
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 35.779.895/0001-99
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(1) O FUNDO CNPJ 35.779.895/0001-99 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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Meteoro nos juros 3

Na carta mensal de outubro de 2021, com o tema “meteoro nos juros 2”, abordamos os efeitos negativos das
emendas constitucionais nos 113 e 114, conhecidas como a “PEC dos Precatórios”, nos juros, crescimento
econômico e bolsa. A ampliação do teto de gastos abriu espaço para cerca de R$ 115 bilhões em novas despesas
em 2022 (Instituto Fiscal Independente – RAF abril) e deixará como legado um novo esqueleto de dívida de
precatórios não pagos ao final de sua vigência.

Os novos gastos tinham como objetivo de curto prazo a recuperação da popularidade do presidente com a
implementação do “auxílio Brasil” de R$ 400 e a satisfação da sua base de apoio com gastos oportunistas como as
emendas de relator RP9 entre outros. Além da falta de critério, transparência e mensuração da efetividade desses
gastos para a redução da pobreza e desenvolvimento do país, muitos deles acabam se tornando perenes e
restringem ainda mais a situação fiscal. Esse foi o caso do auxílio emergencial que deveria durar até dezembro de
2022 e eternizou-se com a lei 14.342/22.

Com a melhora da arrecadação ao decorrer de 2022, impulsionada pela alta da inflação e dos preços das
commodities, o governo realizou os seguintes cortes de impostos:

- O Decreto nº 10.979, de 25 de fevereiro de 2022, estabeleceu a redução das alíquotas de IPI em 25% de
forma linear sobre os setores da indústria. Considerando o período de março a dezembro de 2022, o impacto
estimado pelo Instituo Fiscal independente sobre a arrecadação do tributo seria de R$ 16,2 bilhões;

- O Decreto nº 11.055 ampliou a redução do IPI anunciada pelo governo no fim de fevereiro para 35%. Tal
redução foi suspensa pelo Ministro do STF Alexandre de Moraes, mas se totalmente executada implicaria em
perda adicional de receita de R$ 7,6 bilhões.

A contínua dificuldade nas pesquisas eleitorais e a impopularidade com a alta de combustíveis causada pela
guerra da Ucrânia fez com que o governo aprovasse duas leis complementares para tentar reduzir os impactos da
alta do petróleo:

- O Congresso aprovou em março a Lei Complementar 192/2022 que estabeleceu a isenção de PIS e Cofins,
para o diesel, GLP, querosene de aviação e biodiesel até o final de 2022. O impacto estimado na arrecadação
em 2022 é de R$ 17 bilhões;

- Em junho foi sancionada a Lei Complementar 194, de 2022, que dispõe o seguinte:

a) Limita a cobrança do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) à alíquota mínima de
cada estado, que varia entre 17 e 18%, de combustíveis, energia elétrica, comunicações e transporte
coletivo;

b) Estabelece a base de cálculo do imposto, para fins de substituição tributária em relação às operações
com diesel, até 31 de dezembro de 2022, em cada Estado e no Distrito Federal, a média móvel dos preços
médios praticados ao consumidor final nos 60 (sessenta) meses anteriores à sua fixação.” (NR);

c) Determina aplicação de alíquota zero para as operações com gasolina (exceto de aviação), álcool e gás
natural veicular (GNV) até 31 de dezembro de 2022.

O Comsefaz (Comitê Nacional de Secretários de Fazenda, Finanças, Receita ou Tributação dos Estados e do
Distrito Federal) estima uma queda de até R$ 136 bilhões na arrecadação por ano, conforme números
apresentados ao STF. Em outro exercício, o cálculo da Confederação Nacional dos Municípios (CNM) projeta que
o corte do ICMS vai tirar R$ 85 bilhões em receitas por ano dos Estados e municípios. Ainda, a recente decisão do
bb
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ministro do STF André Mendonça, de que o cálculo do imposto sobre combustíveis deve se basear na média dos
últimos cinco anos, de acordo com CMN, poderá elevar as perdas em mais R$ 20 bilhões. Importante frisar que
grande parte da renúncia fiscal é concentrada em recursos que iriam para a Educação e Saúde. Dessa forma,
corre-se o risco de precarização dos serviços dos estados e municípios.

Com a aproximação das eleições, discutimos em nossos comitês de investimentos que a lei eleitoral (nº
9.504/97) poderia refrear os gastos para reeleição do atual presidente. A lei proíbe a União em seu artigo 73 de
transferir recursos para estados e municípios de forma voluntária nos três meses que antecedem as eleições, bem
como a distribuição gratuita de bens, valores ou benefícios em ano eleitoral.

