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 Ao longo do mês de abril, observamos a aceleração do processo de vacinação na União Europeia 

e, principalmente, nos Estados Unidos. A aceleração da vacinação, em conjunto com o relaxamento das 

medidas de restrição impostas nos meses anteriores, fez com que se observasse uma expansão moderada da 

atividade econômica nessas áreas, com os dados econômicos surpreendendo positivamente. 

	 Nos	EUA	e	na	China,	conhecemos	os	números	do	PIB	para	o	1º	trimestre	do	ano,	e	eles	confirmaram	

as expectativas de recuperação do crescimento econômico mundial ao longo de 2021. Na China, a economia 

cresceu 18,3% nos primeiros três meses do ano, na comparação com o mesmo período do ano anterior. Já 

nos EUA, a economia apresentou crescimento de 6,4% no período. O resultado foi puxado, principalmente, 

pelo crescimento do consumo das famílias que se deveu, entre outras coisas, às medidas de gastos públicos 

propostas pelo governo. 

 É importante notar que, mesmo diante do cenário amplamente positivo para a economia americana, 

o	presidente	Joe	Biden	anunciou	novos	pacotes	de	estímulos	fiscais.	Foi	apresentado	um	pacote	de	US$	2,3	

trilhões	focado	em	infraestrutura,	e	um	pacote	de	US$	1,8	trilhão	voltado	para	a	educação.	Apesar	de	ainda	

precisarem ser aprovados pelo congresso norte-americano, as iniciativas ampliaram as discussões sobre o 

aumento	da	inflação	nos	Estados	Unidos.		

	 Por	fim,	apesar	do	receio	da	 “reflação”	e	do	crescimento	 forte	da	atividade	econômica,	a	política	

monetária dos EUA continuou amplamente acomodatícia. Em abril, o Federal Reserve (Banco Central norte-

americano) manteve tanto as taxas de juros, quanto o programa de compra de ativos inalterados. 

	 No	cenário	nacional,	o	final	do	mês	de	abril	foi	marcado	pela	manutenção	dos	números	relacionados	

à pandemia. Apesar de permanecerem em patamares elevados, tanto o número de novos casos, quanto o 

número de novas mortes apresentaram estabilidade. Ainda, a diminuição das taxas de ocupação das UTIs fez 

com que diversas localidades reduzissem as suas medidas de restrição de mobilidade. 

 Com relação à vacinação, o mês terminou com perspectivas positivas e se observou uma aceleração 

no número de doses aplicadas diariamente. O Ministério da Economia anunciou a antecipação de doses da 

vacina	da	Pfizer	e	das	vacinas	compradas	via	consórcio	Covax	Facility	e,	de	acordo	com	último	cronograma	

divulgado pela instituição, 34,5 milhões de doses de vacinas contra a Covid-19 serão entregues no mês de 

maio. 

 No que diz respeito à atividade econômica, dados relativos ao mês de fevereiro surpreenderam 

positivamente. Os dados corroboram a visão de que a retração do PIB no primeiro trimestre do ano deve ser 

menor do que a inicialmente esperada. Contudo, é importante observar que parte das altas dos indicadores 

pode se dever ao ajuste sazonal, em um mês atípico, no qual o feriado de carnaval foi suspenso em muitos 

estados. O progresso no processo de vacinação e a consequente alta na mobilidade é essencial para 

observarmos uma retomada gradual e consistente da atividade econômica geral. 

	 Em	meio	a	esse	cenário,	seguimos	observando	pressões	 inflacionárias,	apesar	de	 já	observarmos	

certa desaceleração em determinados preços. O IPCA de março, por exemplo, apresentou alta de 1,03% - 

Orçamento de 2021 é aprovado, mas riscos fiscais e políticos permane-
cem
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puxado principalmente pela alta dos combustíveis. A prévia de abril, entretanto, já mostrou desaceleração na 

margem, com a média dos núcleos – medidas que excluem os itens mais voláteis – acumulando alta de 3,7% em 

12	meses.	Para	os	próximos	meses,	esperamos	continuidade	da	desaceleração	dos	preços	dos	combustíveis,	

mas	as	pressões	oriundas	dos	bens	industriais	devem	continuar.	Para	2021,	seguimos	esperando	inflação	em	

5,0%, valor acima da meta estipulada pelo Conselho Monetário Nacional (3,75%) para o ano. 

	 Já	 no	 cenário	 político,	 o	mês	 foi	 marcado	 por	 novas	 instabilidades.	 O	 STF	 anulou	 condenações	

impostas	ao	ex-presidente	Luiz	Inácio	Lula	da	Silva	e	o	tornou	apto	a	disputar	as	eleições	presidenciais	do	

ano	que	vem.	Além	disso,	a	CPI	da	pandemia	foi	instalada	no	Senado	e	deve	continuar	gerando	um	fluxo	de	

notícias negativas para o Palácio do Planalto. 

