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SETEMBRO TRIMESTRE 2021 12 MESES 24 MESES 36 MESES INÍCIO

FUNDO -5.30% -13.54% -1.46% 19.40% -7.85% 6.24% 232.27%

%CDI n/a n/a n/a 649% n/a 47% 138%

Durante o 3º trimestre os temas inflação, fiscal e ruídos políticos continuaram estampando as

capas de jornais e provocaram as maiores perdas do fundo. A combinação da postura cada vez mais

hawkish do Banco Central do Brasil com o apetite quase insaciável por mais gasto do lado fiscal, levaram a

uma grande abertura na curva de juros brasileira.

Globalmente, o iminente debacle da Evergrande reacendeu o debate sobre o que seria o futuro da

economia chinesa, nos levando a pensar em quais seriam os temas realmente relevantes para esta década.

Quando chegarmos em 2030 e olharmos para trás, o que terá definido os rumos para economia global?

Quais temas serão de fato relevantes, e quais hoje parecem relevantes, porém não terão marcado a

história? Sem dúvida são numerosos, suficientes para preencher uma série de cartas. Nesta, focaremos nos

cenários possíveis para a economia chinesa.

Resumo do trimestre
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Legitimidade

Durante a história, diferentes fatores concederam a legitimidade das camadas detentoras de poder

nas sociedades. Em regimes democráticos, este elemento é a eleição. Os candidatos buscam entender os

anseios e demandas da população para moldar suas propostas e um representante eleito nada mais é que

a personificação das ideias aceitas pela sociedade. No entanto, as lideranças podem derivar sua

legitimidade de outros tipos de contratos sociais, a exemplo das sociedades feudais onde a nobreza

detinha terras, porém tinha obrigações com seus aldeões, zelando pela sua alimentação, abrigo e

segurança, atualmente as monarquias árabes possuem um arranjo social semelhante. No caso das

ditaduras ou regimes que funcionam ao redor de uma figura central forte, a sua legitimidade pode derivar

da força, da eliminação dos rivais, do controle dos meios de comunicação e do domínio dos órgãos de

segurança para suprimir os que desejam contestar seu poder.

“The poor and the rich quarrel with one another, and whichever side gets the better, instead

of establishing a just or popular government, regards political supremacy as the prize of victory.”

Aristoteles, Política, IV.11
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Existem dois pontos em comum entre esses contratos sociais, o primeiro é a simbiose entre o poder

político e o econômico. As elites costumam controlar grande parte da riqueza e do poder, e como um

geralmente consegue influenciar o outro, a norma é que construam alianças e vivam de forma harmônica

para manter o sistema.

Outro denominador comum da manutenção do poder é o crescimento econômico. Nos regimes

democráticos, a baixa performance é penalizada nas urnas, o processo de mudança é fluido e pouco

traumático, mas traz um aspecto perverso, já que muitas vezes o período curto de governo não incentiva

que mudanças com um custo imediato grande a sociedade e uma recompensa de prazo mais longo sejam

feitas. Da mesma forma, em um regime autoritário quanto maior o sucesso econômico, mais bem aceito

ele será, e a eventual obsolescência do modelo de crescimento acaba corroendo o regime por dentro,

aumentando a probabilidade de surgirem desafiantes. O uso da força para suprimi-los é possível, e apesar

de não funcionar ad eternum, permite uma janela de tempo para recuperar a tração ou reinventar o

modelo econômico. Ao contrário da democracia, a mudança é mais traumática e tende a ser um processo

caótico tanto do ponto de vista político como econômico. Por exemplo, o partido comunista da União

Soviética inicialmente derivou seu poder da revolução, e depois de anos de grande crescimento, mas

quando o modelo parou de funcionar acabou implodindo.

Como um famoso provérbio chinês ensina: “Em noites de tempestade, as árvores rígidas são as primeiras

a quebrar. As flexíveis se curvam e deixam o vento passar”. Regimes autoritários são como árvores mais

rígidas que dão maior estabilidade a ventos de até uma determinada intensidade, mas a partir de certo

ponto ela não balança, quebra de maneira irreversível. Já a democracia, como árvores mais flexíveis, irá

balançar a qualquer vento, porém resistem a ventos mais intensos.

