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SETEMBRO TRIMESTRE 2020 12 MESES INÍCIO

FUNDO 0.20% 1.46% 1.52% 2.59% 9.64%

%CDI 125% 285% 66% 73% 100%

“Fixed Income is math because you read the cash flows. Equities is guessing about the

unknown”¹

Quando o Polo Crédito Corporativo foi criado, seu objetivo era obter uma performance de 110%-

120% do CDI líquido de taxas e impostos para os nossos investidores, objetivo este que foi alcançado com

sucesso durante 2018 e 2019. Entretanto, não só a taxa Selic experimentou queda substancial desde 2018,

mas também a pandemia deslocou os preços de mercado no segmento high grade. Implementamos boas

compras de papel durante a pandemia, fato este que nos leva repensar a performance esperada para os

próximos meses e a volatilidade de retornos. Gostaríamos de compartilhar a reflexão com nossos

investidores.

No mundo acionário, o preço “justo” de uma ação deve refletir a geração de caixa futura da

empresa trazida a valor presente por uma taxa que simbolize o risco incorrido pelas incertezas desse

cálculo, riscos, custo de oportunidade etc. Já na renda fixa, temos estampado na taxa do título o retorno

que será obtido caso este seja mantido até o vencimento. Portanto, sabemos de antemão qual será o

retorno do nosso investimento caso o devedor honre suas obrigações em cada data até o vencimento.

Esta previsibilidade só não é maior pois, ao contrário de países como os Estados Unidos onde os títulos de

dívida (“bonds”) são emitidos a taxas pré-fixadas, no Brasil temos as emissões atreladas ao CDI,

instrumento este que possui uma estrutura a termo que oscila diariamente por mudanças de expectativas

acerca de fatores como política monetária, política fiscal e outros.

Entretanto, apesar de existir essa previsibilidade maior na renda fixa, isso não significa que o

caminho até o vencimento será percorrido sem turbulências e oscilações nos preços. Portanto, existe

volatilidade na cota dos fundos de renda fixa. A renda só é fixa se o ativo for mantido até o vencimento e

o devedor honrar os pagamentos. Em março e abril, as debêntures que carregávamos a CDI + 1.50%

foram para patamares de CDI + 4.00% ou até mesmo CDI + 5.00%. As letras financeiras que estavam

marcadas a ~120% do CDI foram reprecificadas a ~200% ou até mesmo ~230% do CDI.

Reflexão sobre objetivos do fundo e o que esperar para os próximos meses:
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Este movimento causou bastante surpresa aos investidores de fundos de renda fixa, acostumados

a ver a cota de seus fundos de renda fixa oscilarem positivamente quase todos os dias. Isso gerou

resgates e, portanto, mais pressão de venda sobre os títulos.

Em um primeiro momento, é natural que os preços desses títulos sofram quando há um novo

elemento de risco – especialmente algo não-mensurável inicialmente como foi a pandemia. Os

investidores que decidirem resgatar estão aceitando este prejuízo, embora o retorno potencial até o

vencimento tenha, matematicamente, aumentado. Ou seja, como corolário os investidores que comprem

novos ativos de renda fixa estarão comprando um potencial de retorno muito superior ao que se

apresentava aos investidores em janeiro e fevereiro. Aqueles que decidiram simplesmente manter seus

investimentos no fundo deverão gradativamente recuperar o “drawdown” da marcação a mercado.

Obviamente que o risco de algumas empresas tem incremento substancial frente à pandemia.

Contudo, neste caso, cabe à gestão selecionar quais papéis apresentam risco/retorno interessante nas

novas condições de preço (retorno) e panorama setorial/macro. No caso do Polo Crédito Corporativo,

aproveitamos o perfil curto da carteira para vender boa parte das letras financeiras e comprar debêntures

com prazos mais dilatados. Alguns dos créditos que compramos foram:

1) Debênture de Light 2022 (LIGHB5) a CDI + 5.00%

2) Debênture de Via Varejo 2022 (VVAR25) a CDI + 4.25%

3) Debênture de Guararapes 2023 (GUAR12) a 200% do CDI

4) Debênture de Natura 2021 (NATU27) a CDI +4.00%

5) Debênture de Eneva 2024 (ENEV12) a CDI + 2.50%

O outro lado da moeda e ponto fundamental para entendimento do universo de crédito é a

possibilidade do ativo ser negociado a uma taxa abaixo de sua emissão. Como diz o ditado, depois da

tempestade vem a calmaria, e isso foi exatamente o que aconteceu em alguns papéis depois da correção

de março/abril…

Um exemplo é a debênture de Natura. A debênture NATU27 adquirida pelo fundo no começo da

pandemia foi emitida pela companhia a uma taxa de CDI + 1.75%, o fundo comprou o papel a CDI +

