
Objetiva proporcionar retornos superiores ao custo de oportunidade local, no longo prazo, com exposição
preponderante em ações. O fundo busca combinar nossa seleção de investimentos em empresas através de
abordagem bottom-up, baseada em rigorosa análise fundamentalista, com operações de valor relativo e hedges
eficientes. A exposição líquida e bruta do fundo poderá variar ao longo do tempo como função do ambiente de
oportunidades.

Os ativos ideais e definidos como constituintes de nossos portfólios devem apresentar substancial desconto em
relação ao valor acordado como intrínseco e adequada simetria entre o retorno esperado e o risco assumido.

Rentabilidade Mensal

Vitis Capital Long Biased FIC FIM
Abril/2021

(1) O FUNDO buscará manter a carteira com tributação aplicável aos fundos de investimentos de renda variável, no entanto não há garantia, visto o mesmo depender única e exclusivamente do tratamento tributário do FUNDO
MASTER, que também busca tratamento tributário para fundos de investimentos de renda variável, nos termos da legislação aplicável.
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O mês de abril foi caracterizado pela descompressão de risco nos mercados liderada pelo avanço da campanha de
vacinação e reabertura nos EUA, com a administração de mais de 246 milhões de doses até o dia 03 de maio
(Fonte: Center of Disease control and Prevention), e a consequente redução nos números de novos casos e
mortes. O índice VIX (Gráfico 1), termômetro de risco dos mercados nos EUA, atingiu as mínimas desde o início da
pandemia e os ativos de risco tiveram bom desempenho durante o mês. O Índice S&P atingiu novos recordes de
preço (Gráfico 2) e o índice Bofa US High Yield (Gráfico 3), medida do prêmio de risco para os títulos de renda fixa
de maior risco nos EUA, retomou as mínimas históricas.
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As commodities prosseguiram a trajetória de alta acentuada impulsionadas pela recuperação econômica global,
liquidez abundante, busca de proteção para inflação e fatores específicos de cada mercado. O índice global de
todas as commodities (Gráfico 4) atingiu o patamar mais alto desde 2015. O tema de um eventual superciclo de
commodities recebeu destaque nas discussões dos nossos comitês de investimentos.
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Entretanto, a aceleração da descarbonização das principais economias pode gerar um ciclo mais longo para um
grupo de commodities metálicas. Para facilitar a análise, dividimos as commodities em 2 grupos. O primeiro
grupo chamamos de “Ciclo estrutural”: commodities cujo aumento de demanda é estrutural devido à
eletrificação de automóveis e descarbonização das economias. Alguns exemplos: Cobre, níquel, cobalto e lítio. O
outro grupo designamos o nome de “tempestade perfeita”, pois caracterizam-se por problemas temporários de
oferta decorrentes de interrupções na cadeia de produção. Portanto, é esperada uma desaceleração dos preços
na medida que a oferta se regularize.

Focaremos a nossa atenção no grupo “tempestade perfeita”, pois consiste nos principais produtos da nossa pauta
de exportação. Segue abaixo o resumo dos principais fatores afetando os mercados específicos das commodities
mais relevantes desse grupo na pauta comercial Brasileira:

- Minério de ferro: A recomposição dos estoques de aço, a retomada econômica e as restrições ambientais na
China foram importante fatores na alta dos preços do minério. Com a sinalização de restrição da produção de aço
na China pelo governo por questões ambientais, as siderúrgicas anteciparam a produção no primeiro
quadrimestre do ano e colocaram pressão adicional no preço do minério de ferro. As margens das siderúrgicas
chinesas são pequenas e a escala é fundamental para a rentabilidade.

Destaca-se também a menor oferta de minério pela mineradora Vale, após os acidentes com as barragens. A
empresa está empenhada na ampliação da capacidade e promete uma oferta adicional de aproximadamente 100
milhões de toneladas até o final de 2022. Importante salientar que os atuais preços são extremamente atrativos
para novos investimentos no setor e novos projetos serão implantados.

A reversão dos estímulos fiscais e monetários pelo governo da China, certamente é outro fator importante na
equalização da demanda. Esperamos o início de uma normalização desse mercado a partir do segundo semestre
de 2021.
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Gráfico 5Conforme mencionamos em cartas anteriores,
consideramos que ainda é muito cedo para se
caracterizar um superciclo de commodities nos
moldes do início da década (gráfico 5). Naquele
período, investimentos maciços na infraestrutura
Chinesa e a entrada desse país no WTO (World
Trade Organization) geraram um longo ciclo de
valorização. Atualmente, o PMI Chinês encontra-
se perto do patamar de 50 (no superciclo chegou
a ficar próximo de 60) e o governo começa a
restringir o crédito e reverter os estímulos fiscais.