Historicamente, a Rússia prosperou em períodos de liderança forte e centralizadora. Um dos primeiros

atos de Putin, um assalto direto a Mikhail Khodorkovsky, opositor do presidente e então dono da maior

empresa privada do país, a Yukos, foi uma mensagem clara: empresários não devem se meter na política.

O uso da força para subjugar o poder econômico que poderia desafiá-lo foi eficiente, depois disso, além

de dominar o sistema político, Putin trouxe para seu lado o grande poder econômico, inicialmente com a

Gazprom e Sberbank e depois a Rosfnet, criada a partir dos ativos da Yukos. Os que restaram saíram do

país.

A China tem uma história distinta. Após a ascensão de Mao ao poder e alguns anos de progresso, houve

um período de grande insucesso e fome culminando na revolução cultural que levou o país ao caos.
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Então o poder foi mantido pela força e um culto à personalidade de Mao Tse-tung, o que permitiu que na

era Deng o regime fizesse importantes mudanças, que rapidamente se pagaram e permitiram que o país

voltasse a crescer. Na primeira crise desde esta época, emblematizada pelo massacre da praça da paz

celestial em 1989, o adversário não tinha poder econômico, eram apenas intelectuais, e a força foi

facilmente e amplamente utilizada para a manutenção do regime no poder. A partir de então, o sucesso

econômico do modelo chinês foi de tal monta que o regime não teve mais contestação. Ao contrário,

líderes empresariais apontam grandes benefícios na capacidade do modelo de colocar toda a força e

poder de organização do Estado alinhados em uma única direção.

No entanto, como qualquer milagre econômico, a exemplo do Brasil e do Japão, não há prosperidade

nesta magnitude que dure para sempre. A economia vai passar por períodos mais difíceis e nesses

momentos a política provavelmente será contestada.

Tomando as lições da história quando esse dia chegar com quais desafiantes o Partido Comunista Chinês

deveria se preocupar?

• Grande poder econômico local que possa financiar uma oposição (como as oligarquias russas);

• Países estrangeiros que possam valer sua vontade de forma direta ou indireta (a própria China

passou por isso na Guerra do ópio de forma direta, e de forma indireta há dezenas de histórias de

mudanças de regime ajudados por potências estrangeiras);

• Movimentos revolucionários domésticos (como na África do Sul);

Se essas são as possíveis ameaças, o partido parece estar atuando em todas as frentes, suprimindo

dissidências internas, enfraquecendo bilionários e submetendo as empresas ao seu controle, construindo

um enorme aparato de supervisão dos cidadãos e por fim, criando uma armada que apesar de não ser

capaz de projetar força em outros pontos do planeta, parece a favorita para prevalecer em caso de

conflito em sua área de influência.

Apesar de ser comum que detentores de poder sejam paranoicos com a sua posição, por que o Partido

Comunista Chinês parece estar se preparando para manter sua legitimidade não apenas pelo forte

crescimento econômico como fizera nos últimos anos?
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O crescimento econômico pode ser entendido como a evolução no tempo de uma função de produção

que emprega capital e trabalho ponderados por um fator de produtividade total da economia (L, K e A

respectivamente):

Y= ALα K (1-α)

Nos últimos 30 anos, o crescimento chinês foi uma combinação da expansão da mão-de-obra empregada

em atividades urbanas, substancialmente mais produtivas que as atividades agrícolas, fenômeno parecido

com o ocorrido no Brasil, com um crescimento massivo do investimento, aumentando o estoque de

capital e a produtividade do sistema.

No entanto, hoje temos alguns ventos contrários a esse modelo.
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Demografia e alocação do trabalho

Três fenômenos foram responsáveis pelo crescimento via trabalho. O primeiro foi pelo crescimento

demográfico, especialmente da população em idade para trabalhar. No entanto, como resultado da

política de filho único, o país enfrenta um desafio grande, o censo de 2020 projeta um crescimento

populacional menor, atingindo seu pico já em 2025, cinco anos antes do esperado. Esse resultado é

questionável e não conversa com outros dados, como nascimentos e taxa de fertilidade. Uma pesquisa

feita pelo Institute of Health Metrics and Evaluation da Universidade de Washington mostra que esse pico

pode ser alcançado mais cedo. Ainda, existe também o desafio da mudança de estrutura populacional,

com o envelhecimento da população. O país, apesar de ter a maior população do planeta, é apenas o

173º colocado em termos de crescimento populacional. O governo já fez mudanças na sua política de

controle de natalidade, mas os resultados dessas mudanças são de longa maturação.