Mais uma vez fomos surpreendidos com a banalização da utilização das PEC’s para gastos com fins eleitorais
em volume expressivo. Já aprovada no Senado, tramita na Câmara a “PEC dos bilhões” ou do “Desespero” que
terá um custo total de R$ 41,25 bilhões para o Tesouro. A PEC prescreve o aumento do auxílio emergencial de R$
400 para R$ 600 até o final do ano, autoriza o governo a criar um auxílio de R$ 1000 reais para caminhoneiros,
além de dobrar o auxílio gás. Ainda, concede um benefício de até R$ 2 bilhões para taxistas e amplia em R$ 500
milhões os recursos para o programa alimenta Brasil.

Somando-se os gastos e perdas de receitas em 2022 chegamos num valor superior a R$ 250 bilhões destinados
ao projeto de reeleição do presidente. Enquanto isso, os investimentos do governo federal, que poderiam ter
impacto positivo na produtividade e crescimento do PIB foram cortados para R$ 42,3 bilhões no orçamento de
2022, o menor patamar da história. Conforme relata o economista Bernardo Appy em artigo no jornal O Estado
De São Paulo, a PEC que aumenta gastos sociais antes da eleição mostra a fragilidade das instituições
brasileiras. Além do caráter eleitoreiro, a lei complementar 194 e a “PEC dos Bilhões” são eivadas de ilegalidade e
vícios constitucionais. Entretanto, acreditamos que um STF sitiado pelo Executivo e Legislativo dificilmente se
posicionará de maneira contundente.

Num momento em que o cenário externo encontra-se volátil, com mais de 60 bancos centrais aumentado os
juros ao redor do globo, o impacto do descontrole fiscal foi mais uma vez o aumento das taxas de juros futuros
longos, como podemos ver no gráfico abaixo, a queda da confiança e de 11,5% do Bovespa em junho. Para o
próximo governo, ficará o risco de perenização dos gastos, deterioração das contas dos estados e municípios e o
esqueleto dos precatórios.

Juros Futuros BM&F – Janeiro de 2030
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Vitis Capital Long Bias

Como já aconteceu em 2021, a alta dos juros longos teve impacto negativo nas ações do Vitis Capital Long Bias.
Nossos temas de investimentos são prioritariamente voltados para o mercado interno e as altas taxas de
descontos afetaram duramente os setores de mobilidade, logística e consumo. A zeragem do Pis/Confins para a
gasolina anulou a vantagem do álcool e causou pesadas perdas para as nossas posições do setor sucroalcooleiro.
Mantivemos a posição nessas ações, pois existe a possibilidade de aprovação de benefício tributário para os setor
de biocombustíveis e a isenção da gasolina é valida apenas para 2022. Continuarmos com uma visão pessimista
para as commodities com o crescente risco de recessão e alta de juros ao redor do globo. Dessa forma, temos
apenas posições no setor de celulose, biocombustíveis e açúcar.

Aproveitamos a volatilidade de mercado para montar posições de long short nos setores de proteínas,
commodities agrícolas e consumo. Permanecemos sem proteção direcional na carteira em virtude dos baixos
preços das ações e da assimetria de risco e retorno muito positiva nesse momento.

Ennio Ferreira de Moraes Junior
Gestor de Fundos – Vitis Capital

R. João Cachoeira 488 São Paulo - SP
+55 11 3580-1888
contato@vitiscapital.com.br

Fontes Bibliográficas
Relatório de Acompanhamento Fiscal (março, abril, maio e junho) – Instituto Fiscal Independente

As Nossas Frágeis Instituições - Bernardo Appy – O Estado de São Paulo
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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;

ImplementaçãoProcesso de Decisão

Filtro do Universo
de Análise

Análise Fundamental
e Valoração

Simulação de Riscos 

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

Processo colegiado de decisão baseado nas perspectivas
quantitativas e fundamentos do investimento.

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

A busca da valorização 
consistente e o 

gerenciamento dos riscos 
são os maiores objetivos do 

processo de investimento

A Vitis Capital não realiza distribuição de cotas de fundos 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.

Para avaliação da performance de um Fundo de Investimento é recomendável a análise de, no mínimo, 12 (doze) meses. Informações relativas à performance, aos horários, valores máximos e mínimos, prazo

de carência, conversão e liquidação para movimentações, taxas de administração e performance, entrada e saída cabíveis aos fundos, tratamento tributário perseguido, utilização de derivativos, aquisição de

ativos negociados no exterior, entre outras podem ser obtidas em documentos específicos tais como: Prospectos, Lâminas e/ou Regulamentos referentes às características gerais dos fundos, disponíveis no

site da CVM ou através do site www.vitiscapital.com.br/fundos.

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. 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. 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. 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.

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 Julho de 2022 e é válida em tal data.
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