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“Na subida cê me aperta, na descida nóis acerta”

Quem viaja pelas estradas brasileiras, talvez já tenha lido a frase que dá �tulo à esta Resenha no para-
choque. Se não esta, alguma outra, igualmente singular tanto em seu uso exó�co da língua portuguesa,
quanto na espirituosidade – sempre alguma forma de trocadilho, rima, muitas de conteúdo religioso, outras
nem tanto. São as tradicionais frases de caminhão, que às vezes conseguem condensar algo profundo em
uma forma ultra simplificada, mesmo assim significa�va. Sabedoria em cápsulas.

Prestamos atenção a tais frases em geral quando, na estrada, acabamos ficando atrás do caminhão numa
subida íngreme, ou num trecho de serra de pista única, com pontos de di�cil ultrapassagem.

Estudante que fui em faculdade no interior de São Paulo (na querida Jabo�cabal), do curso de agronomia,
entre 1977 e 1981, viajei regularmente nos finais de semana por estradas, e caminhões eram a maior parte
dos veículos. Foi em Jabo�cabal que conheci minha querida esposa (e quando você, caro leitor, es�ver lendo
esta Resenha, em meados de junho, ela e eu estaremos celebrando 40 anos de casamento).

Nos primeiros anos de minha vida estudan�l (1977/78), vinha passar o sábado e o domingo na capital
paulista, distante 335 km de onde estudava. Saudades de casa falava mais alto. Lá ia eu pelas estradas, a
bordo de meu “poderoso” fuscão 1.5, ano 1972. Nas tantas viagens que fiz, muitas foram as frases de
caminhão que li – e a do �tulo passou por mim algumas vezes (seria o mesmo caminhão? Provavelmente
não, mas isso é pano para outra manga), em longos trajetos de mão única, a velocidades nada saudáveis
para a paciência e ouvindo rádio sintonizado no AM pelo caminho.

Nas descidas, muitas vezes, via crescer em meu retrovisor os poderosos Scanias focinho-de-jacaré cor-de-
laranja e os Mercedes Benz, que, àquela época, eram pra�camente os únicos fabricantes de caminhões,
após o fim das a�vidades da FNV (Fábrica Nacional de Motores). Também andamos atrás de muitos
caminhões carregando cana da SãoMar�nho (da qual, quem diria, nos tornaríamos grandes acionistas) e de
outras usinas, e muito deles eram movidos a álcool (etanol), também combus�vel dos caminhões Chrysler
(hoje VW caminhões), com motores dos veículos Dodge Dart 5.2 V8, adaptados ao etanol (objeto de desejo
para quem pilotava o fuscão). Muitos caminhões FNM (“FENEMÊ”, como eram carinhosamente conhecidos)
ainda transitavam lentamente, com seus motores caracteris�camente barulhentos (e que expeliam um
volume de fumaça preta que hoje causaria horror).

A FNM foi criada durante o governo de Getúlio Vargas, em 1940, e foi priva�zada em 1968 (um marco, uma
das primeiras empresas estatais priva�zadas), adquirida pela Alfa Romeo. Esta manteve a produção dos
caminhões FNV após a compra de seu controle acionário pela FIAT, em 1976. Em 1979, a FIAT subs�tuiu a
linha FNV pela FIAT 190. Em 1985, sob administração da Iveco, a FNV encerrou suas a�vidades. Em seu
currículo consta a fabricação do belo veículo JK em 1960, em homenagem ao Presidente da República,
Juscelino Kubitschek. Um pouco da nossa história automobilís�ca.

Pois bem, da frase-�tulo desta Resenha, pode-se derivar (ao menos) três significados. Os primeiros dois são
interessantes em si, mas o terceiro tem par�cular aderência ao nosso contexto.

O primeiro se refere à arrogância: tem a ver com pessoas que sobem em suas carreiras – corpora�vas,
polí�cas, ar�s�cas e sejammais quantas forem – e acumulam grandes ganhos financeiros. Isso, no entender
delas, lhes dá um suposto direito a se julgarem superiores, a desdenhar dos que, sempre ao
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olhar delas, estariam em posição inferior. Mas, a história e a vida ensinam:muitas vezes, justamente esses
arrogantes e soberbos, tão “superiores”, acabam em derrocada e as situações se invertem. Poucos
aprendem este grande ensinamento. Não é, afinal, uma lição muito simples ou fácil: ela costuma demandar
anos para que fique gravada, dada sua natureza subliminar. Mas não é impossível de aprender enquanto
crescemos. Se não aprendermos – e as frases de caminhão muitas vezes servem de lembretes ou reflexões
de lições assim –, a vida cuidará de ensinar (não raro, de uma forma nada gen�l).

A segunda mensagem, mais óbvia, é meio que um lembrete da “lei da gravidade”: um caminhão, lento
numa subida íngreme (especialmente quando carregado), na descida muda rapidamente esta condição. Eu,
no meu fuscão branco, de pneus tala larga, rodas de magnésio, direção espor�va, olhava com certo apuro
pelo retrovisor quando via um daqueles gigantes descendo: numa situação dessa, o melhor é sair da frente.
Usando a “banguela” (câmbio no neutro, ou “ponto morto”, como se dizia) para economizar combus�vel,
o freio era inú�l, e não era sensato “peitar” tais gigantes das estradas. Dar passagem era a melhor decisão
para quem �nha juízo.

E chegamos à terceira interpretação: a inflação é a ladeira acima, que trava o crescimento da economia.
Juros elevados atuam como um freiomotor que tenta conter a inflação e levar nossa economia para acelerar
na descida (queda da inflação). Essa é uma ferramenta monetária já comentada na Resenha anterior – e lá
mesmo tratamos de seus efeitos colaterais. O uso incorreto e a potência deste motor (velocidade e
intensidade da elevação dos juros) podem causar efeitos adversos (recessão) ou mesmo de pouca eficácia,
como a estagflação (a perversa combinação de recessão e inflação).

Aparentemente, os principais bancos centrais foram lentos no aperto monetário e a inflação disparou,
especialmente aquela ligada ao custo de produção, mais próximo à matéria prima (commodi�es). Os
serviços, por sua vez, mais ligados ao trabalho, �veram uma inflação mais branda. Como os serviços
atualmente compõem amaior parte do PIB, a inflação de 12meses disparou na Europa: o PPI (Producer Price
Index) de maio ficou em inacreditáveis 37,2%. O CPI (índice de preços ao consumidor), no entanto, ficou em
8,7% pelo efeito dos serviços. Não está muito distante da inflação no Brasil.

Aqui, nosso BC foi mais rápido que o meu fuscão e, ao acelerar o aumento da taxa SELIC, aparentemente
tem sido bem-sucedido na ancoragem das expecta�vas inflacionárias. O IGP-M, que chegou a cravar
35,75% em 12 meses em junho de 2021, saiu da “banguela”: acionou o freio motor (caixa de câmbio em
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marcha reduzida) e desacelerou para 10,72% em maio deste ano. Importante destacar que o IGP-M está
abaixo do IPCA de 12 meses (com seus 12,13% em abril, na medição mais recente), mas o IPCA-15 de maio,
em 0,59%, embora ainda acima do mesmo mês em 2021 (0,44%), ficou bem abaixo do 1,73% em abril,
exibindo uma forte desaceleração.

Mas voltemos ao �tulo da Resenha e à relação desses indicadores com nossos inves�mentos. Entre as
consequências de taxas de juro elevadas estão: a redução no crescimento da economia medida pela variação
do PIB, a queda do poder aquisi�vo (juros são incorporados aos custos, preços e financiamentos), a inibição
na geração de empregos e os perversos efeitos no custo da dívida pública, paga com impostos e o sacri�cio
dos inves�mentos em saúde, educação e segurança pública (nem é preciso comentar em que estado se
encontram).

