
Ao longo dos últimos dois trimestres conseguimos explorar a versatilidade da exposição líquida do

fundo.

Vale lembrar que no final de março deste ano aumentamos a exposição líquida do fundo, para

mais de 90%, o que nos possibilitou capturar a retomada do mercado e recuperar grande parte das

perdas nos meses subsequentes.

Como mencionamos na carta do 2º trimestre, no final de abril voltamos a reduzir o patamar de

direcional a exposição líquida do fundo, para o nível de 60% a 70%, range que pretendemos manter,

expressando uma visão cautelosamente otimista. Vale mencionar que estas bandas de exposição líquida

estão em linha com a média histórica adotada pelo fundo.

Apesar de ter iniciado julho com uma exposição líquida mais próxima da banda inferior, no nível

de 60%, ao longo do tri conseguimos aproveitar oportunidades em alguns nomes específicos em outros

países da américa latina, com destaque para México e Chile, e que ainda apresentam valuations atrativos.

Encerramos o trimestre com exposição líquida de 70% e, com exposição bruta bem próxima da nossa

banda superior, em 197%.
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SETEMBRO TRIMESTRE 2020 12 MESES 24 MESES INÍCIO

FUNDO -7.68% -0.50% -7.50% 7.81% 14.97% 68.35%

%Benchmark n/a n/a n/a 144.78% 115.76% 294%

O Polo Long Bias teve um desempenho de -0.50% ao longo do terceiro trimestre de 2020. Os

destaques positivos foram os setores de Alimentos, Bebidas e Consumo (+694bps), Telecom (+218bps) e

Mineração (+162bps). Como vetor negativo, os destaques foram os setores de Varejo (-138bps) e

Siderurgia (-84bps).

Revisão do 3º trimestre

Polo Long Bias

Comentários da Gestão

A seguir detalhamos alguns cases de investimento que foram destaques de contribuição para a

performance do Fundo no período:

Destaques

SETEMBRO 2020
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• Telecom: A posição de valor absoluto comprada em OI foi o destaque do período. As notícias

relacionadas a venda da parte móvel da Oi, e o negócio de fibra da companhia ganhando tração, foram

gatilhos importantes que impulsionaram a valorização do preço da ação. Além disso, a assembleia

convocada recentemente aprovou um haircut da dívida da companhia, fazendo com que a empresa

seguisse no processo de recuperação judicial em um caminho positivo. Na carta do último trimestre

comentamos sobre a importância desta assembleia.

• Mineração: A maior contribuição positiva do setor foi na posição de valor absoluto comprada em

Buenaventura, empresa peruana dedicada à exploração de ouro, prata, cobre e outros metais. Na nossa

visão, a empresa foi penalizada pelo mercado por ter sofrido restrições locais, fechando suas minas

durante os meses mais críticos do COVID-19, enquanto ocorria uma valorização expressiva do preço do

ouro e cobre. O valor da ação negociava próximo das mínimas, indicando que o mercado perpetuava que

as minas da empresa permaneceriam fechadas por um período mais longo do que acreditávamos ser

razoável. Nossa teoria se provou correta quando a empresa voltou a operar em junho e rapidamente

retomou a produção para níveis próximos aos normalizados. Ao longo dos últimos três meses o papel

refletiu tal retomada, porém ainda apresenta assimetria de valor relevante, considerando a performance

positiva do ouro e do cobre. Esta posição segue sendo uma das maiores do fundo, dado que enxergamos

alto potencial de valorização para o médio prazo.

• Alimentos, Bebidas e Consumo: No setor de Alimentos, a maior contribuição veio no trade de

proteínas, na posição de valor relativo comprada em Minerva e Marfrig e vendida em BRF e Pilgrim’s

Pride. Esta posição segue como a maior exposição bruta do fundo e enxergamos o trade como um play

de proteína bovina vs. proteína de frango. Como comentamos na carta ref. ao segundo trimestre de 2020,

esta ideia entrou no portfólio no final de 2018. Hoje vivemos em um ambiente onde o balanço entre

oferta e demanda é mais favorável a proteína bovina do que a de frango. Recentemente a cadeia da

proteína bovina vive um momento conturbado com a piora do spread devido ao aumento do preço do

gado, porém acreditamos que este seja um movimento sazonal. Além disso, as empresas de proteína

estão vivendo um processo de redução da alavancagem e poderão no futuro ser boas pagadoras de

dividendos. Minerva é ainda bastante beneficiada pela depreciação do real, uma vez que cerca de 70% de

suas receitas vem de exportação.

Destaques Positivos do 3º trimestre
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http://www.polocapital.com/sites/default/files/documentos/cartas_mensais/2020-06_polo_long_bias.pdf
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BRF por outro lado vem performando bem no doméstico pelo incremento da demanda por

processados, no entanto acreditamos que esse efeito seja temporário, dado que os efeitos positivos em

volume e margens causadas pela pandemia do COVID-19 podem ser revertidos ao final do auxilio

emergencial (“corona-voucher”) com um possível trade down.