Cenários para o futuro

Fonte: University of Groningen
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O segundo, diz respeito a produtividade do trabalho, houve uma migração campo-cidade muito forte e

nos últimos dez anos a urbanização foi maior que o esperado, funcionando como motor de crescimento

ao aplicar a força de trabalho em atividades mais produtivas, além de explicar em parte o porquê de o

esperado colapso imobiliário nunca ter acontecido. Se de um lado uma migração maior sustentou a

demanda no passado, por outro, para frente, esse modelo é limitado.
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Fonte: Statista
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E o terceiro, ainda no tema da produtividade do trabalho, foi o canal da educação. Uma população mais

educada será mais produtiva tanto por produzir mais com um menor uso de recursos, quanto por

empregar seu tempo em atividades de maior valor agregado. Essa é uma avenida que a China também

vem explorando e ainda há bastante espaço para ganhar, no entanto, assim como a demografia, possui

retornos mais demorados.

Polo Macro FIM
SETEMBRO 2021

Início do Fundo: 29 de dezembro de 2009

Fonte: University of Groningen

Esses fatores também acabam adicionando viés de baixa para o crescimento potencial chinês no longo

prazo.

Alocação do Capital 

Talvez o mais claro dos motores de crescimento, as grandes somas de capital investido tanto em

infraestrutura, quanto em máquinas e equipamentos mais modernos foram os grandes propulsores dos

últimos 30 anos. Trata-se da parte do crescimento diretamente relacionada com o grande aumento do

endividamento do país que sempre foi solucionado através do denominador, ou seja do crescimento

acelerado do PIB.

No entanto, grande parte do investimento em capital que era necessário já foi feito. Além dos retornos

marginais do investimento serem naturalmente decrescentes, conforme um país se aproxima da fronteira

tecnológica, a sustentação deste modelo através de condições financeiras frouxas permitiram a realização

de muitos investimentos em projetos não produtivos, reduzindo em muito a elasticidade entre

investimento e PIB.

Um outro problema que limita esse modelo é decorrente do envelhecimento da população, que

naturalmente reduz a taxa de poupança da economia.
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Produtividade

Diante dos obstáculos estruturais para a expansão ligados à demografia e à composição de estoque de

capital adicional, a produtividade total da economia poderia se tornar a protagonista do crescimento. No

entanto, assim como nos fatores capital e trabalho, esses ganhos possuem retornos marginais

decrescentes, o que sinaliza um esgotamento da capacidade de crescimento resultante da realocação dos

fatores de produção de modo a aumentar a eficiência da economia.

Fonte: University of Groningen

Uma outra via de crescimento através da produtividade seria apostar na inventividade humana que leve a

progressos tecnológicos relevantes, como o advento das ferrovias ou da internet. É possível que aconteça,

e que seja um novo motor para o país, mas investir esforços em apoiar uma política de Estado orientada a

esse objetivo, carece de perspectivas críveis de sucesso.

Fonte: University of Groningen
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A globalização evidenciou a corrente de comércio como outro fator altamente correlacionado com

ganhos de produtividade nas últimas décadas. O caso do Japão é emblemático: após 1990, o país já havia

alcançado nível mais elevado de renda, e se deparou com obstáculos estruturais para o crescimento.

Diante de uma demografia amplamente desfavorável, a produtividade se tornou elemento-chave para, se

não permitir uma expansão robusta, ao menos manter a renda crescendo marginalmente, o que foi

alcançado com bastante sucesso. A correlação positiva entre a produtividade total dos fatores no Japão e

a razão do volume de comércio sobre o PIB evidenciam que boa parte dos ganhos de produtividade

aconteceram enquanto o país se tornava mais integrado ao comércio global e é razoável supor que por

causa dele, conforme já amplamente relatado na literatura econômica.

Fontes: University of Groningen Economic and Social Research Institute Japan

Desde o aumento das tensões comerciais com os Estados Unidos, o governo chinês tem sinalizado a

intenção de remodelar o crescimento econômico para garantir certa autossuficiência. É difícil conceber

um cenário em que isso se concretize sem reduzir a integração comercial com o resto do mundo. De

forma similar, parece pouco razoável supor que essa mudança seja executada sem atuar como um vetor

contrário relevante sobre o crescimento da produtividade chinesa.