Além destes efeitos nega�vos, inves�dores buscam refúgio na renda fixa para tentar atenuar a perda do
valor da moeda, corroída pela inflação. Portanto, com a taxa SELIC em 12,75% e as expecta�vas de mercado
que a�nja 13,25%, nos parece que a ladeira íngreme começa a suavizar. Bem sabemos: uma vez no topo da
curva, passado o ponto mais alto, começa a trajetória descendente – o motorista do caminhão, após
embalar seu veículo, desengata o câmbio e com a força da gravidade (inflação declinante), começa a ganhar
velocidade.

A meta de inflação de 3,25% para 2023, com intervalo de tolerância de 1,5 ponto para cima ou para baixo,
poderá então ser cumprida, mesmo que no teto da faixa de tolerância (4,75%). Na pesquisa FOCUS do Banco
Central, em 30 de maio, o mercado esperava uma inflação de 8,9% para 2022 (está em 12,2% atualmente,
nos úl�mos 12meses). Para 2023, o bole�m FOCUS es�mava inflaçãomedida pelo IPCA em 4,1%, e em3,2%
para 2024, com IGP-M de 4,5% e 4%, respec�vamente. Em relação à taxa SELIC, a previsão era de 9,25% para
2023 e 7,5% para 2024. Com o Banco Central tendo comentado que a taxa de juro real deveria ficar, em
condições normais, entre 2% e 2,5% acima da inflação – ou seja: 6,6% para 2023 (banda superior e inflação
esperada pelo mercado) e 5,7% em 2024 –, nos parece que estamos de fato em trajetória de juros ladeira
abaixo. Como o caminhão da nossa analogia.

Se tal fato – taxas de juros em queda – se concre�zar, com PIB no sen�do contrário, teremos duas forças
agindo na mesma direção, como elementos que catalisam um movimento de alta por inves�mentos em
renda variável e que serviu de inspiração para o �tulo da nossa resenha. A valorização do real em 15,3% no
ano, o efeito das taxas de juros no capital de giro das empresas (arrefecendo a elevação de preços do varejo)
e um processo de redução nos estoques (combinado a ações do governo e do Congresso para desonerar os
preços dos combus�veis e da energia elétrica) são elementos de contenção dos preços. O setor de serviços
busca recuperar o mercado perdido durante a pandemia de covid-19, com pouco espaço para elevação nos
preços. E a forte queda do IGP-M indica uma menor pressão nos preços das matérias primas e nos custos
industriais.

Uma grande corrente usa a abordagem conhecida como top-down (de cima para baixo) como orientação
principal na composição das carteiras. De acordo com essa metodologia, inves�dores norteiam a seleção
das empresas baseados em fatores macroeconômicos como inflação, taxa de juros e câmbio, crescimento
do PIB, etc. Os economistas e gestores de recursos não conseguem extrair uma análise vantajosa sobre estas
variáveis – mas opera aí quase um viés consensual, e a cada nova informação, todos caminham na mesma
direção. Assim, a seleção de setores também é quase consensual – por exemplo: taxas de juros elevadas
prejudicam o varejo, setor imobiliário, tecnologia, bens de capital, e assim por diante; ou uma
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valorização do real prejudica as commodi�es, com grande parte domercado caminhando namesma direção.

A perspec�va de um desaquecimento da economia chinesa imediatamente impacta o setor de mineração,
siderúrgico e de petróleo, causando grandes oscilações dos preços das ações das empresas do setor. Na
semana seguinte, o governo chinês anuncia medidas de es�mulo à economia, e ocorre o inverso – os
inves�dores top-down entram emmodo “barata voadora”, não sabendo para que lado correr e mudando de
opinião a toda nova no�cia macroeconômica. Tais gestores possuem pouca convicção em suas posições,
pois tem pouco domínio de fatores conjunturais – e, desta forma, atuam no sen�do de diversificar
excessivamente as carteiras. Carteiras que seguem esse caminho se caracterizam por excessiva negociação,
elevado custo de transação e pouco tempo de retenção das principais posições. Quando se analisa o
desempenho dos fundosmul�mercados, observa-se a alternância entre os fundos demelhor desempenho,
meramente casual, ao invés de informações superiores. Isso porque poucos gestores conseguem
repe�r desempenhos superiores consistentemente – ao contrário de gestores de renda variável, que
selecionam empresas através de análise fundamentalista, e não de fatores macroeconômicos.

A seleção das empresas seguindo uma criteriosa análise dos fundamentos inerentes às par�cularidades de
cada uma é conhecida como bo�om-up (de baixo para cima), e é pouco influenciada por tais movimentos de
rebanho. A Trígono faz isso – e essa é uma das razões que explicam o desempenho superior e diferenciado
de todos os nossos fundos. Portanto, a queda nas taxas de juros poderá levar a um novo movimento de
migração para o mercado acionário – mas no nosso caso, pouco influencia na composição das carteiras, que
têm horizonte mínimo de 2 a 3 anos. O mercado, enquanto isso, quer saber como será o próximo trimestre
e como o Banco Central atuará na próxima reunião do Copom, qual o tom da ata após a decisão do
colegiado sobre a SELIC. Para nós, isso pouco importa.

Embora o �tulo da resenha pareça contraditório ao nosso es�lo de gestão, na realidade chamamos atenção
para o comportamento do mercado e para o modo como este reage. Para nós, o mais importante não é
como o mercado reagirá, mas sim acertar na seleção das empresas, observando fatores muito mais fáceis
de analisar – aqueles próprios de cada empresa – do que tentar antecipar inflação, juros ou o
comportamento do PIB. Grandes bancos e renomados economistas que previam PIB nega�vo para 2022, já
revisaram – sem qualquer fato novo que jus�fique – suas expecta�vas, e aqueles que já previam PIB
posi�vo, estão revisando as es�ma�vas para ainda mais acima. O que mudou? Apenas o próprio PIB, que
segue seu ritmo, independente de palpites ou adivinhações, ou mesmo torcidas apaixonadas.

Pelo comportamento dos inves�dores que seguem o top-down, a queda nas taxas de juros, associada a um
maior crescimento no PIB, levaria a um reposicionamento de carteiras para os setores mais sensíveis a tais
variáveis. A eventual volta do fluxo para o mercado de renda variável, seguindo principalmente estas
variáveis macroeconômicas, poderá privilegiar as empresas small caps, mais sensíveis ao crescimento e aos
juros. Para os inves�dores que u�lizam a metodologia do fluxo de caixa descontado, crescimento e taxa de
juros ou de desconto a valor presente são fundamentais para determinar o valor das empresas. Na subida
“cê” me aperta, na descida “nóis” acerta.

Para a Trígono, pouco importa. Nosso posicionamento segue avaliação de empresas, dinâmica de seus
negócios, estratégia de longo prazo, qualidade de gestão, compe�vidade, crescimento mesmo em
ambiente nega�vo e, principalmente, geração de valor ao acionista no longo prazo. Os resultados das
empresas inves�das nos úl�mos 5 anos, desde a cons�tuição da nossa gestora em outubro de 2017 e nos

5



úl�mos 12 meses (quando houve forte elevação nas taxas de juros), e os resultados posi�vos dos nossos
fundos desde o início de cada um, evidenciam que estamos no caminho certo. Como se verá na seção de
desempenho dos fundos.

