentabilidade. O Brasil apresenta mar-
gens de rentabilidade muito elevadas, enquanto no 
México, por conta de introdução de produtos mais 
sofisticados, a empresa ainda se encontra em curva 
de aprendizagem, comprometendo as margens, mas 
espera alinhar-se aos níveis de produtividade e renta-
bilidade do Brasil. 

Embora a Tupy esteja apresentando resultados muito 
positivos – o terceiro trimestre de 2019 foi o melhor 
de sua história –, o fato de 80% das ações fora do 
bloco de controle estarem com estrangeiros acaba 
afetando o desempenho na bolsa de valores. Mui-
tos investidores incluem a Tupy no grupo de bens de 
capital e, analisando a conjuntura mundial de menor 
crescimento, acabam sendo contaminados por certo 
pessimismo. O BNDES, que possui 28,2% do capital, 
seguido pela Previ, com 25,9%, anunciou, recente-
mente, que deverá vender sua posição no segundo 
semestre de 2020, mas não detalhou o formato, se 
em bloco ou através de oferta secundária pulveriza-
da no mercado. Acreditamos que essa seria a melhor 
opção, trazendo maior liquidez e dispersão da base 
acionária, que criaria uma corporation sem bloco de 
controle definido. 
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Com forte geração de caixa, dívida concentrada em 2024 e sem necessidade de grandes investimentos, a 
Tupy vem distribuindo bons dividendos aos acionistas, e que estimamos entre 8% a 10% em relação ao preço 
atual da ação nos próximos dois anos, crescendo anualmente. Acreditamos que um acordo comercial encer-
rando as disputas entre EUA e China poderá favorecer as ações da Tupy, principalmente pelo movimento de 
estrangeiros, proporcionando também maior confiança de grandes empresas em investir, notadamente em 
mineração, o que aumentaria a demanda por máquinas offroad, segmento da Tupy que se encontra menos 
aquecido.    

Na última assembleia geral ordinária em abril de 2019, a Trigono indicou e foram eleitos três conselheiros 
independentes de administração e um fiscal, representantes dos acionistas minoritários.

Fundada em Joinville, em 1963, como pequena fundição, passou a atuar no segmento de compressores de 
ar em 1972 e, em 1980, em componentes de ferro fundido para o setor automobilístico pesado. Atualmente, 
a linha automotiva representa 80% das receitas e opera em capacidade plena, enquanto a linha de com-
pressores se recente fortemente do desaquecimento da economia, opera em único turno e poderia dobrar 
a produção apenas com a contratação de pessoal. Apesar do PIB contraído nos últimos dois anos, a Schulz 
expandiu seu faturamento na divisão automotiva em 60% no período e, até o final de 2020, deverá ampliar a 
capacidade produtiva em 25%. Isso se deve ao lançamento de novos produtos, conquista de novos clientes e 
mercados, e a globalização dos produtos dos clientes, permitindo, por exemplo, o fornecimento de um mesmo 
componente para a Volvo e Scania tanto do Brasil e quanto da Suécia. 

SCHULZ

A linha automotiva abrange componentes para cai-
xa de câmbio, freio, chassis, caixa de direção, peças 
estruturais, implementos rodoviários, etc. Além das 
duas montadoras suecas, a Schulz atende a Merce-
des, VW/MAN, DAF, Caterpillar, John Deere, etc. 
Em componente, a MWM, Eaton, Dana, Jost, e ZF, 
além de Randon e Noma em implementos rodo-
viários, para citar apenas alguns nomes. Em com-
pressores, a empresa possui participação de 75% 
do mercado dentro dos segmentos em que atua, 
desde a linha hobby (LeroyMerlin e Casas Bahia), 
John Deere e Case New Holland (máquinas agrí-
colas e offroad), e Petrobras (óleo e gás), além de 
uma infinidade de distribuidores e clientes finais. O 
lançamento de novos produtos, como compresso-
res para freios, e os com tecnologias que proporcio-
nam economia de energia, acabam sustentando as 

receitas. O setor de construção vem respondendo 
mais rapidamente à recuperação da economia e, 
entre os diversos segmentos que a Schulz atende, 
é o mais dinâmico. Partindo de uma base muito bai-
xa de vendas (2019 deverá apresentar retração de 
23% sobre 2013), a divisão de compressores pode-
rá ser uma grata surpresa. Já a divisão automotiva, 
além de crescimento devido à expansão na capa-
cidade e do mercado favorável, deverá apresentar 
ganho de margens decorrentes do incremento no 
valor unitário dos componentes e dos benefícios da 
ampliação da capacidade, em razão de novo forno 
de última geração importado da Alemanha. A Schulz 
tem como meta pintar e realizar usinagem em 100% 
de seus produtos, entregando os produtos prontos 
para uso, o que proporciona ganho de tempo e de 
produtividade aos clientes. 
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Destacamos o aumento na liquidez das ações, o que acaba atraindo mais investidores. De um nível de BRL300 
mil diários, a liquidez atingiu BRL1.3 milhões nos últimos 3 meses, fato que deverá atrair mais investidores e 
consultores de investimentos recomendando suas ações, algo típico para a estratégia small caps. A empresa 
ainda não reportou ganho tributário de PIS e Cofins e, quando o fizer, trará boa surpresa e um reforço na 
geração de caixa nos próximos 1,5 anos para novos investimentos e/ou dividendos.