Ainda na parte de Alimentos, vale ressaltar o segmento de alimentação fora de casa. Uma das

maiores ideias do fundo é a posição de valor relativo comprada em Arcos Dorados e vendida em

BurgerKing, em um trade com exposição direcional. Entendemos que o modelo de negócio de QSR (Quick

Service Restaurants) se beneficia do cenário atual, considerando refeições de ticket médio baixo,

implicando uma performance relativamente mais defensiva. Atualmente o preço de Arcos Dorados

equivale apenas a parte Imobiliária da empresa, desprezando completamente o valor da operação. Além

disso, a empresa vem investindo em revolução tecnológica e efetivas campanhas de marketing que vem

contribuindo para aumentar a rentabilidade da companhia.
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Destaques Negativos do 3º trimestre

• Varejo: A posição de valor absoluto comprada em Falabela, varejista chilena foi destaque na

contribuição negativa no trimestre. A empresa possui valuation bastante atrativo e o setor de varejo no

Chile ainda não respondeu aos recentes estímulos fiscais realizados pelo governo para impulsionar o

consumo da população local.

• Siderurgia: A posição de valor relativo comprada em Usiminas e vendida em CSN também foi um

detrator no período. Usiminas é uma empresa cujo business majoritariamente é baseado na produção de

aço, com uma menor contribuição do segmento de minério de ferro, enquanto CSN possui uma

participação mais relevante no negócio de mineração. Nos últimos tempos, o preço do minério de ferro

vem operando nas máximas históricas, o que entendemos que não deve se sustentar, enquanto o preço

do aço não valorizou tão expressivamente. Na nossa visão, a demanda por aço vem aumentando e existe

um problema de supply deste material que deve refletir no preço. Além disso, a possibilidade de abertura

de capital do negócio de minério de ferro de CSN fez com que o preço da ação se valorizasse no período.

Mantemos a posição, com a visão de que o ciclo do minério de ferro irá reverter e as siderúrgicas irão

capturar aumentos de margens no médio prazo.

Agradecemos a confiança,

Polo Capital



Mês Trimestre Desde o início

17.21% 17.84% 21.35%

COTA PL MÉDIO (12M)
PL ÚLTIMO DIA DO 

MÊS

1.6835437 162.5MM 130.3MM

Master 153.0MM 129.8MM

SETEMBRO 2020 12 MESES 24 MESES INÍCIO

FUNDO -7.68% -7.50% 7.81% 14.97% 68.35%

%IPCA + Y%* n/a n/a 176% 126% 299%

Estratégia e Objetivo

Características Gerais

Volatilidade (anualizada)

Polo Long Bias
SETEMBRO 2020
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Performance Acumulada

*Até 20 de Fevereiro de 2018, o benchmark do Fundo era IPCA+6%. A partir de 21 de Fevereiro de 2018 o

benchmark passou a ser IPCA+Y%. "Y" é o Yield do IMA-B que é divulgado diariamente pela ANBIMA.

Cota e Patrimônio

O objetivo é proporcionar aos cotistas retorno absoluto não

correlacionado a quaisquer indíces, através de gestão ativa

de portfólio focado no mercado de ações. Deste modo, o

Fundo consiste em manter um viés comprado em bolsa

utilizando instrumentos do mercado à vista e de derivativos,

utilizando-se de análise fundamentalista de avaliação de

empresas e mercado, para assim buscar oportunidades de

precificação ineficiente de ativos, bem como utilizando as

estratégias, comprada, vendida e de valor relativos.

■ Público Alvo: Investidores Gerais

■ Categoria ANBIMA: Fundo Multimercado Livre

■ Taxa de Administração: 1,8% aa

■ Taxa de Performance: 20,0% do que exceder o IPCA+Yield IMA-B

■ Aplicação Mínima: R$50.000,00 (R$5.000,00 por conta e ordem)

■ Saldo Mínimo: R$25.000,00 (R$5.000,00 por conta e ordem)

■ Movimentação Mínima: R$25.000,00 (R$5.000,00 por conta e ordem)

■ Status: Aberto

■ Cotização Aplicação: D+1

■ Cotização Resgate: D+30 dias corridos

■ Liquidação Resgate: D+2 d.u. após a cotização

■ Tributação: Fundo de Ações

■ Administrador: BNY SERVIÇOS FINANCEIROS DTVM S.A.

■ Auditor: KPMG AUDITORES INDEPENDENTES

■ Custodiante: BNY MELLON BANCO S.A.

■ Gestor: Polo Capital Gestão de Recursos Ltda.
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