Conjuntura Internacional

O cenário inflacionário mundial segue em uma situação nãomuito animadora. O FED (BC dos EUA) con�nua
na sinuca de bico para chegar ao so� landing: sem uma desaceleração na criação de empregos, parece
inevitável que venha por aí uma decisão mais drás�ca em relação aos juros. A realidade é que não há
consenso no mercado sobre o que ocorrerá com a economia norte-americana. Há possibilidade de o país
entrar em recessão (autoridades do governo dizem que não) ou pior, em estagflação.

A confiança do consumidor e o nível de poupança também seguem caindo, chegando a níveis preocupantes.
O comportamento da população americana, acostumada a se alavancar fortemente para o consumo, pode
sofrer um forte impacto no caso de uma possível alta rápida de juros (com perda de valor dos
inves�mentos em bolsa de valores). É grande a tensão sobre os níveis atuais de precificação das
commodi�es e das ações, mesmo cenário do mês anterior. Os índices S&P 500 e Dow Jones ficaram estáveis
emmaio. A NASDAQ, no entanto, caiu 2%: empresas ligadas a tecnologia são mais sensíveis a altas de juros
e a crescimento lento da economia. Muitas delas também, diga-se logo, estão com valor muito acima do
razoável – o que é �pico em cenários de bolhas e euforia desmedida.

Na Europa, a situação é ainda pior: a guerra na Ucrânia afeta de forma mais aguda a economia do Velho
Con�nente, efeito visível principalmente no custo de energia e combus�veis e no risco de escassez e
desabastecimento. Como dito na Resenha anterior, é di�cil enxergar um cenário em que as commodi�es
caiam muito em relação ao patamar atual. Aconteceria num cenário econômico catastrófico, destruindo
de forma aguda a demanda. Felizmente, não é o caso.

O choque da oferta predomina, com a Rússia ainda saindo de alguns mercados, ou sob restrição na
comercialização. O que se enxerga é que há espaço para a demanda arrefecer sem um efeito brusco e
duradouro no preço, já que os gargalos de oferta nas commodi�es não serão resolvidos tão cedo (falamos
disso na Resenha anterior também). É claro que em um cenário assim, a vola�lidade das commodi�es
aumenta muito, mas o que ocorreu com os insumos energé�cos no ano passado e neste até aqui torna
clara a dinâmica de desequilíbrio no mercado – caracterizada por grandes drawdowns (queda súbita nos
preços) que logo retornam a patamares anteriores pelos problemas na oferta. Assim foi maio para o índice
GSCI Commodity, que experimentou uma grande queda no começo domês,mas fechou posi�vo emquase 4%.

Na China, os lockdowns estão terminando e a es�ma�va é de que em ummês o nível de a�vidade retorne ao
ponto em que se encontrava. Eis aí mais um fato a impulsionar os preços de energia e commodi�esminerais
e industriais. O mercado imobiliário também vem se recuperando, após um começo de ano, em sua maior
parte, muito ruim – e espera-se que esse seja mais um ga�lho para a manutenção dos preços das
commodi�es. Mesmo com a China menos a�va, o preço do aço plano sofreu reajuste de 20% recentemente
no Brasil, e a queda de 15% do dólar não bastou para aliviar esse avanço.

A produção industrial chinesa tem crescido e se recuperado também no úl�mo mês, seguindo o aumento
da oferta de carvão/energia barata (e petróleo comprado com desconto da Rússia, sem qualquer �po de
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embargo) e da queda das taxas de juros no país. Apesar disso, a compe��vidade chinesa segue afetada, se
comparada com o visto antes da pandemia. Entram aí o fortalecimento de seu câmbio, o aumento do
diferencial salarial entre trabalhadores chineses e brasileiros e problemas logís�cos (principalmente
relacionados a custos).

O problema na oferta de semicondutores também segue aguda em todo o mundo. Muitos empresários do
setor e oficiais de governo afirmam que essa situação deve se estender até 2024, se não forem tomadas
como fortes inves�mentos em aumento de capacidade ou incen�vos para construção de novas fábricas.

O conflito na Ucrânia segue prejudicando o comércio global. Na úl�ma semana, um grande terminal
portuário, em Mykolaiv, com estoque considerável de grãos, foi bombardeado e destruído. Com o envio
cada vez maior de armas dos países ocidentais à Ucrânia, é provável que ataques desse �po só aumentem,
como represália da Rússia à ação de países contra seu esforço de guerra. Mesmo que os agricultores
ucranianos consigam colher a safra – já bastante reduzida por conta da dificuldade na fase de plan�o –,
escoá-la será um problema ainda maior, ao que tudo indica.

Os preços de fer�lizantes e outros insumos caíram bastante em maio: o temor de um fim nos embarques
russos e bielorrussos pelo mar Bál�co arrefeceu. Não deixa de ser um contraponto aos temores
aumentados em relação às exportações ucranianas pelo Mar Negro. Ao contrário do que muitos previam, as
importações feitas pelo Brasil con�nuam chegando – lembrando que o cul�vo da terra começa apenas em
setembro para a próxima safra. Mais importante, neste momento, é definir o montante de crédito do Plano
Safra 22/23, já considerando o custo adicional dos fer�lizantes.

As sanções ao petróleo e gás russo seguem escalando, mas não tanto assim: ainda não se achou alterna�va
que subs�tua essa produção. Mesmo limitadas e com nenhuma contribuição de China e Índia, as medidas
de embargo estão reduzindo a demanda por petróleo russo. É questão de tempo até que a situação acabe
afetando a produção e, consequentemente, a oferta de forma mais consistente.

Os EUA autorizaram o envio de petróleo da Venezuela à Europa. Sendo a Rússia uma notória grande
colaboradora dos venezuelanos, fecha-se aí um grande círculo de ironia (além de ser um �ro no pé do apoio
norte-americano à Ucrânia): parte das verbas que entram agora na Venezuela podemmuito bem ir parar no
caixa de Pu�n, como pagamento de dívidas. Tudo isso incluído na conta, o barril segue subindo, cravando
recordes de fechamento semanal no início deste mês. A capacidade de refino também se tornou um
problema, sofrendo da mesma dinâmica de falta de segurança jurídica que impede que inves�mentos
aumentem. Isso tem levado a baixíssimos estoques de combus�vel ao redor do mundo, principalmente
diesel, problema que afeta também o Brasil.

Conjuntura Nacional

A proposta para o estabelecimento de um teto – 17% – para o ICMS nos setores de combus�veis, energia
elétrica e telecomunicações ganha força no Congresso e deve ser votada em breve no Senado. Além de
reduzir a inflação, a medida age também como es�mulante de demanda. Uma proposta para adicionar um
teto menor para o etanol também é provável, de forma a fazer com que ele não perca a vantagem que tem
em boa parte dos estados brasileiros. É igualmente possível que se exclua a gasolina desse corte, re�rando,
assim, a necessidade de adicionar mais um teto de imposto menor para o etanol (proposta apoiada pelo
Ministério da Economia).
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A perda de renda do brasileiro hoje é mais explicada pela inflação do que pelo desemprego. Este vem
baixando de forma rela�vamente rápida, mas a massa salarial real da população (corrigida pela grande
inflação que o Brasil sofreu) ainda está em níveis consideravelmentemenores, se comparada à situação pré-
pandêmica. O ajuste no ICMS é mais um passo para aumentar o poder de compra.

Por exemplo: mesmo com a alta do emprego e do PIB, a massa salarial real no trimestre encerrado em
fevereiro deste ano, comparada à registrada no mesmo período um ano antes, caiu 0,2%. Já o nível de
desemprego pela PNAD, de cerca de 12%, caiu a 10,1% – abaixo do verificado antes da pandemia. Ressalte-se
que a taxa de par�cipação da população na força de trabalho ainda segue abaixo de 2020, tendo 1% ou 2%
da população ainda que retornar aomercado de trabalho para que a força se normalize. Essa tendência vem
se revertendo, já que, trimestre contra trimestre, houve alta de 0,6%. A expecta�va é que com o
arrefecimento da inflação por conta do menor patamar de dólar e do juro contracionista, a massa salarial
con�nue a crescer, fortalecendo os setores de consumo. No dado mensal de abril, a massa salarial real
cresceu 2,1% em relação ao ano passado.