4.00% e vendeu no fim do trimestre a CDI + 1.20%. Ou seja, embolsamos o ganho de capital para além da

“curva do papel” (jargão utilizado no mundo de crédito para se referir a curva de emissão do título) e

colocamos o capital (mais ganhos) para trabalhar em um crédito de outra empresa que apresentava uma

taxa maior e estava “atrasada” visà-vis sua respectiva curva de emissão.
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Poderíamos ter simplesmente comprado NATU27 a CDI +4.00% e continuar com ele na carteira a

CDI +1.20%. Entretanto, à medida com que o vencimento do título fosse se aproximando, ele voltaria aos

poucos para sua curva de emissão, ou seja, CDI + 1.75% e abriríamos mão do ganho potencial de utilizar

os recursos em outros investimentos. Decidimos vender o papel e aumentar a nossa posição em Smartfit

2026 a CDI +3.00%.

Este é um dos papéis da gestão ativa. Não somos apegados a nenhum nome da nossa carteira. À

medida que enxergarmos boas oportunidades, tentaremos capturá-las otimizando a carteira investida.

Respondendo então à pergunta inicial, qual deve ser portanto o retorno esperado do Polo Crédito

Corporativo?

Conforme podemos observar na lista acima, as taxas pelas quais compramos alguns créditos nos

últimos meses estão substancialmente acima do 110-120% do CDI, objetivo inicial do fundo. Hoje os

investidores do Polo Crédito Corporativo estão com “carrego” de CDI + 2.50%, ou seja, ~220% do CDI,

quase o dobro do que o fundo buscava perseguir originalmente. Notar que esse “carrego” é uma medida

estática e a gestão ativa pode incrementar esse retorno com o giro da carteira, se acertar os movimentos.

Não sabemos por quanto tempo o mercado oferecerá esse tipo de carrego mas, neste pós-crise,

temos visto uma agenda de emissões com taxas bastante atrativas, bem próxima do carrego atual do

fundo e temos participado com volumes expressivos. Falaremos um pouco sobre isso e sobre títulos

atrelados à inflação a seguir:

Agenda primária e títulos IPCA+ :

Durante o terceiro trimestre o fundo participou da colocação da debênture da Direcional, emissão

de 5 anos a CDI +2.85%, empresa que pertence ao setor imobiliário e que vem apresentando números

bastante sólidos apesar da pandemia. Hoje, essa posição representa 2.5% do patrimônio total do fundo.

Além do primário, vínhamos discutindo com nossos investidores a possibilidade de investir uma parte da

carteira em ativos atrelados à inflação. A saída para os problemas ocasionados pela pandemia foi uma

injeção massiva de dinheiro na economia e, portanto, algumas pessoas acreditam que teremos uma

inflação significativa em um futuro próximo. Essa expectativa motivou a abertura das taxas de juros

futuras.

Devemos ter bastante cuidado ao inserir um papel IPCA+ na carteira do Polo Crédito Corporativo

pois a curva do IPCA é bastante volátil e normalmente os títulos atrelados à inflação são bastante longos

(com vencimentos em 2028, 2030 e alguns até 2035).
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Em outras palavras, uma alocação significativa em IPCA+ poderia trazer uma volatilidade grande

para o produto, fugindo um pouco do nosso objetivo. Podemos, conforme feito anteriormente em outros

ativos IPCA+ que o fundo já deteve, hedgear a parte IPCA (via contratos de DAP) e, portanto, reduzir a

volatilidade da posição.

Contudo, estamos estudando a emissão de Lojas Americanas, título com vencimento em 2030 a

IPCA + 7.40%. Acreditamos que esse retorno é muito alto para a qualidade do crédito e merece uma

alocação mesmo sendo atrelado ao IPCA.

Desempenho do 3º Trimestre e comentários:

O fundo começou o trimestre com um desempenho forte no mês de Julho (+0.71% vs 0.19% do

CDI) e Agosto (+0.54% vs 0.16% do CDI).

