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 Passados 12 meses desde o reconhecimento da pandemia de Covid-19 pela OMS, a 

situação segue desafiadora em boa parte dos países europeus, que enfrentam uma terceira onda 

de novos casos. A aplicação de vacinas em ritmo lento (pouco mais de um décimo da população da 

União Europeia recebeu ao menos a primeira dose da vacina), levou boa parte dos países do velho 

continente a estender as restrições existentes ou a endurecê-las novamente.

 Nos EUA – que, em conjunto com o Reino Unido lideram a corrida pela vacinação, entre 

as principais economias –, cerca de 30% da população já recebeu ao menos a primeira dose (entre 

as pessoas com mais de 65 anos, essa proporção é de cerca de 75%). Ainda nos EUA, a vacinação 

em larga escala tem possibilitado um relaxamento mais amplo de restrições e, como resultado, têm 

contribuído para uma sólida criação de vagas de emprego. 

 Apesar do cenário amplamente positivo para a economia americana, na reunião de março, 

a mediana dos membros do Fomc não esperava um aumento da fed funds até o final de 2023. A 

autoridade monetária americana tem sinalizado que irá manter uma postura dependente de dados 

e, em alguma medida, de que ficará “atrás da curva” de maneira proposital.

 Não obstante, acreditamos que o Fed deva iniciar o tapering (redução no volume de 

compras de ativos) no primeiro trimestre de 2022, após uma sinalização prévia de suas intenções na 

parte final deste ano. Com relação à subida de juros, esperamos que o Fed dê início à normalização 

a partir de 2023 – quando o BC americano deve elevar a taxa de juros em 0.25 p.p. a cada trimestre 

e alcançar a faixa entre 2,25% a 2,50% no ano seguinte.

 No cenário nacional, o mês de março foi marcado pelo agravamento da pandemia, ao 

mesmo tempo em que foi realizada nova troca no Ministério da Saúde. Enquanto o país alcançou 

mais de 300 mil mortes provocadas pela doença, Marcelo Queiroga assumiu o comando da pasta. 

Ainda, com o objetivo de unificar o combate à pandemia, foi criado o Comitê Nacional de Combate 

à Covid-19. No que diz respeito às vacinas, o Ministério da Saúde fechou a compra de 138 milhões 

de doses das vacinas da Pfizer e da Janssen, e a expectativa é de que, até o final do ano, o país 

receba 562,9 milhões de doses.

 No que diz respeito à atividade econômica, os indicadores continuam mostrando 

desaceleração da economia no primeiro trimestre do ano. A produção industrial, por exemplo, 

registrou em fevereiro o seu primeiro recuo (-0,7%), após nove altas consecutivas. Ainda, os 

indicadores de confiança dos setores apresentaram quedas generalizadas, aumentando a 

expectativa de desaceleração das atividades para os próximos meses. 

 Em meio a esse cenário, o Copom elevou a taxa Selic em 0,75 p.p., para 2,75% a.a. A 

decisão veio acima do consenso de mercado, que esperava um aumento de 0,5 p.p. De maneira 

geral, o Banco Central mostrou uma maior preocupação de que a deterioração das previsões de 

inflação em 2021 contamine as expectativas para 2022. Apesar de o risco de enfraquecimento 

Agravamento da pandemia e elevação do risco fiscal marcam o mês 
de março 
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da economia por conta da pandemia ser reconhecido, ele se contrapõe ao aumento do risco fiscal 

observado, o que se traduz em um balanço assimétrico a favor de maior aperto monetário. Assim, 

esperamos que a Selic seja elevada em 0,75 p.p. na reunião de maio, seguido por mais três altas de 

0,5 p.p. Desse modo, seguimos esperando que a Selic termine o ano em 5,0%.

 

 Já no cenário político, o mês foi marcado por novas instabilidades.  O presidente Jair 

Bolsonaro fez mudanças em seis ministérios - incluindo defesa, justiça e Itamaraty – e trocou os 3 

comandantes das forças armadas. Ao mesmo tempo, o STF decidiu transferir o foro do julgamento 

de Lula, liberando-o para ser candidato em 2022.