Após 4 anos, o IGP-M acumulado 12meses voltou a ficar abaixo do IPCA. A dinâmica inflacionária vista nesse
úl�mo ciclo no Brasil foi puxada, entre outros fatores, pela infiltração do efeito do dólar nos núcleos de
inflação pelos preços indexados no IGP-M. O menor nível, se comparado ao IPCA, é um bom sinal de
arrefecimento da pressão inflacionária: o pior pode já ter passado (como comentamos na parte inicial desta
Resenha).

O Brasil registrou seu sexto mês consecu�vo em superávit primário, acumulando R$ 39 bilhões até abril.
Marca impressionante: é a melhor do período na série histórica criada em 2001, ajudando a baixar a dívida
bruta. A balança comercial também segue superavitária, ainda que em nível menor que o de um ano
antes, por conta do aumento das importações (dado que, mesmo assim, denota maior a�vidade
econômica). No acumulado do ano, são US$ 23,3 bilhões de superávit, 7% menos que no período anterior.

O PIB cresceu 1% no 1T22 (sobre o 4T21), abaixo do consenso de 1,2%, em alta puxada principalmente por
serviços. Os inves�mentos �veram forte queda, reflexo já do aumento na taxa de juros e das incertezas
relacionadas às eleições deste ano. A produção industrial de abril ficou pra�camente estável em relação a
março, com bens de capital voltando a cair – com a escassez de insumos para produção entre as principais
causas.

O Plano Safra segue atrasado, talvez uma queda de braço entre Economia e Agricultura. Mas já existem
expecta�vas concretas de 20% a mais que na safra passada – mais de R$ 300 bilhões no total.
Confirmando-se, será um aumento realmente substancial (o percentual é defendido pelo presidente do
Banco do Brasil, Fausto Ribeiro). Na linha de armazenamento, a associação do setor pleiteia R$ 15 bilhões
(ante R$ 4,2 bilhões de 2021) e um limite máximo de crédito concedido a projetos financiados. No plano
anterior, cerca de 10% do orçamento inteiro do PCA foi u�lizado em apenas uma obra, restringindo o
crédito para quem realmente teria necessidade do juro subsidiado. Assim, seria liberado espaço para os
menores e as grandes obras de tradings e coopera�vas passariam a u�lizar apenas crédito no mercado
privado.

Esse pleito provavelmente não será atendido: está muito acima do PCA do Plano Safra passado. Mas é
impressionante pensar que o critério u�lizado para esse pedido foi um cálculo feito pela associação de
quanto seria necessário des�nar para que o déficit de armazenagem não crescesse nessa safra, dado o
aumento na produção de grãos. O inves�mento necessário para não só parar o crescimento do déficit,
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mas para sanar o problema, teria de vir em volume gigantesco e ser realizado ao longo de anos. Apenas para
ilustrar: cada mil toneladas de capacidade exigem R$ 1 milhão. Um silo �pico armazena 5 mil toneladas.
Para o déficit atual de 100 milhões de toneladas de capacidade de armazenagem, para atender o mínimo
recomendado pela FAO (agência da ONU ligada à alimentação), seria necessário inves�r R$ 80 bilhões. Com
um crescimento de 5% (15 milhões de toneladas) na produção anual de grãos, chega-se aos R$ 15 bilhões
pleiteados pelo setor. Nós acreditamos em algo entre R$ 5 bilhões e R$ 6 bilhões – os burocratas da
Economia devem prevalecer sobre os técnicos da Agricultura.

A taxa Selic deve con�nuar a subir, como já sinalizou o BC; a dúvida é se terminará em 13,25% ou além. A
safra de balanços do 1º trimestre evidenciou o grande impacto que o ciclo de aumento teve sobre diversas
empresas. Mesmo com aumento no lucro operacional, muitas empresas menos capitalizadas �veram seus
resultados corroídos pelos juros – perdendo mercado por falta de capital de giro e capacidade de inves�r.
Já as bem capitalizadas acabam engordando seus cofres pelo resultado financeiro. Este é um dos principais
efeitos da alta dos juros: poderá ser a pá de cal emmuitas empresas já esgotadas pela pandemia. Isto explica
o processo de desindustrialização de nosso país, cada vez mais dependente do agronegócio e da extração
de recursos naturais. É uma readequação à condição de colônia: nãomais territorial, e sim econômica; e não
mais de Portugal, mas da China.

O impacto, em termos de precificação nas empresas, pode ainda não ter terminado: a retomada da
economia demanda capital de giro, mas o momento é de alta no custo do crédito e bancos mais restri�vos
– já que suas provisões para perda de crédito também sofrem o impacto desta dinâmica nega�va.

Em maio, o Ibovespa subiu 3,2% e o índice SMLL caiu 1,8%, seguindo a tendência do semestre de força das
commodi�es e fraqueza das ações da economia interna, especialmente ligadas a varejo, consumo, tecnologia
(e-commerce, na realidade) e setor imobiliário. Este úl�mo, aliás, padece de todos os efeitos nega�vos
combinados e deverá ser um dos setores mais penalizados na bolsa, com amplo espaço para deterioração.

Devido a uma tecnicalidade com aluguéis de ações, houve uma correção, por parte da B3, dos dados de fluxo
de capital estrangeiro: este segue posi�vo no ano, mas o saldo vai encolhendo. Como será explicado na
próxima parte desta Resenha, nossos fundos passam ao largo desta conjuntura e seguem muito bem
posicionados dentro da atual dinâmica dos preços de algumas commodi�es, agronegócio, alguns segmentos
da a�vidade industrial e energia.

Já afirmamos e demonstramos em Resenhas passadas o seguinte: nas crises, surgem as melhores
oportunidades, para alguns que sabem iden�ficá-las. Os juros elevados, que mal cobrem a inflação (quando
muito, preservam o capital), certamente não estão entre elas. Boas empresas investem, crescem, geram
riquezas – e, com elas, geram valor aos acionistas.

Desempenho dos Fundos

Maio foi mais ummês de ó�mo desempenho para os fundos da Trígono. Todas as nossas carteiras fecharam
no campo posi�vo e algumas apresentaram (uma vez mais) ampla vantagem em relação aos referenciais.
Após um início de ano conturbado, no qual o mercado de forma geral parecia precificar da pior forma
possível, as inúmeras no�cias nega�vas então “pipocavam” – alta dos juros, inflação, volta da covid-19,
lockdowns na China, conflito militar entre Rússia e Ucrânia, e a lista não pararia aqui –, vimos
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inves�dores penalizarem excelentes empresas sem jus�fica�vas convincentes. A visão top-down ditava o
ritmo das cotações, como comentamos na primeira parte da Resenha.

Mas, desde abril, começamos a perceber que a racionalidade (mesmo que ainda �mida) con�nua viva no
mercado, e mais cedo ou mais tarde predomina. Bastou um mês (20 dias, melhor dizendo) sem os gritos
de “Breaking News” e “URGENTE” das manchetes (majoritariamente pessimistas) alarmantes dos
no�ciários financeiros, ressaltando apenas as incertezas (que levam os inves�dores a agir tomados pela
emoção), e um ajuste de foco para os resultados corpora�vos do 1T22, e algumas cotações irracionais
foram (mesmo que parcialmente) corrigidas.