	 O	 destaque	 foi,	 novamente,	 a	 questão	 fiscal,	 com	 o	 orçamento	 de	 2021	 sendo	 aprovado.	 O	

congresso	aprovou	um	projeto	de	 lei	que	tira	do	teto	dos	gastos	e	da	meta	fiscal,	gastos	com	medidas	de	

combate à pandemia, o que abriu espaço para a sanção do orçamento de maneira parcial pelo presidente Jair 

Bolsonaro.	Foram	vetados	R$	19,8	bilhões	de	dotações	orçamentárias,	além	de	um	bloqueio	adicional	de	

R$	9	bilhões.	Deve-se	notar,	entretanto,	que	o	projeto	aprovado	pelo	congresso	que	tira	da	meta	e	do	teto	

gastos de combate à pandemia, não traz um limite para esses gastos, de modo que é necessário acompanhar 

qual será esse valor extra teto, que impactará diretamente a dívida pública e deve deteriorar ainda mais a 

situação	fiscal	do	país.	

	 Por	fim,	em	contraponto,	aumentaram	as	expectativas	para	o	andamento	da	agenda	de	reformas	no	

Congresso.	O	presidente	da	Câmara,	Arthur	Lira,	prometeu	a	apresentação	do	relatório	oficial	da	reforma	

tributária, enquanto a reforma administrativa passa por audiências  públicas na CCJ.
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Nível Mês Ano 6 Meses 12 Meses

Ibovespa 118893,8 1,9% -0,1% 26,5% 47,7%

S&P 500 4181,2 5,2% 11,3% 27,9% 43,6%

DI1F22 4,66 0,06 1,80 1,20 1,06

DI1F25 7,76 -0,30 2,12 0,98 1,28

DI1F29 8,78 -0,26 1,91 0,74 0,81

VIX 18,61 -4,1% -18,2% -51,1% -45,5%

CDS Brasil 5Y 192,1 -34 48 -27 -117

Dólar (USDBRL) 5,438 -3,48% 4,6% -5,4% -0,9%

Euro (EURBRL) 6,538 -1,08% 3,0% -2,3% 8,8%

DXY 91,3 -2,1% 1,5% -2,9% -7,8%

Petróleo 63,6 7,5% 31,0% 77,6% 237,5%

Ouro 1767,7 3,15% -6,7% -6,0% 4,3%

T10 1,63 -0,11 0,71 0,86 1,54

Indicadores
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 No book de renda variável, aumentamos nossa exposição em bancos, mantendo as demais posições. 

 No book	de	renda	fixa,	mantivemos	nossa	principal	posição,	aplicada	na	parte	longa	da	curva	de	juros	
e tomada na parte intermediária. Temos uma posição pequena aplicada na taxa de 1 ano.

 No book	 de	 moedas	 estamos	 comprados	 na	 moeda	 brasileira,	 dólar	 canadense	 e	 libra,	 sendo	
financiadas	pelo	dólar	americano,	euro,	rand	sul-africano	e	iene.
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Resultado SOMMA Polaris

Mês Ano

Renda Fixa 0,15% 1,87%

Renda Variável 0,51% -2,92%

Moedas - Real 0,49% -1,36%

Moedas - Global 0,12% 0,03%

Despesas e Caixa -0,35% -1,23%

Fundo 0,92% -3,60%

CDI 0,21% 0,54%

PL  R$ 17.993.559,11 

PL Médio (12m)  R$ 22.015.579,67 

Resultado SOMMA Institucional

Mês Ano

Renda Fixa 0,11% 1,36%

Renda Variável 0,17% -1,31%

Moedas - Real 0,18% -0,70%

Moedas - Global 0,11% 0,00%

Despesas e Caixa -0,16% -0,62%

Fundo 0,42% -1,28%

CDI 0,21% 0,54%

PL  R$ 8.047.498,14 

PL Médio (12m)  R$ 8.029.699,99 
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	 Em	 caráter	 sazonal	 o	 fim	 da	 janela	 de	 resultados	 do	 4ºTri/20,	 fechando	 inclusive	 o	 exercício	 de	

2020,	e	o	 início	dos	resultados	do	1º/21	é	o	menor	entre	os	demais	 trimestres	e,	dentro	desse	contexto,	

o monitoramento dos resultados não cessou. Começando com a divulgação dos números da Vale, nossa 

principal posição, que aproveita o momento macro favorável no que tange à atividade chinesa, preço do 

minério	e	apreciação	cambial,	 incorrendo	num	momento	histórico	propício	para	a	Companhia	ajustar	sua	

situação	 contábil,	 transformando	 se	 em	 caixa	 líquido,	 e	 com	 EV/Ebitda	 de	 apenas	 3X.	 Dada	melhora	 de	

projeção de seus lucros outros múltiplos evidenciam seu desconto em relação aos pares nos oferecendo ainda 

em nossa avaliação um potencial de retorno 25%, além da volta da política de dividendos. A Marfrig também 

teve	 importante	 contribuição	 de	 performance	 não	 só	 no	 mês,	 mas	 também	 no	 trimestre,	 impulsionada	

principalmente	por	sua	operação	nos	Estados	Unidos	com	demanda	sólida;	também	contribui	a	apreciação	

do câmbio, compensando o aumento dos custos do gado no Brasil e na Argentina. Por outro lado, os Bancos 

e	a	B3	foram	os	detratores	de	performance	no	portfólio;	muito	por	conta	por	serem	tradicionais	pagadores	

de dividendos e em vias de se iniciar discussões sobre a reforma tributária no Congresso, a possibilidade de 

uma	nova/aumento	da	tributação	sobre	dividendos	pode	diminuir,	por	consequência,	o	retorno	ao	acionista	

e por esse motivo, no curto prazo, esse setor está com uma performance inferior ao índice referência.      