O pacote de infraestrutura do governo Biden
estará mais concentrado no reparo de pontes,
estradas, melhora de aeroportos e
descarbonização da economia nos próximos oito
anos. Dessa forma, será bem menos intensivo no
consumo de commodities.
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- Soja e Milho: Secas na América do Sul, aumento da demanda de grãos para o setor de proteínas e os preços de
energia foram os grandes responsáveis pela alta dos preços. No setor de proteínas, a segunda onda da peste
bubônica africana nos rebanhos suínos chineses alavancou a demanda de grãos. A recuperação da produção de
suínos na China, a expansão da área plantada de milho e soja nos EUA, 0,4% e 5,4% em 2021 (Fonte:
departamento de Agricultura dos EUA) respectivamente, deverão garantir um alívio nos preços

- Petróleo: apesar da demanda estar em torno de 5% abaixo de 2019, os preços se recuperaram pelos cortes
acordados acima das expectativas na OPEC e uma melhor perspectiva do cenário econômico. Os dois principais
riscos para a sustentação dos preços são a velocidade recuperação da produção de óleo de xisto e dos aumentos
de produção acordados pela OPEC. No caso do óleo de xisto, geralmente a produção começa a ficar lucrativa a
partir de USD50/barril. Portanto, não surpreenderia uma rápida recuperação da produção.

Dessa forma, contamos com a acomodação ou eventualmente uma retração dos preços das commodities do
grupo “ tempestade perfeita” até o fim do corrente ano. Nesse momento, estamos mais cautelosos e seletivos
com as alocações nas empresas do setor.

Outro ponto que tem sido objeto da nossa atenção dos comitês é atual fragilidade política do governo e as
pressões fiscais. A instalação da CPI da Covid no Senado engessa o governo e retira qualquer possibilidade de
articulação política para aprovação de reformas. O nosso cenário base é de um final de governo antecipado e as
resultantes são as discussões prematuras da sucessão presidencial e o imobilismo das reformas estruturais.

Nesse contexto, o a Lei de Diretrizes Orçamentárias aprovada para 2021 gera muita apreensão. As despesas
discricionárias foram reduzidas para acomodar as emendas parlamentares e a pressão por recursos adicionais
deve ser muito grande pelos Ministérios.

Conforme o Instituto fiscal independente, “as despesas discricionárias não decorrentes de programações
incluídas ou acrescidas por emendas (RP 2) totalizam R$ 74,6 bilhões, o menor patamar da série. Sob esse
aspecto, o risco de “shutdwon” mostra-se elevado. Na verdade, uma série de políticas públicas já têm passado
por redução dos seus orçamentos. Vale dizer, a paralisação não é binária, pode acontecer ao longo do tempo. O
risco de que esse processo se acentue, em 2021, é elevado.” (Gráfico 7).

aumento
(carne bovina +23%, frangos 3% e
suínos 58,5% Fonte: ABPA e Ipea). Em
2020, a China (exceto Hong Kong)
respondeu por 55% das compras de
carne suína, 5O% da carne bovina e 17%
da carne de frango (Fonte: Secex). Uma
recente segunda onda da peste
comprometeu 25% dos rebanhos no
norte da China e provocou uma nova
pressão nos preços em 2021. A
perspectiva é de recuperação dos
rebanhos suínos nos próximos dois anos
(Gráfico 6).
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- Proteínas: O Grande fator de desestabilização foi a peste suína africana que dizimou em mais de 60% os
rebanhos suínos chineses. A demanda Chinesa estimulou as exportações brasileiras de proteínas que tiveram
aumento significativo entre 2018 e 2020 (carne bovina +23%, frangos 3% e suínos 58,5% Fonte: ABPA e Ipea).

Gráfico 6
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As despesas discricionárias
estão ligadas a execução de
investimentos e serviços
básicos para a população. O
aumento contínuo das
despesas obrigatórias
comprometeu seriamente a
capacidade de investimento
público e a qualidade dos
serviços públicos prestados.
Observamos no gráfico 8 a
relevante contração nominal
dessas despesas ao longo dos
últimos anos. A reversão
dessa dinâmica afeta o
interesse

Gráfico 8

Fontes Bibliográficas:
Commodities and Prices Outlook April 21– Causes and Consequences of Metal Prices Shocks - World Bank Group
World Economic Outlook April 21 –Managing Divergent Economies –InternationalMonetary Fund
Nota Técnica no 47 – A LOA e o Novo Cenário Fiscal do Governo – Instituto Fiscal Independente
Resultado Fiscal do Tesouro Nacional –Março 2021
Informações Trimestrais do 1º Trimestre de 2021 da Companhia Vale do Rio Doce S.A
Informações Trimestrais do 4º Trimestre de 2020 da Brazil Foods S.A
Informações Trimestrais do 4º Trimestre de 2020 da JBS S.A

Gráfico 7

interesse de diversas corporações com influência na alocação dos recursos públicos e envolve as reformas
estruturais. Tal discussão deve ser retomada apenas após as eleições de 2022.