A safra de resultados do 1º tri de 2022, encerrada em maio, foi bem interessante. Revelou dois mundos
dis�ntos de empresas. Vimos diversas companhias que chegaram ao mercado em 2021 reportarem
resultados pífios, sem perspec�va alguma de melhora. Algumas destas – e é importante que isso fique
cristalinamente claro – conseguiram captar centenas de milhões em IPOs, mesmo ostentando e
trombeteando modelos de negócios que mal foram testados.

Os setores de tecnologia e varejo trouxeram os piores resultados nesta safra de balanços. Algumas das
empresas nestes setores eram precificadas por múl�plos exorbitantes, de até 200 vezes os lucros. Lucros
estes que, ora, não se materializaram. Esses papéis passaram por fortes correções. Muitas novas foram
incluídas no índice SMLL, contaminando seu desempenho. A nosso ver, tal inclusão não faz qualquer
sen�do.

E há o outro mundo de empresas – aquelas dos setores de commodi�es, indústria e agronegócio, que
con�nuam a surpreender o mercado trimestre após trimestre. Muitas delas são ignoradas pelos seguidores
do top-down, especialmente aqueles que têm uma visão nega�va desses setores. No geral, essas empresas,
situadas na ponta da inflação, estão bem posicionadas para aproveitar as oportunidades dos aumentos de
custos em todo o mundo. Para nós da Trígono, a melhor defesa contra a inflação é inves�r em empresas
que promovem aumentos de preços e conseguem repassar custos (e não correr atrás da inflação através
da renda fixa). Com isso, enxergamos um movimento de realocação, em que as companhias que têm
entregado resultados e com múl�plos cada vez mais deprimidos, estão sendo priorizadas em relação às
que sofrem no atual momento – as novatas precificadas em IPOs sem qualquer relação com o valor. Como
dissemos, a racionalidade se encarrega de corrigir as distorções.

Empresas cujos fundamentos são sólidos tendem a se beneficiar de cenários adversos. Saem das crises
mais fortes e muitas vezes com maior par�cipação de mercado. É nesse grupo de companhias que a
Trígono está exposta. Faça chuva ou faça sol, as empresas inves�das criarão valor para os acionistas – e,
consequentemente, para nossos co�stas. Concorrentes com estrutura de capital deficiente e margens
mais baixas – bom, essas tendem a perder mercado.

No quadro a seguir, mostramos os principais números (Receita, EBITDA e Lucro líquido) das TOP-10 dos
nossos fundos. O que se vê é que, enquanto a receita das empresas que compõem IBOV, SMLL e IDIV
caíram, em oito das nossas inves�das, houve evolução superior a 20% (ano contra ano). A Kepler sozinha
cresceu 85%.
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Fonte: Trígono e empresas citadas.

Quando analisamos EBITDA e Lucro Líquido, a evolução em nosso por�ólio foi ainda maior, o que mostra a
capacidade das empresas de reterem valor e se beneficiarem do cenário de aumento de custos global.

Os resultados reportados ao longo de maio bastam para explicar o porquê de o mês ter sido o melhor do
ano até o momento para nossos fundos. Por exemplo: o Flagship 60 valorizou 7,6%; o 70 Prev, 7,9%; e o
Delphos, 8,6%. Os referenciais IBOV e IDIV valorizaram 3,2% e 4,3%, respec�vamente, e houve quedas em
SMLL (-1,8%) e IEE (-0,4%).

Nos úl�mos meses vínhamos comentando o forte fluxo de estrangeiros para a B3. Mas houve, por parte da
B3mesmo, várias correções de dados emudança nametodologia de cálculo, e nós ques�onamos a validade
dos novos dados. Afinal, se os estrangeiros venderam, assim como os ins�tucionais e pessoas �sicas, quem
estaria comprando bolsa? Dessemodo, preferimos nos ater ao desempenho das empresas inves�das – que,
ao entregar bons resultados, naturalmente atrairão o fluxo de inves�dores.

Em nosso por�ólio, os setores que mais se destacaram foram: Mineração e Metalurgia, Indústria e
Agronegócio (este, pelo 5º mês consecu�vo). Na contramão, o principal destaque foi o setor Químico. A
seguir, uma breve explicação sobre as empresas que colaboraram para o excelente desempenho em maio.

A Ferbasa, que é a principal posição nas carteiras, finalizou maio com 23,7% de valorização. Por trás dessa
forte alta, está o excelente resultado reportado no 1T22 (como visto na tabela acima) e o cenário que se
desenha para a companhia até o fim deste ano não poderia ser melhor. Se pudéssemos resumir a tese atual
na companhia com uma única palavra, esta seria: preços.

Os preços de referência na Europa do FeCr AC, após aumentarem 20% para o 2T22, seguem firmes e devem
apresentar nova alta no contrato para 3º trimestre, principalmente com fim do lockdown na China, estoques
baixos (minério inclusive) e situação energé�ca na África do Sul (maior exportador de FeCr) cada vez mais
caó�ca. O grande destaque de preços é o FeCr BC (baixo carbono): com 1/3 das exportações a cargo da
Rússia – ora empenhada em um conflito militar com a Ucrânia –, os preços avançaram 30% na Europa e 40%
nos EUA e seguem nas alturas.
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Como diria Ned Stark (da série “Game of Thrones”), “o inverno está chegando” na África do Sul. Se na série
de TV (e na literária) isso era um mau augúrio, no país também será, no que diz respeito à situação da
oferta/disponibilidade de energia. Algumas cidades verão aumentos de tarifa bem pesados – em alguns
casos, até 120% a mais do que a estatal geradora Eskom cobra.

As usinas térmicas a carvão, há muito carentes de uma manutenção adequada, não estão sendo capazes de
gerar energia para atender a demanda atual. O resultado são racionamentos cada vez mais ro�neiros e
custos mais elevados, devido ao uso de óleo diesel. Como se não fosse suficiente, em maio foram
descobertas três suspeitas de sabotagem em usinas da Eskom.

Enquanto os concorrentes sofrem com os aumentos de energia, a Ferbasa teve seu custo com energia
reduzido no 1T22, devido aos menores encargos regulatórios e bandeira verde.

A dinâmica de preços do FeSi75 também segue posi�va. Em alguns mercados, triplicou – para US$ 4 mil por
tonelada. O patamar atual se equilibra emUS$ 3mil/t para o produto standard. Tudo indica que a negociação
de reajuste do FeSi75% HP (alta pureza) em abril foi baseada no topo dos preços do produto standard, já que
o HP sempre possui prêmio na negociação anual devido os maiores custos e qualidade. De acordo com os
contratos com os clientes japoneses, os preços são man�dos fixos por um ano. De forma geral, os preços
médios no 2º tri serão bem melhores que os de trimestres anteriores. Na negociação em 2021 (1º tri), o
preço do FeSi75% standard ainda estava baixo, e foi base para negociação mantendo o HP “congelado” em
nível rela�vamente baixo e que, devido os aumentos posteriores do standard, seu preço ficou com
desconto em relação ao produto inferior. Enquanto o standard triplicou, o HP permaneceu “congelado”
com preço médio abaixo do standard (sendo que o HP representa 50% do volume de produção e vendas). Já
neste ciclo, o HP deverá manter prêmio importante sobre o standard (o que se deverá ver no 2º tri).
Lembramos que o HP é usado principalmente em “aços elétricos” cujas aplicações estão relacionadas à
eficiência energé�ca, algo cada vez mais importante, e demandado em transformadores, geradores,
compressores, motores elétricos e até os veículos elétricos, entre outras aplicações. Como se diz na terra do
Tio Sam: Hot cake.