 O destaque foi, novamente, a elevação do risco fiscal. A piora da pandemia exige novas 

medidas de apoio à economia, o que levantou novas discussões sobre o retorno do estado de 

calamidade e sobre a retirada novas despesas do teto dos gastos. Ainda, o orçamento de 2021 

foi aprovado no congresso nacional, com parte dos recursos de despesas obrigatórias sendo 

remanejados para o custeio de emendas parlamentares. Com isso, se o orçamento for executado 

da maneira que foi aprovado, faltará dinheiro para pagar todas as obrigações e o governo pode 

incorrer em crime de responsabilidade fiscal. 

 Por fim, após saída de Castello Branco da Petrobras, o governo aumentou a Contribuição 

Social sobre o Lucro Líquido (CSLL) dos bancos para compensar a medida de zerar os impostos 

federais do diesel e do gás de cozinha. A medida busca amenizar a volatilidade de preços decorrente 

das variações da taxa de câmbio e da cotação do petróleo.
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Nível Mês Ano 6 Meses 12 Meses

Ibovespa 116633,7 6,0% -2,0% 23,3% 59,7%

S&P 500 3972,9 4,2% 5,8% 18,1% 53,7%

DI1F22 4,60 0,84 1,74 1,55 0,55

DI1F25 8,06 0,84 2,42 1,56 1,31

DI1F29 9,04 0,81 2,17 1,01 1,10

VIX 19,4 -30,6% -14,7% -26,4% -63,8%

CDS Brasil 5Y 225,5 34 82 -25 -51

Dólar (USDBRL) 5,634 0,54% 8,4% 0,4% 8,2%

Euro (EURBRL) 6,610 -2,22% 4,2% 0,5% 15,1%

DXY 93,2 2,6% 3,7% -0,7% -5,9%

Petróleo 59,2 -3,8% 21,9% 47,1% 188,9%

Ouro 1713,8 -0,87% -9,6% -9,2% 8,2%

T10 1,74 0,34 0,83 1,54 1,60

Indicadores
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 No book de renda variável, mantivemos nossa exposição no setor de bancos, minério e 

combustível. Apesar dos movimentos do governo que impactaram esses setores, acreditamos 

que os fundamentos ainda são sólidos e o movimento global será benéfico para eles. Mantivemos 

posição comprada no Ibovespa. No book de renda fixa, invertemos nossa posição tomada nos juros 

curtos para uma posição aplicada, pois acreditamos que o movimento de precificação da alta de 

juros pós Copom foi exagerado por parte do mercado. Na mesma linha, aumentamos uma posição 

vendida em inclinação, tomada na parte intermediária e aplicada na parte longa. No book de 

moedas, aumentamos nossa posição comprada em libra, tendo como funding um book de moedas, 

acreditando que o movimento de vacinação no Reino Unido lhes dará uma vantagem na retomada 

econômica. Zeramos nossa posição comprada em yuan e vendida em dólar, acreditando que o 

balanço de riscos global não era mais favorável. Assim, estamos comprados em real, libra, peso 

mexicano e dólar canadense e vendidos em dólar, euro, iene e rand sul-africano.
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Resultado SOMMA Polaris

Mês Ano

Renda Fixa 0,52% 1,39%

Renda Variável 0,62% -3,41%

Moedas - Real -0,24% -1,83%

Moedas - Global -0,01% -0,08%

Despesas e Caixa -0,29% -0,55%

Fundo 0,61% -4,48%

CDI 0,20% 0,48%

PL  R$ 19.693.689,72 

PL Médio (12m)  R$ 22.398.000,90 

Resultado SOMMA Institucional

Mês Ano

Renda Fixa 0,38% 1,13%

Renda Variável 0,26% -1,48%

Moedas - Real -0,15% -0,88%

Moedas - Global -0,06% -0,11%

Despesas e Caixa -0,13% -0,35%

Fundo 0,30% -1,69%

CDI 0,20% 0,48%

PL  R$ 8.221.901,66 

PL Médio (12m)  R$ 8.033.190,52 
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 Conforme foram sendo divulgados os balanços do 4º tri/2020, muitas ações tiveram 

suas dinâmicas aderidas aos números divulgados. Entre as que compõe o portfólio do fundo, 

destacamos o Carrefour que anunciou a compra do Grupo Big por R$7,5 bi. Considerando 

apenas o valor patrimonial imobiliário estimado em R$7 bi a aquisição já é positiva, além do 