Assim, analisando as opções para a aceleração do crescimento da China, um único caminho sob o

controle do governo nos parece viável, colocar mais dinheiro no mesmo modelo: infraestrutura,

construção e indústria. A estratégia parece insensata, dado que sob qualquer métrica a posição de

alavancagem é elevada, e como colocado acima a relação entre endividamento e geração de PIB parece

ter caído nos últimos anos.



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/

Polo Macro FIM
SETEMBRO 2021

Início do Fundo: 29 de dezembro de 2009

Mesmo a manutenção do crescimento ao redor dos 6% dos últimos anos parece improvável. Traçando um

paralelo com outros países de crescimento acelerado como Coréia do Sul e Japão, quando uma

desaceleração aconteceu o crescimento não foi para um nível intermediário entre o patamar anterior e

nações desenvolvidas, ele foi diretamente para o patamar seguinte, até porque em linhas gerais em

tempos de PIB menor, muitos dos desequilíbrios sustentados pelo alto crescimento começam a aparecer.

Logo, não parece impossível que nos próximos 10 anos a China convirja para um crescimento de 2-3%.

Olhando para o quadro acima essa não é a única possibilidade, talvez nem seja a mais provável, mas

parece ter uma probabilidade maior que aquela que o mercado atribui hoje a esse cenário.

Provavelmente não. Usando a experiência de outros países, passado o trauma inicial causado pelo

crescimento mais baixo, o que ocorreu em simultâneo foi uma melhoria das condições de vida dos

trabalhadores. No Japão, para boa parte da população a vida após mais de duas décadas perdidas é

melhor que na época do milagre. O trabalho passou a ter maior valor agregado, houve aumento de

benefícios e redução da jornada, ganhos de qualidade de vida que são refletidos, por exemplo, pelo

desempenho do país no índice de desenvolvimento humano. O padrão de consumo da população

também costuma aumentar beneficiando o setor de serviços, bens de consumo, grãos e proteínas, em

detrimento das commodities industriais.

Crescer 2% seria realmente uma perspectiva tão adversa?

Fonte: Banco Mundial

Quanto seria um crescimento potencial razoável a longo prazo para a China?

Pensando na função Cobb-Douglas e levando em conta hipóteses moderadas para os fatores capital,

trabalho e produtividade, não é difícil vislumbrar um ritmo de 3% ao ano.
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Quanto ao estoque de capital, a expansão vem desacelerando ao longo dos últimos anos, de 10% no

início da década para uma média de 6% entre 2015 e 2019, e a manutenção dessa tendência é o cenário

mais factível à frente. A questão mais relevante é em que patamar a formação de capital encontrará

estabilidade. Quanto ao trabalho, dado o desafio demográfico, é difícil adotar qualquer hipótese mais

otimista do que a estabilidade da população em idade ativa e do número médio de horas anuais

trabalhadas. Por fim, a produtividade total dos fatores cresceu em torno de 0,2% ao ano nos 5 anos pré-

pandemia. Supondo, por fim, uma função de produção equilibrada entre capital e trabalho, parece

bastante razoável um crescimento potencial em torno de 3% ao ano, composto digamos por 2,8 pp.

advindo de um crescimento anual de 5,6% no estoque de capital, 0,2 pp. de ganhos de produtividade, e

com contribuição nula do fator trabalho. Ausentes ganhos substanciais de produtividade além da hipótese

adotada, que são difíceis de prever, a combinação entre a demografia e a desaceleração do estoque de

capital para patamar mais próximo de 3% ao ano, a exemplo do que aconteceu no Japão na década de

1990, deve levar o crescimento potencial de longo prazo a uma variação anual mais próxima de 2% até o

fim da década corrente.

Os maiores perdedores nesse processo parecem ser as empresas e o capital, por duas razões. Primeiro, os

impostos devem subir para financiar os benefícios sociais. Em seguida, a redução do crescimento retira

avenidas de expansão dos negócios. Num ambiente de crescimento fraco, isso poderia resultar em

oposição dos empresários, caso percebam dessa maneira, o que de alguma forma explica o

comportamento atual do partido.