Recentemente, foi divulgada pela Ferbasa a antecipação de R$ 78 milhões em dividendos e JCP – valor que
representa 30% do lucro do trimestre, e é a primeira vez em que isso é feito (no caso, dividendos, já que o
JCP é antecipado após os resultados trimestrais) já sobre o 1º trimestre. A Ferbasa começa a ter um
problema que muitas empresas gostariam de ter: excesso de caixa. São R$ 625 milhões líquidos. Pela
primeira vez vemos a companhia divulgar abertamente em suas apresentações projetos estratégicos que
poderão ser realizados com o caixa atual, como novas fontes de energia e o fim da modulação no horário
de ponta, autossuficiência na produção de biorredutor (usado no FeSi75% em subs�tuição ao coque com
grande vantagem de custos e ambiental) e nova cas�ng machine, que aumentará a produção de HP de 50 mil
toneladas para 70 mil toneladas ao ano (de um total de 100 mil toneladas de capacidade efe�va) com um
inves�mento de apenas R$ 12 milhões. No momento, a companhia aguarda a chegada de um novo CEO, que
deverá colocar esses projetos, e eventualmente novos, em execução. Recursos e oportunidades não faltam.
Nem demanda para seus produtos.

Em relação ao segmento industrial, começamos a perceber desde abril, uma recuperação do interesse do
mercado pelas empresas de bens de capital, duramente penalizadas de janeiro a março pela visão top-
down do mercado. Mais uma vez, os destaques ficaram com Tupy e Metal Leve, que divulgaram resultados
bem consistentes. No caso da Tupy, a demanda reprimida e perspec�vas de inves�mentos em
infraestrutura, energia, mineração, e reposição de frotas de caminhões e máquinas agrícolas e offroad
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garantem uma carteira de pedidos robusta para os próximos trimestres. Capacidade disponível existe,
especialmente na Teksid – agora Tupy Minas Gerais, que, além de aumentar o volume, exibirá ganhos de
produ�vidade e recomposição de margens de rentabilidade com reajustes de preços e diversos �pos de
ganhos (incluindo sinergias com as demais unidades da Tupy).

Um pouco mais sobre a Tupy: a companhia reverteu o prejuízo de R$ 15 milhões e reportou lucro líquido
de R$ 74 milhões. Por isso, respondem principalmente fatores relacionados ao repasse de preços das
matérias-primas às montadoras e à incorporação por completo da Teksid, que a cada trimestre, deverá
entregar mais sinergias. Tupy, Teksid e MWM (aquisição à espera de aprovação pelo CADE) formarão um
trígono perfeito e estreitarão ainda mais as relações com as montadoras, podendo aproveitar
oportunidades a serem trazidas pelo movimento de terceirização por parte desses clientes, que cada vez
mais, passarão a focar nas megatendências (eletrificação, novas tecnologias, descarbonização, eficiência,
terceirização de serviços como usinagem e redução do lead �me, ou tempo de produção, e redução de
estoques intermediários). O lean manufacturing é uma tendência das indústrias e, para isso, é necessário
fornecedores confiáveis como a Tupy, e que con�nuem inves�mentos em produ�vidade, redução de
custos e tecnologia. Esse é o DNA da Tupy.

Anualizada a receita da Tupy no 1T22, e adicionados os números da MWM, chegamos a um valor de R$ 13
bilhões de receita anual proforma e EBITDA es�mado de R$ 1,7 bilhão. Levando em conta o atual enterprise
value, incluindo o valor da aquisição da MWM, a Tupy estaria sendo negociada por aproximadamente 3,5x
seu EBITDA. Esses números, no entanto, não consideram as sinergias com Teksid, o forte crescimento da
MWM em 2022 e a recuperação do volume vendido (hoje em 70% da capacidade instalada). Para o setor e
para a empresa, ummúl�plo normal seria 6,0x, o que implica um forte desconto no preço da ação. A rápida
desalavancagem financeira que será observada, torna estemúl�plo implícito aindamais atraente, pois toda
redução de dívida teria que ser ajustada ao valor de mercado da empresa de forma a manter o múl�plo, e
neste caso, voltar ao patamar histórico de 6,0x.

De forma geral, as empresas ligadas ao setor automo�vo (e aqui entra a Metal Leve) tendem a se beneficiar
a par�r dos próximos trimestres da retomada da produção das montadoras (já começamos a ver uma
recuperação deste mercado). Maio foi o melhor mês do ano para veículos leves, com 175,6 mil
emplacamentos, alta de 28% sobre abril e em linha com omesmomês de 2021. A introdução do Euro VI em
2023 (regulamentação rela�va à tecnologia necessária para controle de emissões dos veículos que usam
diesel como combus�vel) deverá causar um efeito pré-compra no 2º semestre, pois os preços devem subir
pelo menos 15%.

A introdução de novos motores de úl�ma geração u�lizados na indústria automobilís�ca também deverá
favorecer a Metal Leve, além da con�nuidade da forte demanda pelo a�er market (reposição) no Brasil e no
mercado externo (principalmente América La�na) e especialmente para veículos pesados. Falando deles,
maio reportou o maior número mensal de caminhões produzidos (13.900 unidades) desde 2013, mesmo
com inúmeros problemas na cadeia de produção e interrupções não programadas. Tal fato deverá ser
grada�vamente minimizado nos meses seguintes.

Por fim, a normalização gradual do fornecimento de componentes (incluindo semicondutores), será o
elemento principal para recuperação da produção do setor automobilís�co no 2º semestre de 2022 e em
2023/24.
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Quanto ao agronegócio, já é ro�neiro comentar os bons desempenhos de Kepler Weber e São Mar�nho,
que apresentam acentuada valorização neste ano. Mas, para não passar em branco: o setor agro brasileiro
vem sendo fortemente beneficiado na conjuntura atual, principalmente com o impacto do conflito Rússia x
Ucrânia sobre produção e exportação de milho, trigo e óleo de girassol, cabendo ao Brasil a missão de
preencher o espaço deixado por estes países (não só nos grãos, mas com óleo de soja, em subs�tuição ao
de girassol).

Para a safra 2022/23, são esperados até 320 milhões de toneladas de grãos, reafirmando a necessidade de
um Plano Safra ainda maior e a expecta�va de um programa PCA (financiamentos para silos e armazéns)
recorde. Caso haja um forte aumento nos pedidos, a KW poderá introduzir o terceiro turno, com ganho de
aproximadamente 20% na produção.

A ação da SãoMar�nho renovou seu all �me high nomês demaio em razão das excelentes perspec�vas para
os resultados do 4T22 que serão divulgados em 20 de junho (ano fiscal diferente em razão do ano safra), e
já para a safra 22/23. Para se ter ideia, o próximo resultado conta com 293 mil toneladas de açúcar já
travadas em R$ 1.950/t; o preço do açúcar médio no 4T21 foi de R$ 1.496/t. Vê-se aí o que representará uma
valorização trimestral de 30,3%. Cabe destacar que o hedge de câmbio foi realizado em torno de R$ 5,90 e
que os preços internacionais do açúcar estão mais de 20% superiores ao ciclo anterior, quando a empresa
travou seus preços através de hedge (US$16,30/lb, ante US$ 19 a 20/lb recentemente).