ganho de escala e capilaridade que ocorrerá. O Carrefour possui caixa líquido, com alavancagem 

operacional aumentando em 1,2x. Já a Marfrig divulgou resultado recorde. A operação na América 

do Norte foi o destaque representando 72% e 80% da receita e Ebitda da companhia. A empresa 

se beneficiou da paralisação ocorrida no 2ºtri/2020 de parte de produtoras de proteínas dos EUA, 

da mudança de padrão de consumo durante a pandemia e da apreciação do dólar em relação ao 

real - já que a empresa tem maior atuação fora do país. Por fim, a Vale, que atualmente, possui 

dados fundamentalistas de qualidade, tal como seu EV/Ebitda em 3,85X, P/E em 5X para 2021. 

Além disso, ela está com zero de alavancagem operacional. A empresa apresentou também um 

programa de recompra de suas ações em 5% do free float atual. Em nossa avaliação sobre a 

empresa, vemos que ainda possui um valor implícito em torno de 35%.
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Resultado Fundamental FIA

Março 2021

Consumo Não-Cíclico 2,43% Energia Elétrica 0,03%

Bancos 1,96% Telecomunicações -0,07%

Materiais Básicos 1,13% Outros -0,13%

Petróleo, Gás e Biocombustível 1,11% Bens de Capital -0,15%

Saneamento 0,44% Saúde -0,25%

Consumo Cíclico 0,26% Educação -0,55%

Serviços Financeiros 0,23%

Resultado do Fundo 6,44%

Contribuidores Detratores Resultado do Fundo
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 Ao longo do mês, o SOMMA Torino realizou um processo de alongamento de duration 

no seu book de debêntures. Dado a diminuição da incerteza conjuntural, a gestão do fundo 

está confortável em vender ativos curtos e reinvestir em ativos com vencimentos mais longos, 

dos mesmos emissores ou setores, desde que ofereçam um spread de crédito mais atrativo. 

Acreditamos que, mesmo com um prolongamento da pandemia e subsequente lockdown no país, 

as empresas investidas pelo fundo continuam apresentando uma estrutura de capital capaz de 

honrar suas dívidas, vis a vis as divulgações recentes dos seus balanços referentes ao ano de 2020. 

Ao longo das próximas semanas, o fundo continuará na busca de oportunidades para alongamento 

e novos investimentos via mercado primário, que vem apresentando um número de emissões 

satisfatório, mesmo com um volume financeiro menor e com spreads cada vez mais comprimidos, 

um movimento a ser observado com cautela.
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Resultado SOMMA Torino

Março 2021

FIDC 0,0572% Energia Elétrica 0,0240%

Papel e Celulose 0,0547% Siderurgia 0,0195%

Consumo/Varejo 0,0500% Financeiro 0,0179%

Automobilístico 0,0452% Educação 0,0173%

Locação de Frota 0,0442% Concessão Rodoviária 0,0093%

Construção Civil 0,0410% Petroquímico 0,0069%

Saneamento 0,0435% Saúde 0,0067%

Over 0,0313% Telecomunicação 0,0063%

Logística 0,0291% Despesas -0,0467%

Serviços Financeiros 0,23%

Resultado do Fundo 0,4573%

Contribuidores Detratores Resultado do Fundo
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Contato
relacionamento@sommainvestimentos.com.br
ou ligue +55 48 3037 1004 ou +55 51 3378 1046.