Carta do Gestor • Abril 2021

Resultado Fundamental FIA

Março 2021

Materiais Básicos 1,50% Saneamento -0,18%

Saúde 0,67% Bens de Capital -0,20%

Educação 0,47% Telecomunicações -0,24%

Consumo Não-Cíclico 0,41% Bancos -0,36%

Consumo Cíclico 0,13% Serviços Financeiros -0,47%

Petróleo, Gás e Biocombustível 0,06% Despesas -0,17%

Energia Elétrica -0,05%

Resultado do Fundo 1,56%

Contribuidores Detratores Resultado do Fundo
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 A janela de divulgação de balanços das companhias abertas ganhou força e seus resultados, positivos 

no	que	 tange	 aos	 emissores	 alocados	pelo	 SOMMA	Torino,	 endossaram	a	 continuidade	da	 estratégia	 de	

alongamento da duration do book de debêntures do fundo.

	 O	resultado	deste	movimento	já	pode	ser	observado	pelo	aumento	da	taxa	média	do	portfólio,	saindo	

de DI+1,88% para DI+2,11% a.a. ao longo do mês, ao passo que a duration do fundo partiu de 1,65 ano e 

finalizou	em	2,07	anos.	De	forma	mais	relevante,	a	gestão	alongou	a	exposição	em	Movida	Participações	e	Vix	

Logística – ligadas ao setor de locação de frotas e logística – e realizou a troca intrasetorial de ativos emitidos 

pela	Sabesp	e	Saneago	por	uma	emissão	primária	de	Cagece	–	pertencentes	ao	setor	de	saneamento.	

	 O	fluxo	de	emissões	primárias	também	ganhou	tração.	Aumentou	o	número	de	empresas	acessando	

o	mercado	de	capitais,	e	em	volumes	cada	vez	maiores,	refletindo	na	dinâmica	do	mercado	secundário.
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Resultado SOMMA Torino

Março 2021

Automobilistico 0,08% Over 0,02%

FIDC 0,06% Consumo/Varejo 0,02%

Financeiro 0,06% Siderurgia 0,01%

Contrução Civil 0,05% Educação 0,01%

Energia Elétrica 0,04% Petroquímico 0,01%

Logística 0,03% Concessão Rodoviária 0,01%

Papel e Celulose 0,03% Saúde 0,01%

Saneamento 0,03% Telecomunicação 0,00%

Locação de Frota 0,02% Despesas -0,05%

Resultado do Fundo 0,45%

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	abril	de	2021	foi	igual	a	0,42%,	
enquanto	sua	rentabilidade	12	meses	é	igual	238,30%	do	CDI.	O	patrimônio	líquido	médio	nos	últimos	12	meses	do	fundo,	nesta	data,	é	igual	a	R$	8.030.579,12.
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	abril	de	2021	foi	igual	a	2,07%,	ou	equivalente	a	uma	diferença	de	0,14	do	Ibovespa,	enquanto	sua	rentabilidade	12	meses	é	igual	39,62%.	O	
patrimônio	líquido	médio	nos	últimos	12	meses	do	fundo,	nesta	data,	é	igual	a	R$	14.494.886,27.
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	abril	
de 2021 foi igual a 1,55%, ou o equivalente a uma diferença de -0,38 do Ibovespa e sua rentabilidade 12 meses é igual 29,76%. O patrimônio líquido médio nos últimos 12 
meses	do	fundo,	nesta	data,	é	igual	a	R$	19.162.762,87.
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 abril de 2021 foi igual a 0,45% ou 216,91% do CDI, e sua rentabilidade 12 meses é igual 322,25% do CDI. O patrimônio líquido médio nos últimos 12 meses do fundo, 
nesta	data,	é	igual	a	R$	75.252.489,99.
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	abril	de	2021	foi	igual	
a	0,92%	e	sua	rentabilidade	12	meses	é	igual	5,73%.	O	patrimônio	líquido	médio	nos	últimos	12	meses	do	fundo,	nesta	data,	é	igual	a	R$	22.015.579,67.
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 abril de 2021 foi igual a 0,37% e sua rentabilidade 6 meses é igual 2,21%. O patrimônio líquido médio nos últimos 6 meses do fundo, nesta data, 
é	igual	a	R$	47.266.875,22.
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.

Nos acompanhe nas redes sociais

Clique e confira os relatórios de nossos fundos
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SOMMA Fundamental FIA
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