
  
 

Polo Macro FIM 

 Junho de 2018 

 

Este material tem o único propósito de divulgar informações e dar transparência à gestão executada pela Polo Capital, não deve ser considerado como oferta de venda de cotas de fundos de investimento ou de qualquer título ou valor mobiliário e não constitui o prospecto previsto na Instrução CVM 
409 ou no Código de Auto-Regulação da ANBID. Fundos de Investimento não contam com a garantia do administrador do fundo, do gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do Fundo Garantidor de Créditos - FGC. A rentabilidade obtida no passado não representa garantia 
de rentabilidade futura. Para a avaliação da performance do fundo de investimento, recomenda-se uma análise de, no mínimo, 12 (doze) meses. A rentabilidade divulgada não é líquida de impostos. A data de conversão de cotas dos fundos geridos pela Polo Capital é diversa da data de resgate e a 
data de pagamento do resgate é diversa da data do pedido de resgate. Os fundos geridos pela Polo Capital utilizam estratégias com derivativos como parte integrante de sua política de investimento. Tais estratégias, da forma como são adotadas, podem resultar em significativas perdas 
patrimoniais para seus cotistas, podendo inclusive acarretar perdas superiores ao capital aplicado e a consequente obrigação do cotista de aportar recursos adicionais para cobrir o prejuízo do fundo. Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do prospecto e do regulamento do fundo de 
investimento ao aplicar os seus recursos. A Polo Capital não se responsabiliza pela publicação acidental de informações incorretas, nem por decisões de investimento tomadas com base neste material. 

 
Cota Mês Trimestre YTD 

12 
meses 

24 
meses 

36 
meses 

Desde o 
início 

PL médio 
12m¹ 

PL último dia 
do mês 

Polo Macro 3.1397959 0.87% -0.06% 5.07% 9.45% 32.59% 50.00% 213.98% 78.3 MM 91.5 MM 

CDI 
 

0.52% 1.56% 3.18% 7.37% 21.18% 38.26% 132.94%  
 

% CDI 
 

167% n/a 160% 128% 154% 131% 161%  
 

 
 

Revisão do 2º trimestre 
 

O resultado do 2º trimestre foi -6bps. 
 

Destaques Positivos: 
 

 Bolsa RV 

o Contribuição positiva de 326 bps. 

o Os retornos foram disseminados por vários pares, sendo que os principais destaques positivos foram nos setores de: 

 Óleo e Petroquímico (+73 bps), sendo que a posição de valor absoluto comprada em Queiroz Galvão 
contribuiu positivamente com 58 bps.  

 Eletricidade (+62 bps), sendo que a posição de valor absoluto comprada em Eletropaulo contribuiu com +88 
bps. 

 Papel e Celulose (+30 bps), sendo que a posição de valor relativo comprada em Suzano e vendida em 
Klabin contribuiu com +30 bps.  

o  Os destaques negativos foram dados pelos setores de: 

 Varejo (-24 bps), sendo que a posição de valor relativo comprada em Hering e vendida em Arezzo contribuiu 
negativamente com -10 bps.  

 Construção Civil (-16 bps), sendo que a posição de valor relativo comprada em Tenda e vendida em 
homebuilders  contribuiu negativamente com -16 bps.   

o Atualmente, essa estratégia tem uma exposição bruta de 50.11% e uma exposição líquida de 2.01%. 

 

 Moedas 
o Contribuição positiva de 121 bps.  

 
Destaque Negativo: 

 
 Pré direcional  

o Contribuição negativa de -569 bps, 

 

 Dívida ex-Brasil 
o Contribuição negativa de -112 bps,  
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Cenário 
 
No último trimestre o cenário internacional se tornou muito mais volátil. O movimento de normalização de política monetária nos países 

desenvolvidos e a incerteza ao redor de uma guerra comercial generalizada acabaram com o chamado interregno benigno para ativos 

emergentes. 

O livro texto “tradicional” da gestão desses ativos, por muito tempo, seguiu a máxima de que uma desvalorização da moeda deve ser 

combatida com juros reais mais altos, implicando uma relação quase mecânica entre moeda e juros. 