No último mês do trimestre, apesar de o fundo também ter apresentado uma performance acima do CDI,

as LFT’s foram os ativos que detraíram da cota e impediram um desempenho melhor. Esses ativos que

antes eram negociados a SELIC + 0.02% passaram a ser negociados a SELIC + 0.25% e, portanto, houve

impacto no PU e as LFT’s acabaram sendo o maior detrator de performance do mês de setembro e do

trimestre.

Percebemos que o mercado optou por migrar dos títulos pós-fixados para as LTN’s (pré-fixadas)

que apresentavam uma taxa de 4.5% para vencimentos mais curtos.

Do nosso lado, migramos a carteira que estava 50% em risco bancário curto (letras financeiras) para

debêntures mais longas e hoje possuímos mais da metade do portfólio alocado nessa classe. Aceleramos

bastante esse movimento durante o terceiro trimestre e diminuímos bastante nossa posição de caixa.

Preferimos não seguir esse movimento de “manada” de fuga das LFT’s por LTN’s por alguns

motivos:

1) A estrutura a termo do DI pode abrir ainda mais, apesar de ter aberto quase 100bps em

alguns vértices no último mês do trimestre

2) Preferimos não ter nenhum “call macro” no fundo por acreditar que entendemos melhor

sobre a dinâmica de crédito das companhias e este ser o mandato do produto

3) Acreditamos que existem melhores opções nos créditos de companhias sólidas do que nas

LTN’s que pagam 4.3%, sendo que esses créditos também contam com liquidez no mercado

secundário.
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Historicamente, preferimos nos posicionar em ativos CDI+ em detrimento dos ativos %CDI. Com o

passar dos meses e a movimentação da curva de juros, que hoje se encontra bastante inclinada, os ativos

%CDI começaram a ficar atrativos, motivo pelo qual a debênture de Guararapes (Lojas Riachuelo) foi

inserida no portfólio.

Destaques positivos do trimestre:

• LIGHB5 (LIGHT):

A Light é a empresa distribuidora de energia elétrica do Rio de Janeiro. Apesar de estar inserida

em um setor com maior previsibilidade de receita, a empresa é bastante alavancada e por este motivo o

papel foi reprecificado a CDI + 5.0% no início da crise. O ativo está hoje marcado a CDI + 2.0% e

avaliamos diminuir a posição aos preços atuais. Entretanto, vale ressaltar que a empresa entrou nessa crise

em uma posição bastante confortável, fruto de:

(i) Follow-on realizado no meio de 2019 para desalavancagem

(ii) Alavancagem em atrelada ao CDI em cenário de juros baixíssimos

(iii) Diminuição de perdas não-técnicas de energia pelo segundo trimestre consecutivo

(iv) Mudança estrutural na governança da empresa, saída do BNDES e diluição de participação da

CEMIG

(v) Redução expressiva de despesas operacionais e venda de ativos non-core

(vi) Crédito tributário de R$ 2 bilhões (exclusão do ICMS da base PIS/COFINS)

• VVAR25 (Via Varejo):

O fundo detinha uma posição pequena na Nota Promissória de Via Varejo que foi recomprada

antecipadamente pela companhia. Decidimos participar da emissão da debênture de prazo curto (2 anos)

a CDI + 4.25% por julgar a taxa atrativa dado o momento em que a companhia vive.

A Via Varejo, dona das marcas “Casas Bahia” e “Ponto Frio”, vive um “turn-around” de sua

operação. A empresa, apesar de possuir um bom ativo intangível (marca forte) e um portfólio grande de

lojas físicas espalhados pelo Brasil, tem o grande desafio de integrar sua operação ao “mundo digital” do

e-commerce, conforme tem feito seus competidores Magazine Luiza, Mercado Livre e Lojas Americanas.

Nesse quesito digital, a Via Varejo largou bem atrás da concorrência mas acreditamos que, do

ponto de vista de crédito, o investimento faz bastante sentido por dois grandes motivos:
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(i) Captação de R$ 4.45 Bilhões no 2T20 via follow-on de ações, fortalecendo bastante a

estrutura de capital da empresa e dando o combustível de que ela precisava para correr atrás

dos competidores no e-commerce, diminuindo substancialmente o risco de crédito.