Caso um novo equilíbrio de menor crescimento seja alcançado com a continuidade do regime político

atual, as implicações para o mundo serão relevantes. A nova configuração do crescimento, o aumento da

renda per capita chinesa, e a demografia adversa colocarão em xeque paradigmas que vigoraram nas

últimas décadas. Hábitos de consumo e de poupança mudarão de figura, seja pela demanda por itens de

maior valor agregado, como bens de luxo e proteína animal, seja pela tendência demográfica a usar a

poupança acumulada. As implicações são amplas e diferentes entre cadeias produtivas, classes e preços

de ativos.

No setor produtivo, indústrias com menor remuneração e produtividade serão obrigadas a automatizar

ou realocar suas plantas, numa escolha entre investir em pesquisa e desenvolvimento e encontrar novas

geografias capazes de oferecer mão de obra produtiva, mas ainda de custo relativamente baixo. Em

ambos os casos, anos de planejamento são necessários, portanto, não se trata de um ajuste trivial. Na

infraestrutura, a maior parte da construção pesada necessária parece já ter sido feita ao longo das últimas

duas décadas, o que levanta dúvidas sobre a demanda global por aço e cobre nos próximos anos, por

exemplo.
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Na ausência de candidato óbvio capaz de ocupar o espaço deixado pela demanda chinesa, ao menos no

caso do ferro, o preço é o candidato natural a variável de ajuste, com implicações adversas para os termos

de troca de economias exportadoras, como é o caso do Brasil.

Dados do Banco Mundial mostram que a renda per capita chinesa ultrapassou a brasileira em 2018.

Somando isso à correlação historicamente positiva entre renda e consumo de proteína, é provável que o

apetite da China por carne continue aumentando na próxima década. Por um lado, isso implica maior

demanda por mercadorias agrícolas, o que seria um vento de popa bem-vindo para a economia brasileira.

Por outro lado, se as cadeias do setor tardarem a se ajustar de acordo, há probabilidade relevante de

desdobramentos adversos, como inflação de alimentos persistentemente alta gerando a percepção de

perda do poder de compra e culminando em insatisfação popular. Não seria forçado vislumbrar essa

sequência de acontecimentos ensejando políticas populistas com desfechos infelizes a longo prazo.

A China ainda tem uma população relativamente jovem, mas que está envelhecendo rapidamente. Na

próxima década, contará com uma proporção ainda alta da população em idade ativa em relação ao total,

porém em declínio. Isso sugere uma poupança agregada ainda em crescimento, o que leva a um

equilíbrio com inflação e juros nominais menores. No entanto, muito provavelmente será um patamar

próximo do pico, uma vez que a razão de dependência deve acelerar de 2025 em diante. A partir de

então, essa dinâmica deve se reverter, com redução da poupança e crescimento potencial ainda mais

baixo trazendo um equilíbrio com mais inflação, ao qual o patamar de juros nominais deverá se ajustar de

acordo. De forma similar, num cenário em que o investimento se mantém constante, essa redução da

poupança trará redução dos superávits em conta corrente como proporção do PIB, que podem se

converter em déficits. Isso significaria que a segunda maior economia do planeta deixaria de ser

exportadora e passaria a ser importadora de poupança do resto do mundo, uma mudança substancial na

dinâmica atual de fluxo de capitais.

Os próximos passos da China, sejam firmes ou em falso, continuarão a impulsionar mudanças nada triviais

nas cadeias produtivas e nos fluxos de capitais. Por fim, não há muita dúvida que o mundo verá a

economia chinesa desacelerando na próxima década. Com isso as principais perguntas a serem

respondidas são sobre qual será o crescimento sustentado a longo prazo e quais serão as implicações

para a economia global.

Agradecemos a confiança,

Equipe Polo Capital
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Performance Acumulada Cota e Patrimônio

O Fundo utiliza-se primordialmente da análise

macroeconômica. O foco é em ativos de renda fixa Brasil

(assim entendidos aqueles negociados no mercado

nacional) e seus respectivos derivativos: câmbio, juros,

inflação e dívida soberana. Além disso, uma parcela

importante do risco também pode ser decorrente da

alocação em ativos de renda fixa globais e em renda

variável nacional e global. O fundo busca explorar tanto

estratégias direcionais, com exposição a movimento de alta

e de baixa dos mercados, como estratégias de valor relativo.

■ Público Alvo: Investidores em Geral

■ Categoria ANBIMA: Fundo Multimercado Macro

■ Taxa de Administração: 2.0% aa

■ Taxa de Performance: 20.0% do que exceder o CDI

■ 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+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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