No Brasil, o movimento conjunto de desvalorização de moedas emergentes coincidiu com a greve dos caminhoneiros, que expôs mais 

uma vez a fragilidade política do governo. Neste contexto, o debate eleitoral foi antecipado, a questão fiscal veio à tona novamente e o 

mercado recorreu a esse modus operandi tradicional, exigindo altas de juros, a despeito do que os fundamentos da economia brasileira 

indicam. 

 

Esse movimento foi exacerbado pela posição técnica do mercado, excessivamente aplicada em pré, que tem a porta de saída 

historicamente mais estreita, gerando uma dinâmica perversa nos juros e no câmbio, que não foi acompanhada na mesma magnitude 

pela bolsa. Tal dinâmica só foi quebrada com a intervenção massiva e conjunta do Banco Central e Tesouro Nacional.  

Ao longo do ano, combinamos a posição aplicada em juros em conjunto com a posição comprada em USD e, conforme o USD foi 

atingindo novos preços, realizamos os lucros, porém, por fatores que explanaremos mais adiante, ainda acreditamos que o juro pode 

encontrar níveis estruturalmente mais baixos. Apesar de acreditarmos que os juros estavam em níveis claramente errados no meio de 

junho, por questões de controle de risco não aumentamos a posição, e combinamos a posição em taxa com uma posição vendida em 

bolsa. 
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Abaixo pontuamos as razões pelas quais entendemos que este movimento nos juros não fez sentido: 

 

1. O debate eleitoral: 

A antecipação do debate eleitoral foi gerada justamente pelo retorno do debate da sustentabilidade fiscal, após as concessões feitas 

aos caminhoneiros. 

Não houve nenhuma mudança relevante nas pesquisas. O que acontecia era um descasamento destas com a expectativa do mercado, 

que considerava que o resultado iria se ajustar à medida que os candidatos começassem suas campanhas. No entanto, o cenário base 

que dava a vitória a um candidato de centro comprometido com as reformas, foi substituído por um cenário em que as reformas seriam 

esquecidas pelos candidatos com a maior probabilidade de vencer o pleito. 

Conforme mencionamos na carta anterior, continuamos acreditando que, apesar do discurso plural, não existe uma diferença relevante 

de agenda macro: todos os candidatos entendem a necessidade de reforma e o problema fiscal existente. O maior risco parece ser a 

capacidade da implementação de uma agenda. 

Até Ciro Gomes, o candidato que mais preocupa o mercado, entende isso, e tem um passado de responsabilidade fiscal enquanto 

governador do Ceará. Seu discurso em relação a políticas microeconômicas, no entanto, realmente causa preocupação, e foi uma das 

motivações para o fundo montar a opção vendida em bolsa. 

 

2. Brasil vs. outros Emergentes: 

Há 3 anos, o Brasil compartilhava com Índia, África do Sul, Turquia e Indonésia o indesejável rótulo de “fragile 5”, cuja vulnerabilidade 

vinha principalmente dos elevados déficits em conta corrente e necessidade de financiamento do governo.  

Desde então, o problema de conta corrente no Brasil foi corrigido em função de uma combinação da atividade deprimida com a 

recuperação dos preços das commodities. Por outro lado, a necessidade de financiamento do governo permanece um problema sério a 

ser resolvido, conforme já debatido anteriormente, através principalmente da reforma da previdência. 
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Porém, o que nos diferencia, principalmente de Argentina e Turquia, que recentemente também passaram por turbulências, 

prontamente respondidas com altas de juros, e com a ajuda do FMI no caso da Argentina, é justamente a posição externa. O Brasil é 

credor em dólares, com a dívida quase inteira em moeda nacional, com credores domésticos, e uma posição de reservas internacionais 

robusta, ou seja, não dependemos de financiamento externo. 

Em microeconomia diz-se que uma empresa não morre pelo seu demonstrativo de resultados e sim pelo seu fluxo de caixa, ou seja, 

ela pode gerar prejuízos e seguir viva, ou ter lucros e subitamente morrer por falta de caixa. Traduzindo essa realidade para um país, 

podemos dizer que ainda que seu governo tenha superávits fiscais, se o setor privado é muito endividado e tem déficits substanciais 

uma crise pode se instalar rapidamente. Por outro lado, um governo que tem déficits financiados em sua própria moeda consegue se 

resolver dentro do seu próprio sistema ou por bem, via crescimento e desalavancagem, ou por mal via, inflação. 