(ii) Auxílio emergencial dado pelo governo pode impactar positivamente as vendas junto com a

maior penetração do e-commerce como resultado da pandemia

• CEBD13 (CEB):

A emissão da Companhia Energética de Brasília é um belíssimo exemplo do tipo de crédito que

buscamos e é a segunda maior posição do Polo Crédito Corporativo. A empresa emitiu essa debênture a

CDI + 4.00%, taxa bastante elevada se compararmos as emissões de outras empresas do setor. O mercado

exige da CEB uma remuneração maior por se tratar de uma empresa razoavelmente alavancada e estatal.

Contudo, essa emissão conta com o fluxo das faturas de distribuição de energia elétrica como

garantia da operação. Dessa forma, a taxa que nos remunera leva em consideração o risco da empresa

quando na verdade estamos correndo o risco dos clientes da CEB não pagarem suas contas de luz, o que,

na nossa visão, é bastante baixo.

Além disso, a CEB Distribuidora (devedora das debêntures) está em processo de privatização e

vários adquirentes estratégicos já demonstraram interesse em participar. Caso isso venha a se concretizar,

esperamos que esse papel seja negociado, por exemplo, a taxas próximas às de Equatorial (CDI + 1.5%

para o mesmo duration) e portanto, teríamos um grande ganho de capital para o fundo. No interim,

temos um o carrego bastante atrativo.

Agradecemos a confiança,

Polo Capital

SETEMBRO 2020

Início do Fundo: 22 de outubro de 2018



Mês Trimestre Desde o início

0.30% 0.34% 0.76%

COTA PL MÉDIO (12M)
PL ÚLTIMO DIA DO 

MÊS

1.0963555 213.5MM 154.5MM

SETEMBRO 2020 12 MESES INÍCIO

FUNDO 0.20% 1.52% 2.59% 9.64%

%CDI 125% 66% 73% 100%

Estratégia e Objetivo

Características Gerais

www.polocapital.com |  ri@polocapital.com  |  +55 21 3205-9800 Av. Ataulfo de Paiva 204, 10° andar - Rio de Janeiro (Leblon) - CEP 22440-033

(*) Fechamento do último mês calendário (**) Calculado como a média aritmética dos PLs de fechamento dos últimos 12 meses calendário. Este material tem o único propósito de divulgar informações
e dar transparência à gestão executada pela Polo Capital, devendo ser entendido como uma material de divulgação do fundo. 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 Crédito-FGC. A rentabilidade obtida no passado não representa garantia de resultados futuros. Para
avaliação da performance do fundo de investimento, é recomendável 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 da lâmina de informações essenciais, se houver, e do regulamento antes de investir, os quais podem ser obtidos no seguinte endereço eletrônico: https://servicosfinanceiros.bnymellon.com/

Volatilidade (anualizada)

Polo Crédito Corporativo Advisory FIRF CP LP
SETEMBRO 2020

Início do Fundo: 22 de outubro de 2018

Performance Acumulada Cota e Patrimônio

O FUNDO deverá manter, no mínimo, 80% (oitenta por

cento) da carteira em ativos relacionados diretamente, ou

sintetizado via derivativos, a exposição de riscos de crédito

privado, ao risco de juros do mercado doméstico ou risco

de índices de preço, incluindo estratégias em risco de

moeda estrangeira.

O fundo tem por objetivo buscar retorno em ativos de

renda fixa, admitindo-se estratégias com risco de juros ou

de índice de preços.

■ Público Alvo: Investidores em Geral

■ Categoria ANBIMA: Crédito Livre

■ Taxa de Administração: 0,6% aa

■ Taxa de Performance: 20,0% do que exceder o CDI

■ Aplicação Mínima: R$50.000,00 (R$1.000,00 por conta e ordem)

■ Saldo Mínimo: R$25.000,00 (R$1.000,00 por conta e ordem)

■ Movimentação Mínima: R$25.000,00 (R$1.000,00 por conta e ordem)

■ Status: Aberto

■ Cotização Aplicação: D+0

■ Cotização Resgate: D+30 dias corridos

■ Liquidação Resgate: D+1 d.u. após a cotização

■ Tributação: Longo Prazo

■ Administrador: BNY Mellon Serviços Financeiros DTVM S.A.

■ Custodiante: BNY MELLON BANCO S.A.

■ Auditor: KPMG AUDITORES INDEPENDENTES

■ Gestor: Polo Capital Gestão de Recursos Ltda.
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Polo Crédito Corporativo Advisory FIRF CP LP CDI

Retorno Acumulado
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