Por fim, o destaque nega�vo de maio: o setor Químico. O desempenho reflete o fraco resultado da Tronox
– prejuízo de R$ 1 milhão no 1T22 (ante R$ 66 milhões de lucro um ano antes). A empresa vem sofrendo o
impacto (pontual) da falta de ácido sulfúrico, importante insumo na fabricação do TiO2. A Paranapanema,
principal fornecedora do insumo, teve a produção reduzida em 38% nos úl�mos 12 meses, por se encontrar
em uma situação bem delicada em termos de capital de giro. Como o ácido sulfúrico é um subproduto
gerado no processo de transformação e refino do cobre, deixou de ser produzido e vendido em quan�dades
normais para a Tronox – que se viu obrigada a importá-lo, elevando, assim, seus custos de forma
substancial; o volume de vendas diminuiu em 54%. O governo isentou o ácido sulfúrico do imposto de
importação, devendo contribuir para uma redução no custo de internação.

Apesar destes problemas, os elevados preços do TiO2 ajudaram aminimizar esse impacto. No 1T22 a Tronox
não consumiu caixa (com liquidez de R$ 355 milhões). Se descontarmos algumas movimentações pontuais
no capital de giro e pagamento de dividendos, o caixa se manteve estável em relação ao 4T21. A tendência
é que, de forma gradual, o ácido sulfúrico seja suprido por outros mercados e fornecedores, normalizando
aos poucos o volume de produção, com recuperação grada�va da rentabilidade. O preço do TiO2 con�nua
em elevação, refle�ndo o aumento dos custos e problemas na cadeia de produção. Como o Brasil importa
entre 65% e 75% do TiO2, principalmente da China, os preços aqui pra�cados embutem os custos logís�cos
das importações e os problemas do país asiá�co.

Seguimos o�mistas com as empresas inves�das pelos nossos fundos e saímos dessa safra de resultados do
1T22 muito sa�sfeitos com o que foi entregue. Colhendo o que foi plantado e com excelentes sementes.
Ficamos ainda mais o�mistas com o 2T22, que provavelmente será ainda melhor em
pra�camente todos os resultados. Enquanto isso, o mercado segue separando o joio do trigo (no). Por
falar nisso, o Brasil se prepara para aumentar substancialmente a produção de trigo. Mais uma ó�ma no�cia
para o agronegócio.

----------------------------
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Trígono Flagship Small Caps FIC FIA 60 (CNPJ: 29.177.013/0001-12)

O Flagship teve valorização de 7,9% emmaio, maior ganhomensal em 2022, e acumula alta de 8,7% no ano.
Enquanto isso, seu índice referencial SMLL caiu 1,8% no mês e acumula recuo de 4% no ano, implicando em
alfas (retorno acima do seu índice de referência) de 9,8% e 12,7%, respec�vamente. Quando comparadas
janelas mais longas: o Flagship proporciona ganhos de 114,4% nos úl�mos 24 meses e 232,2% desde seu
início (24 de abril de 2018). Já o SMLL entregou 15,4% em 24 meses e apenas 29,6% desde a criação do
fundo – alfas de 99% e 202,6%, respec�vamente.

A vola�lidade anual foi de 24,9% ante os 27% do referencial, mesmo com nosso fundo concentrado em 8
empresas, que representam 84,4% do por�ólio e com as Top 5 representando 67,6% da carteira. Isso
demonstra elevada convicção em nossas teses inves�das.

A menor vola�lidade do fundo ocorre desde seu lançamento, e sempre concentrada em poucos setores e
empresas. Isso mostra que não se trata de acaso e que excesso de diversificação não é sinônimo de menor
risco. Equipes de inves�mentos e gestores não conseguem ter o mesmo nível de conhecimento a respeito
de 50 empresas. No caso do Flagship, são 14 empresas, sendo que as 6 menos relevantes na carteira
representam menos de 15% do Fundo. Nem por isso ficam relegadas, no entanto, para nós, todas as
posições e empresas inves�das são importantes, e posições menores podem passar a condição de uma
grande posição, desde que isso se jus�fique.

As principais contribuições posi�vas vieram do setor deMineração eMetalurgia (+4,53%), Indústria (+2,4%)
e Agronegócio (+1,8%). A nega�va veio apenas do setor Químico (-1,1%). Como comentado, o bom
desempenho de maio reflete em grande parte os resultados do 1T22 reportado pelas principais empresas
inves�das, cujos fundamentos prevalecem sobre o top-down.

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

O Fundo apresentou ganho de 8,65% emmaio, acima do seu benchmark IDIV, que subiu 4,3% no período. No
ano, o Delphos acumula valorização de 13,1%, levemente abaixo dos 14,2% do índice referencial. Se
analisarmos janelas mais longas: O Trígono Delphos valorizou 17,2% nos úl�mos 12 meses e 188,4% desde
seu início, em abril de 2018, ante 2,4% e 63,4% do referencial IDIV nos mesmos respec�vos períodos. Desta
forma, desde sua criação, o Delphos gerou alfa de 125% e apresentou retorno posi�vo em 71% dos meses.

As principais contribuições posi�vas também vieram de Mineração e Metalurgia (+4,67%), Indústria
(+2,94%) e Agronegócio (2,31%). As nega�vas ficaram por conta do setor Químico (-0,32%) e Varejo (-
0,1%). A vola�lidade nos úl�mos 12 meses do Delphos (23%), maior que a do IDIV (18,2%), se explica pela
maior concentração do Fundo: as posições Top-5 representam 79% do por�ólio.

Apesar da concentração, ressaltamos que as TOP-5 do Delphos representam a “nata” das empresas
inves�das pela Trígono: combinam crescimento, qualidade e dividendos num pacote só. No ano passado, o
Delphos apresentou dividend yield de 12,2%, ante 8% do IDIV e um rendimento do CDI de 4,4%. O Fundo está
78% exposto a Micro e Small Caps, universo pouco aproveitado pelo referencial. Essa exposição, aliás,
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já foi até maior, mas uma de nossas inves�das ultrapassou a marca de R$ 10 bilhões demarket cap, e passou
a ser classificada comoMid Cap (intervalo R$10 bilhões até R$ 30 bilhões).

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

O Verbier apresentou valorização de 7,4% em maio, contra 3,2% do IBOV. No acumulado do ano, o Fundo
apresenta valorização de 9,7%, ante 6,2% do referencial. Os destaques posi�vos do mês foram, também
aqui, Mineração e Metalurgia (+4,62%), Industrial (+2,63%) e Agronegócio (+1,77%). Também aqui, o setor
Químico foi o destaque nega�vo (-1,25%), em razão dos fatores já comentados no início desta seção.

Deixamos de reportar os resultados como clube de inves�mentos, porque seu histórico como fundo já é
longo o suficiente (4 anos). Desde o início como fundo (julho/2018), o Verbier entregou valorização de
195,4% versus 42,5% do Ibovespa, tendo gerado um alfa de 153% no período.

O Verbier, aliás, vem batendo o IBOV há 4 anos consecu�vos, desempenho explicável pelo fato de sermos
agnós�cos quanto ao benchmark. Buscamos asmelhores oportunidades domercado, independentemente da
composição dos índices. Nossa sobreposição ao IBOV é nula, ou seja, oferecemos grande diversificação
frente ao principal índice do mercado, que é concentrado em Petrobrás, Vale e empresas do setor
financeiro.

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

O 70 Prev segue impressionando com os resultados em 2022 e, não à toa, é destaque entre os fundos de
previdência desde seu início, em setembro de 2019 – tendo sido eleito pelo IBMEC/Infomoney o melhor
fundo de previdência alocado em renda variável no ano de 2021. Em maio, entregou 7,9% de alta, contra
1,03% do CDI, e em 2022 já acumula valorização de 15,9% (ante 4,36% do referencial). Tal resultado
equivale a 366% do CDI.