Fonte: FMI 

 

3. Câmbio, Juros e Inflação: 

Dado o cenário anterior, vamos à pergunta, ainda existe essa relação mecânica entre câmbio e juros no Brasil?  

Dado que não temos um problema de necessidade de financiamento externo, o impacto inflacionário de uma desvalorização de câmbio 

é o que preocupa. Num país com um Banco Central crível e um regime de metas de inflação maduro, uma desvalorização de câmbio 

não deveria impactar as expectativas, e eventuais efeitos de primeira ordem na inflação podem ser amortecidos pelo sistema de 

bandas. 

Para analisar os efeitos de segunda ordem, que devem ser contidos por altas de juros, devemos contextualizar essa desvalorização 

dentro da atual situação da economia brasileira, que ainda possui um hiato bastante negativo, apesar de todo o estímulo que foi dado. 
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Diferentes estudos, mostram que o pass-through não é linear, e que o grau de repasse depende do nível de hiato, o que neste caso 

significa que estamos num ambiente de pass-through bastante comportado, entre 3 e 5,5%.  

Dado o nível de inflação atual, principalmente dos núcleos influenciados por política monetária, concluímos que uma alta de juros 

preventiva se mostraria um movimento equivocado, e no ambiente em que nos encontramos a relação mecânica entre câmbio e juros 

não faz sentido. 

 

 

Agradecemos pela confiança,  

 

Polo Capital 
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Início do fundo: 29 de dezembro de 
2009 
Objetivo de fundo: Alcançar 
retornos superiores ao CDI 
(Certificado de Depósito Bancário).  
Público alvo: Investidores, que 
buscam retornos superiores ao CDI 
no longo prazo.  

Categoria ANBIMA: Fundo 
multimercado multiestratégia 

Taxa de Administração: 2,0% a.a.  

Taxa de Performance: 20% do que 
exceder ao CDI, paga anualmente 
ou no resgate das cotas. 

Taxa de Saída: Solicitações de 
resgate agendadas com menos de 
30 dias de antecedência são sujeitas 
a taxa de saída de 10% sobre o 
valor resgatado. 

Conversão da cota no resgate: No 
dia da solicitação. 

Data de pagamento do resgate 
com taxa de saída: 1° dia útil após 
a solicitação de resgate. 

Data de pagamento do resgate 
sem taxa de saída: D+30 após a 
solicitação de resgate. 

Início do Polo Macro FIM: 29-Dez-
2009 
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 Cota Mês YTD 
12 

meses 
24 

meses 
36 

meses 
Desde o 

início 
PL médio 

12m¹ 
PL último 

dia do mês 

Fundo 3.1397959 0.87% 5.07% 9.45% 32.59% 50.00% 213.98% 78.3 MM 91.5 MM 

CDI  0.52% 3.18% 7.37% 21.18% 38.26% 132.94%   

% CDI  167% 160% 128% 154% 131% 161%   

 

* Média aritmética da soma do PL apurado no último dia útil de cada mês,. ** Patrimônio líquido em R$ milhões. 

Performance Acumulada 

 Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez Ano 

2009            0,04% 0,04% 

2010 0,88% 2,00% 1,04% -0,20% 1,86% 0,23% 0,99% 0,96% 0,34% 1,10% 0,95% 1,58% 12,36% 

2011 0,56% 1,95% 1,79% 0,87% 2,48% 0,90% 0,81% 2,22% 2,32% 1,26% -1,02% 1,29% 16,53% 

2012 1,73% 1,46% 3,17% 1,38% 0,08% 1,50% 1,17% 2,32% 2,10% 0,87% 1,17% 3,21% 22,09% 

2013 1,57% -0,13% 1,31% 1,68% 2,14% -3,10% 2,01% 0,47% 0,11% 1,64% 1,94% 2,10% 12,27% 