Finalizando, vislumbramos como aspecto
positivo para o mercado local, a
possibilidade da aceleração da vacinação
no segundo semestre. A rápida evolução
da vacinação nos países desenvolvidos
deve propiciar uma maior disponibilidade
de vacinas para os países em
desenvolvimento. Consequentemente,
estamos atentos para alocação em
setores com maior exposição à retomada
das atividades afetadas pelas constrições
impostas pela pandemia.
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Desempenho do fundo no mês

No mês de abril de 2021, o fundo Vitis Capital Long Biased FIC FIM apresentou retorno de 1.62% contra
valorização de 1.94% do Índice Bovespa. No ano apresentamos resultado acumulado de 6.38% e o Índice Bovespa
apresenta queda acumulada de 0.10%. Desde o início do fundo em 10 de março de 2020 o retorno apresentado é
de uma valorização de 23.27%.

Mantivemos parte da posição em caixa e alternativas de proteção com derivativos. O setor de Mineração e
Metalurgia foi a principal contribuição positiva para o desempenho mensal (+2,07%). Dentre as perdas,
destacamos os setores Financeiro (-0,21%) e Utilidade Pública (-0,38%).
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Não tivemos grandes alterações de posições no
decorrer do mês e permanecemos com boa
diversificação da carteira, priorizando empresas
que ainda apresentam desconto em nossos
modelos e boas perspectivas no médio e longo
prazo.

Em função dos prêmios e riscos apresentados em
determinados setores, continuamos com a
estratégia de maior posição em caixa e proteção
para riscos de oscilações abruptas com a compra
de opções. A adoção de políticas constantes de
proteção se traduz em menor padrão de
volatilidade frente ao Índice Bovespa.

Cenário Prospectivo

O atual padrão de volatilidade reforça a convicção de construção de portfólio com maior diversificação de ativos,
mecanismos de proteção permanentes e uma reavaliação constante do cenário.

Ricardo Gaspar
Gestor de Fundos – Vitis Capital

Parte da carteira está posicionada para capturar a reabertura
gradual e recuperação da economia brasileira. Nos próximos
trimestres, o avanço da vacinação deverá contribuir para o
aumento da atividade econômica nos setores de serviços mais
expostos a restrições devido à COVID.

Mesmo diante de um cenário com possível retomada mais
lenta e gradual do que o esperado da economia e
consequentemente impacto nos resultados corporativos,
permanecemos convictos nos fundamentos das empresas que
compõe o nosso portfolio. Uma retomada mais consistente
permanece condicionada à medidas para o equilíbrio fiscal das
contas públicas, dinâmica da pandemia e velocidade das
campanhas de vacinação.
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Construção de Portfolio

Vitis Capital Asset Management

Modelo de alocação bottom-up com portfólio otimizado
através do retorno esperado dos ativos ajustados à
volatilidade;

O agrupamento setorial e padrão de risco definem um
guia de empresas e ativos para modelagem quantitativa;

A análise fundamentalista através de modelos de fluxo de
caixa descontado, múltiplos e dividendos e a sensibilidade
aos movimentos da taxa de juros definem o universo de
análise;

Processo de Decisão

Filtro do Universo
de Análise

Análise Fundamental
e Valoração

Simulação de Riscos Implementação

Análise Quantitativa
Definição de Prioridades

Modelos e Mapeamento
de Riscos

Definição do percentual 
de alocação e 
rebalanceamentos

Definição do preço e
cronograma de aquisição

Após a revisão das projeções, cenários alternativos e análises setoriais, os casos são submetidos ao Comitê de
Investimentos, composto pelos sócios e diretores de gestão, risco e fiduciário. No comitê, além das projeções, são
discutidos aspectos qualitativos e eventuais necessidades de ajustes decorrentes das discussões sobre suficiência das
coberturas de risco e provisões.

Processo de Investimentos

BOTTOM-UP TOP DOWN
Processo de escolha individual 
de ativos baseado na análise de 
fundamentos quantitativos e 
qualitativos. Características do
ativo preponderam sobre as 
variáveis macroeconômicas.