Disclaimer

O Fundo SOMMA Institucional FIM possui data de início em 06/05/2010, com taxa de administração igual a 0,8% a.a. e taxa de performance igual a 20% do que exceder 
100% do CDI. O fundo é destinado a investidores em geral e RPPS e está aberto para aplicações e resgates. Sua rentabilidade mensal em março  de 2021 foi igual a 0,30%, 
enquanto sua rentabilidade 12 meses é igual 217,44% do CDI. O patrimônio líquido médio nos últimos 12 meses do fundo, nesta data, é igual a R$ 8.031.169,02.
O SOMMA Selection FIC Fundos de Investimento em Ações possui data de início em 13/04/2018, com taxa de administração igual a 1% a.a. e taxa de performance igual a 
20% do que exceder 100% do IBOVESPA. O fundo é destinado a investidores pessoas naturais e jurídicas em geral, EFPC, RPPS e está aberto para aplicações e resgates. 
Sua rentabilidade mensal em março de 2021 foi igual a 1,48%, ou equivalente a uma diferença de -4,52 do Ibovespa, enquanto sua rentabilidade 12 meses é igual 51,77%. 
O patrimônio líquido médio nos últimos 12 meses do fundo, nesta data, é igual a R$ 14.255.296,66.
O SOMMA Fundamental FIA possui data de início em 29/05/2018, com taxa de administração igual a 1,95% a.a. e taxa de performance igual a 20% do que exceder 100% 
do IBOVESPA. O fundo é destinado a investidores pessoas naturais e jurídicas em geral, RPPS e está aberto para aplicações e resgates. Sua rentabilidade mensal em março 
de 2021 foi igual a 6,44%, ou o equivalente a uma diferença de 0,44 do Ibovespa e sua rentabilidade 12 meses é igual 39,07%. O patrimônio líquido médio nos últimos 12 
meses do fundo, nesta data, é igual a R$ 19.066.881,03.
O SOMMA Torino fundo de investimento Renda Fixa Crédito Privado possui data de início em 15/10/2018, com taxa de administração igual a 0,50% a.a. e não possui 
taxa de performance. O fundo é destinado a investidores pessoas naturais e jurídicas em geral, EFPC, RPPS e está aberto para aplicações e resgates. Sua rentabilidade 
mensal em março de 2021 foi igual a 0,46% ou 230,77% do CDI, e sua rentabilidade 12 meses é igual 238,22% do CDI. O patrimônio líquido médio nos últimos 12 meses 
do fundo, nesta data, é igual a R$ 75.410.817,09.
O SOMMA Polaris FIC FIM possui data de início em 19/12/2018, com taxa de administração igual a 2% a.a. e taxa de performance igual a 20% do que exceder 100% do 
CDI. O fundo é destinado a investidores pessoas naturais e jurídicas em geral e está aberto para aplicações e resgates. Sua rentabilidade mensal em março de 2021 foi 
igual a 0,61% e sua rentabilidade 12 meses é igual 6,18%. O patrimônio líquido médio nos últimos 12 meses do fundo, nesta data, é igual a R$ 22.380.296,06.
O Unicred SOMMA ANS Renda Fixa FI CP possui data de início em 21/07/2020, com taxa de administração igual a 0,35% a.a. e não possui taxa de performance. O 
fundo é destinado a investidores profissionais, voltado ao setor de Saúde Complementar, autorizadas a funcionar pela ANS e está aberto para aplicações e resgates. Sua 
rentabilidade mensal em março de 2021 foi igual a 0,43% e sua rentabilidade 6 meses é igual 2,01%. O patrimônio líquido médio nos últimos 6 meses do fundo, nesta data, 
é igual a R$ 39.474.115,15.
Esta análise foi elaborada pela SOMMA Investimentos não podendo ser reproduzida ou distribuída a qualquer pessoa ou instituição sem a expressa autorização da 
SOMMA Investimentos. As informações contidas neste material são consideradas confiáveis na data em que foram apresentadas. Entretanto, não representam por 
parte da SOMMA Investimentos garantia de exatidão das informações prestadas ou julgadas sobre sua qualidade. As opiniões contidas nesta análise são baseadas em 
julgamento e estimativas e estão, portanto, sujeitas a mudanças. 
As informações contidas neste e-mail têm caráter meramente informativo e não constituem qualquer tipo de aconselhamento de investimento ou oferta para aquisição 
de valores mobiliários. Os investimentos em fundo de investimentos e demais valores mobiliários apresentam riscos para o investidor e não contam com garantia da 
instituição administradora, da gestora, de qualquer mecanismo de seguro ou do Fundo Garantidor de Créditos (FGC). A rentabilidade obtida no passado não representa 
garantia de rentabilidade futura. A rentabilidade divulgada não é líquida de impostos. É recomendada a leitura cuidadosa do formulário de informações complementares, 
a lâmina de informações essenciais, se houver, e o regulamento dos fundos pelo investidor antes de tomar qualquer decisão de investimento. Os documentos citados estão 
disponíveis no site da Comissão de Valores Mobiliários (CVM) – www.cvm.gov.br. Para demais informações, por favor, ligue para 48 3037 1004.
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