2014 -0,23% 0,58% 0,58% 0.88% 1.76% -0.80% 1.98% 1.37% 2.28% -0.96% 0.41% 1.52% 9.71% 

2015 2.50% 1.33% 1.37% -1.31% 2.88% -0.60%  5.28% 0.80% 0.14%  2.51% 1.87% 0.18% 18.14% 

2016 0.03% -0.45% -1.04% 0.96% 2.79% -0.50% 1.21% 1.52% 0.94% 0.84% 3.89% 2.74% 13.59% 

2017 1.47% 1.40% 1.10% 0.67% 2.01% 1.59% 1.11% 0.15% 0.85% 0.73% -0.51% 1.79% 13.05% 

2018 1.19% 2.17% 1.69% 1.95% -2.82% 0.87%       5.07% 

 
 

Desempenho do Fundo 
Contribuição  
no mês (bps) 

% da alocação de 
risco (média no mês) 

Contribuição no 
trimestre (bps) 

% da alocação de risco 
(média no trimestre) 

Estratégias Direcionais -110 82.95% -445 69.30% 

Estratégias de Valor Relativo 179 17.05% 349 30.70% 

Custos -32  -38  

Caixa 51   127   

Total 87 100.00% -6 100.00% 

  
 

  
     

Estratégias Direcionais 
Contribuição  
no mês (bps) 

% da alocação de 
risco (média no mês) 

Contribuição no 
trimestre (bps) 

% da alocação de risco 
(média no trimestre) 

Pré Direcional -178 54.29% -569 34.55% 

Moedas 28 2.15% 121 11.91% 

Moedas ex- Real -44 1.56% -33 2.99% 

Bolsa Macro 106 5.85% 107 8.44% 

Juros ex-Brasil 16 7.75% 42 5.69% 

Dívida ex-Brasil -39 11.35% -112 5.72% 

Inflação Direcional 0  0 0.00% 

Hedge 0 0.00% 0 0.00% 

Total -110 82.95% -445 69.30% 

  

   

 

    

Estratégias de Valor Relativo 
Contribuição  
no mês (bps) 

% da alocação de 
risco (média no mês) 

Contribuição no 
trimestre (bps) 

% da alocação de risco 
(média no trimestre) 

Pré Inclinação -26 8.68% 12 19.61% 

Inter-Mercados  0 0.00% 27 0.51% 

Volatilidade -5 2.55% -15 1.20% 

Risk Arbitrage 0  0  

Bolsa 210 5.82% 326 9.38% 

Total 179 17.05% 349 30.70% 

  

  57.07% 

Informações Complementares       
Volatilidade no mês (anualizada) 20.86%    
Volatilidade no trimestre (anualizada) 12.89%    
Volatilidade desde o início (anualizada) 5.09%    
Utilização média do limite de stress no mês 76.62%    

http://www.bnymellon.com.br/sf
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Jan Fev  Mar Abr  Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez  Ano % CDI 

2009 - - - - - - - - - - - 0.04% 0.04% 67% 

CDI - - - - - - - - - - - 0.07% 0.07%   

2010 0.88% 2.00% 1.04% -0.20% 1.86% 0.23% 0.99% 0.96% 0.34% 1.10% 0.95% 1.58% 12.36% 127% 

CDI 0.66% 0.59% 0.76% 0.66% 0.75% 0.79% 0.86% 0.89% 0.84% 0.81% 0.81% 0.93% 9.74%   

2011 0.56% 1.95% 1.79% 0.87% 2.48% 0.90% 0.81% 2.22% 2.32% 1.26% -1.02% 1.29% 16.53% 143% 

CDI 0.86% 0.84% 0.92% 0.84% 0.99% 0.95% 0.97% 1.07% 0.94% 0.88% 0.86% 0.91% 11.59%   

2012 1.73% 1.46% 3.17% 1.38% 0.08% 1.50% 1.17% 2.32% 2.10% 0.87% 1.17% 3.21% 22.09% 263% 