Não obstante as particularidades 
de cada ativo, o processo confere 
maior relevância nas variáveis 
macroeconômicas, conjuntura de 
mercado e seus impactos na 
valorização dos ativos.

CONSTRUÇÃO DE PORTFOLIO
Processo colegiado de decisão baseado nas perspectivas

quantitativas e fundamentos do investimento.

A busca da valorização 
consistente e o 

gerenciamento dos riscos 
são os maiores objetivos do 

processo de investimento

Este documento foi produzido pela Vitis Capital com objetivo meramente informativo e não se caracteriza como oferta ou solicitação de investimento ou desinvestimento em títulos e valores mobiliários.

Apesar do cuidado utilizado na obtenção e no manuseio das informações apresentadas, a Vitis Capital não se responsabiliza pela publicação acidental de informações incorretas e por decisões de investimento

tomadas com base nas informações contidas neste documento, as quais podem inclusive ser modificadas sem a comunicação prévia. A Vitis Capital não assume qualquer compromisso de publicar atualizações

e/ou revisões dessas previsões.

Antes de efetuar qualquer investimento ou adquirir qualquer produto, o cliente deve certificar-se do seu perfil de investimento, bem como verificar os documentos do produto/investimento, analisar

cuidadosamente os riscos (incluindo risco de mercado, risco de crédito, risco de liquidez, risco cambial, risco de concentração, risco de perda do capital investido e de disponibilização de recursos adicionais),

taxas, despesas e desempenho histórico, se houver, e determinar, com base em suas próprias circunstâncias específicas, se ele é consistente com seus objetivos de investimento. O cliente será responsável, de

forma exclusiva, pela verificação da conveniência e oportunidade da aquisição de qualquer produto/investimento.

Os produtos mencionados nesta apresentação podem não ser adequados para todos os investidores. Fundos de investimento não contam com garantia do administrador do fundo, do gestor da carteira, de

qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do Fundo Garantidor de Crédito - FGC.

A Vitis Capital não realiza distribuição de cotas de fundos de investimento. Para maiores informações, consulte o site do administrador, do distribuidor ou da Comissão de Valores Mobiliários - CVM. É

recomendada a leitura cuidadosa do regulamento e prospecto (se houver) dos Fundos de Investimento pelo investidor antes de aplicar seus recursos.

Para questões relativas a temas tributários, o investidor deve contatar seu consultor tributário qualificado. A Vitis Capital não é responsável pelo tratamento fiscal dispensado a qualquer produto de

investimento.

Os investidores devem estar preparados para aceitar os riscos inerentes aos diversos mercados em que os fundos atuam e, consequentemente, possíveis variações no patrimônio investido. Os fundos de

investimento podem utilizar estratégias com derivativos como parte integrante de sua política de investimento, sendo que tais estratégias 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 dos fundos. Ainda que o gestor mantenha

sistema de gerenciamento de riscos, não há garantia de completa eliminação da possibilidade de perdas para o fundo de investimento e para o investidor. Ao aplicar seus recursos, é recomendado ao

investidor a leitura cuidadosa do prospecto, da lâmina e do regulamento em sua totalidade.

Os fundos da Vitis Capital possuem menos de 12 (doze) meses e, para avaliação da performance de um Fundo de Investimento, é recomendável a análise de, no mínimo, 12 (doze) meses. Informações relativas

aos horários, valores máximos e mínimos, prazo de carência, conversão e liquidação para movimentações, taxas de administração, performance, entrada e saída cabíveis aos fundos, tratamento tributário

perseguido, utilização de derivativos, aquisição de ativos negociados no exterior, entre outras informações poderão ser obtidas em documentos específicos tais como: Prospectos, Lâminas e Tabela resumo

referente as características gerais dos fundos, ou através do site www.vitiscapital.com.br.

Desempenho passado não representa garantia de resultados futuros e os resultados futuros podem não cumprir com as expectativas devido a diversos fatores. Além disso,

quaisquer projeções de risco ou retorno potenciais são meramente ilustrativas e não são e não devem ser interpretadas como garantia ou limites de resultados, ganhos ou

prejuízos. Para mais informações sobre finanças pessoais, acesse o portal de educação financeira da ANBIMA “Como Investir” (www.comoinvestir.com.br).

A versão oficial desta apresentação é a versão em português. Qualquer tradução que lhe seja entregue será oferecida para sua conveniência e não assumimos responsabilidade

por sua exatidão ou completude. Em caso de dúvida, a versão em português prevalecerá. Esta apresentação foi elaborada em Abril de 2021 e é válida em tal data.

http://www.vitiscapital.com.br/
http://www.comoinvestir.com.br/