Comparado com o IBOV – que entregou 6,2% no ano até o momento – o desempenho é ainda mais
impactante, uma vez que 70% do 70 Prev são alocados em renda variável e 30%, em �tulos do Tesouro. Essa
alocação 70/30 é uma grande vantagem para o Fundo, pois nos força a comprar em momentos de queda
das ações e vender em momentos de alta – e sem pra�car omarket �ming: já �vemos ocasião de comentar
que, a nós da Trígono, isso não é mais que especular sobre o lado para o qual o mercado irá. Não é
atribuição de gestores fazer papel de adivinhos.

A carteira de renda variável deste produto é bem sele�va, com 6 empresas – que consideramos a “nata”
das inves�das – representando 97% das ações. Desde o início, o 70 Prev teve valorização de 72,2%, ante
13,9% do CDI (desempenho equivalente a 521% do seu referencial). O retorno do mês do 70 Prev pode ser
explicado pelos setores de Mineração e Metalurgia (3,4%), Industrial (2,4%) e Agronegócio (+2%), sem
contribuições nega�vas. Em 33 meses de história do fundo, em apenas 3 meses (de fevereiro a maio de
2020) o retorno acumulado ficou abaixo do CDI. O forte impacto do início da pandemia de covid-19 no
mercado acionário explica.
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Trígono Icatu 100 FIA PREV (CNPJ: 35.610.342/0001-08)

O Icatu 100, outro produto previdenciário (mas que difere do 70 Prev por estar 100% alocado em ações –
o que o sujeita a diferentes quesitos regulatórios definidos pela SUSEP), completou em maio seu 3º mês
consecu�vo no campo posi�vo: 6,5% de alta, com ganho de 10,4% no acumulado de 2022. Nos mesmos
períodos, o Ibovespa apresenta desempenho posi�vo de 3,2% e 6,2%, respec�vamente. Olhando desde
seu início, em julho de 2020, o Trígono Icatu 100 ganha com folga em relação ao referencial IBOV: 82,2%
ante 10,9%, respec�vamente (um alfa de 71,3% em menos de 2 anos).

Os destaques posi�vos se repetem aqui, variando a ordem: Agronegócio (+6,77%), Mineração eMetalurgia
(+3,8%) e Industrial (3,7%). O segmento de Varejo (-0,07%) teve ligeira oscilação nega�va. Mesmo com
apenas 8 posições representando 83% da carteira, a vola�lidade dos úl�mos 12 meses foi de 23,86%,
contra 19,66% do IBOV – mas, desde sua criação, o Icatu apresentou 73% do tempo no campo posi�vo,
contra 50% do referencial no mesmo período.

Enxergamos o Trígono Icatu 100 como uma excelente opção de diversificação da carteira previdenciária
por estar exposto ao universo de small caps – no qual a Trígono acredita estarem as melhores oportunidades
da bolsa em crescimento e dividendos. Atualmente, 75% do por�ólio está alocado em Micro e Small Caps,
com sobreposição muito baixa ao Ibovespa.

Trígono Power & Yield 100 FIC FIA (CNPJ: 40.265.153/0001-85

O Power & Yield apresentou valorização de 6,8% em maio, contra queda de 0,4% do referencial IEE. O
fundo está posicionado para capturar as oportunidades atuais decorrentes da atual crise energé�ca
mundial, uma vez que o Brasil tem vantagem ímpar neste ambiente, principalmente com produtos
eletrointensivos, biocombus�veis, energias renováveis e setor elétrico, que u�liza energia hidroelétrica,
eólica e solar, sendo país com a matriz energé�ca mais verde do mundo, igualmente os combus�veis com
uso do etanol e biodiesel.

A tarefa do fundo é desafiadora: seu benchmark é o IEE, talvez seja um dos melhores índices da bolsa, que
tem em sua composição as 18 maiores e mais líquidas empresas do setor elétrico, quase que igualmente
distribuídas (base 5,5%, pouco mais ou menos). Mesmo assim, desde o início (em fevereiro de 2021), o
Power & Yield exibe desempenho posi�vo de 32,6%, contra apenas 0,6% do referencial, resultando em alfa
de nada menos que 32% no período.

No mês, os destaques posi�vos foram Mineração e Metalurgia (4,73%), Agronegócio (1,7%) e Óleo e Gás
(1,18%), sem contribuição nega�va. Mesmo com a forte valorização desde sua criação, a vola�lidade é
levemente inferior à do IEE (17,3% contra 17,6%, respec�vamente). O fundo, ressaltemos, não tem
qualquer posição em grandes empresas, o que demonstra nossa capacidade de selecionar as melhores fora
do ambiente blue-chips. A distribuição por valor de mercado, em maio, era: 22% micro, 36% small e 43%
midcap.

Para lembrar, as micro são empresas com valor de mercado abaixo de R$ 3 bilhões; as small ficam entre R$
3 bi e 10 bi; e as mid, entre R$ 10 bi e R$ 30 bi. Acima disso estão as large caps. Os critérios para essa
classificação são discricionários da Trígono.
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Trígono Horizon Microcap FIC FIA (CNPJ: 43.104.134/0001-65)

O mais recente fundo da Trígono (lançado em setembro de 2021) não ficou de fora do território azul: sua
valorização foi de 3,1%, ante queda de 1,8% do SMLL. Os destaques posi�vos foram Indústria (+2,83%) e
Agronegócio (+1,17%), com Logís�ca (-0,77%) e Varejo (-0,29%) penalizando o retorno em maio.
Comparando com janelas mais longas: no ano, o Horizon acumula desvalorização de 4,1% (em linha com a
queda de 4% do SMLL no período). Em 9 meses, desde seu lançamento, apresenta recuo de 14,5%, ante
queda de 20,2% do referencial (alfa de 5,7%).

Como amplamente comentado em Resenhas anteriores, o desempenho nega�vo do Horizon no ano está
relacionado ao fato de que, nos momentos de incertezas na Bolsa, os inves�dores priorizam empresas mais
líquidas. O Horizon, destaque-se, é 100% alocado em Micro Caps (menos de R$ 3 bilhões em valor de
mercado). Tal como nas dos demais fundos, cada empresa do Horizon passa por rigoroso processo de análise
e atende a todos os critérios adotados para as companhias que compõem os demais produtos da Trígono.
Para nós, todas as posições e empresas inves�das são importantes, e quanto menor o valor de mercado,
maior a possibilidade de se encontrarmos empresas mal precificadas. Nós arbitramos as ineficiências do
mercado.

Na medida do possível, temos apresentado os nomes das Micro Caps inves�das do Horizon em nossas lives
semanais. No úl�mo mês, comentamos resultados de diversas dessas empresas - como Celesc, Pe�ena�,
Romi, Iochpe-Maxion, Grazzio�n, Riosulense e Aço Altona -, que, como as TOP-10 da Trígono, apresentam
resultados cada vez melhores e estão muito bem posicionadas para “surfar” as oportunidades de mercado.
Várias delas, inclusive, apresentam níveis de inves�mento elevados para atender a demanda crescente de
seus principais clientes. Mesmo com o PIB crescendo apenas 1%, tais empresas avançam de forma
relevante e demandam inves�mentos para atender seus clientes. Já as empresas que fizeram IPOs nos
úl�mos dois anos, vêm apresentando resultados medíocres e forte desvalorização. Mas uma vez, ficam
demonstradas a ingenuidade ao aceitar preços definidos por bancos e a ineficiência do mercado em avaliar
as novatas.

Agradecemos uma vez mais a confiança de nossos inves�dores, e os resultados aqui apresentados são a
nossa retribuição. Esperamos que esta relação de confiança seja duradoura e que possamos exceder as
expecta�vas de nossos prezados inves�dores e dos parceiros que nos ajudam a distribuir nossos fundos.

Werner Roger, gestor, e equipe de analistas, Pedro Carvalho, Shin Lai e Yuhzô Breyer
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