CDI 0.89% 0.74% 0.81% 0.70% 0.73% 0.64% 0.68% 0.69% 0.54% 0.61% 0.54% 0.53% 8.41%   

2013 1.57% -0.13% 1.31% 0.00% 2.14% -3.10% 2.01% 0.47% 0.11% 1.64% 1.94% 2.10% 12.27% 152% 

CDI 0.59% 0.48% 0.54% 0.60% 0.58% 0.59% 0.71% 0.69% 0.70% 0.80% 0.71% 0.78% 8.05%   

2014 -0.23% 0.58% 0.58% 0.88% 1.76% -0.80% 1.98% 1.37% 2.28% -0.96% 0.41% 1.52% 9.71% 90% 

CDI 0.84% 0.78% 0.76% 0.81% 0.86% 0.82% 0.94% 0.86% 0.90% 0.94% 0.84% 0.95% 10.81%   

2015 2.50% 1.33% 1.37% -1.31% 2.88% -0.60% 5.28% 0.80% 0.14% 2.51% 1.87% 0.18% 18.14% 137% 

CDI 0.93% 0.82% 1.03% 0.95% 0.98% 1.06% 1.18% 1.11% 1.11% 1.11% 1.06% 1.16% 13.23%   

2016 0.03% -0.45% -1.04% 0.96% 2.79% -0,50% 1.21% 1.52% 0.94% 0,84% 3,89% 2,74% 13,59% 97% 

CDI 1.06% 1.00% 1.16% 1.05% 1.11% 1.16% 1.11% 1.21% 1.11% 1,05% 1,04% 1,12% 14,00%   

2017 1.47% 1.40% 1.10% 0.67% 2.01% 1.59% 1.11% 0.15% 0.85% 0.73% -0.51% 1.79% 13.05% 131% 

CDI 1.09% 0.87% 1.05% 0.79% 0.93% 0.81% 0.80% 0.80% 0.65% 0.65% 0.57% 0.54% 9.95%  

2018 1.19% 2.17% 1.69% 1.95% -2.82% 0.87%       5.07% 160% 

CDI 0.58% 0.47% 0.53% 0.52% 0.52% 0.52%       3.18%  

 

 
Data para a próxima aplicação:  Aberto 

Horário para movimentação:  14h00  

Aplicação inicial:  R$ 50 mil  

Saldo mínimo:  R$ 25 mil  

Movimentação mínima:  R$ 25 mil  

Conversão para aplicação:  d + 0  

Conversão para resgate com taxa de 

saída:  
mesmo dia da solicitação  

Conversão para resgate sem taxa de 

saída  
d + 30 da solicitação  

Liquidação do resgate:  d + 1 da conversão  

Taxa de saída:  
solicitações de resgate agendadas com menos de 60 dias de antecedência são sujeitas a 

taxa de saída de 10% sobre o valor resgatado 

Taxa de administração:  
2.0% aa. , podendo atingir no máximo 3.0%aa computados eventuais investimentos em 

outros fundos  

Taxa de performance:  20% do que exceder ao CDI, paga anualmente ou no resgate das cotas  

Categoria ANBIMA:  Fundo multimercado macro  

Tipo de fundo:  Fundo de investimento multimercado  
 
 
 
 
 

Este fundo utiliza estratégias com derivativos como parte integrante de sua política de investimento. Tais estratégias, da forma como são adotadas, podem resultar em significativas 

perdas patrimoniais para seus cotistas 

Este fundo está autorizado a realizar aplicações em ativos financeiros no exterior. 

Não há garantia de que este fundo terá o tratamento tributário para fundos de longo prazo. 

LEIA O PROSPECTO E O REGULAMENTO ANTES DE INVESTIR 

RENTABILIDADE PASSADA NÃO REPRESENTA GARANTIA DE RENTABILIDADE FUTURA 

FUNDOS DE INVESTIMENTO NÃO CONTAM COM GARANTIA DO ADMINISTRADOR, DO GESTOR, DE QUALQUER MECANISMO DE SEGURO OU FUNDO GARANTIDOR DE 

CRÉDITO – FGC 

A RENTABILIDADE DIVULGADA NÃO É LÍQUIDA DE IMPOSTOS E TAXA DE SAÍDA  