Fundada em 1956, a Júlio Simões Logís-
tica (JSL) é líder em logística no Brasil, 
com uma impressionante taxa de cres-
cimento de receitas de 16% ao ano 
desde seu IPO, em 2010, período em 
que o Brasil teve baixo crescimento e 
elevadas taxas de juros. Esse crescimen-
to foi orgânico e através de aquisições, 
com destaque para a compra da Movida 
em 2013 e seu IPO em 2017. O Grupo 
possui cinco negócios distintos: JSL, que 
atua em logística de cargas e representa 
36% das receitas consolidadas; Movida, 
com 36% das receitas, que atua na lo-
cação de veículos leves e é vice-líder do 
mercado liderado pela Localiza; Vamos, 
com 12% das receitas, que atua na loca-
ção de veículos pesados e tem 70% de 
participação no mercado; CS Brasil, com 
8% das receitas, que atua em mobilida-
de urbana e Original, concessionária de 
veículos, com 8% das receitas. 

Com BRL10.5 bilhões de faturamento, 
seu modelo de negócios proporciona 
inúmeras vantagens competitivas que 
sustentarão seu crescimento, tanto or-
gânico quanto via aquisições. A JSL é a 
maior compradora de caminhões no Bra-

JÚLIO SIMÕES LOGÍSTICA-JSL

sil e possui a maior frota, com idade média de apenas 2,5 anos contra quase 19 anos, em média, no Brasil. Por 
fim, a empresa também é a maior compradora de implementos rodoviários e uma das maiores compradoras 
de veículos leves. Tal porte permite obter descontos de preços significativos de montadoras e de produtores 
de autopeças especializados em pneus e demais componentes que sofrem desgaste. Na venda de seminovos, 
a JSL utiliza rede própria de lojas e concessionárias, o que garante um ciclo de renovação das frotas em condi-
ções muito boas, maximizando o retorno sobre o capital investido num segmento que é intensivo em capital. 
Para a expansão das frotas, o Grupo utiliza diversas fontes de financiamento de longo prazo e em condições 
atraentes tanto em relação ao custo quanto com prazos mais longos. O fato de possuir duas empresas listadas 
em bolsa proporciona fonte de recursos através de investidores minoritários, bem como grande exposição ao 
mercado de capitais e às mais diversificadas fontes de financiamento.

Na área de logística, a JSL possui quase 500 grandes clientes entre os maiores conglomerados do 
país, com destaque para a Suzano, com 62 anos de relacionamento, Vale, Nestle, Caterpillar, Unilever, 
Ford, VW, Arcelor Mittal, Votorantim, Bunge, Whirlpool, etc. Tais grupos também atuam com gestão 
financeira e operacional eficiente, buscando reduzir não só os investimentos em ativos que não fazem 
parte de seu negócio, como no caso da logística, além de buscar a  redução de custos, que são 20% a 
30% maiores em relação aos serviços terceiras para o grupo JSL. Com todas essas vantagens em ter-
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ceirizar os serviços, a JSL possui amplo espaço de 
crescimento. Por exemplo, em relação à Vamos, a 
locação de veículos pesados no Brasil está apenas 
engatinhando. Se fosse similar aos EUA, o setor 
poderia crescer 22x, ou seja, há um monumental 
potencial de expansão. Consideramos a Vamos a 
joia da coroa da JSL, pois tem a maior margem de 
rentabilidade e de potencial de crescimento, além 
de pioneirismo e absoluta liderança de mercado.

Em relação à distribuição das receitas por seto-
res da economia dos clientes, destacamos papel 

e celulose (18,5%), automotivo (17,5%), alimen-
tício (9,6%), siderurgia e mineração (9,2%) e quí-
mico (8,7%), quase 2/3 do total. O agronegócio 
possui apenas 3,6% e oferece enorme potencial 
de crescimento, já que nos EUA a terceirização de 
uso de máquinas agrícolas é muito alta, enquanto 
no Brasil fazendeiros e empresas ainda usam frota 
própria, o que provoca grande ineficiência e des-
perdício de capital. A Vamos estima que a pene-
tração do mercado é de apenas 0,8% do mercado 
potencial e atende somente 20% das necessida-
des dos atuais clientes.

O termo que melhor exprime o futuro da JSL é asset light, ou seja, terceirização de serviços pelos 
clientes, em linha com nossa metodologia de investimentos que usa a ferramenta EVA (valor econô-
mico adicionado), que se baseia na eficiente gestão de ativos e de custo do capital investido. A JSL é 
grande geradora de EVA aos clientes, além de buscar aumentar seu EVA. Destacamos que a JSL deverá 
entrar no índice small caps ou SMLL da B3 em janeiro de 2020 e, como fundos passivos e ETFs small 
caps acabam se posicionando, aumenta a liquidez e o interesse das corretoras e consultorias. Também 
um eventual IPO da Vamos em 2020, poderá tanto proporcionar ainda mais visibilidade à JSL, quanto 
acelerar seu crescimento.

Muito grato pela atenção e confiança.  São os votos da Trigono um ótimo 2020 e uma excelente entra-
da de década, e que seja da virada !

Werner Mueller 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 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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