
Sobre Abril 
 

 O mês foi marcado pela aceleração da vacinação em diversas regiões do mundo. Desta forma, a 
probabilidade de uma abertura da economia mundial mais coordenada e robusta aumenta.  

 

 Nos Estados Unidos, o governo propôs um novo pacote fiscal voltado para a seguridade social, 
que se estende pelos próximos dez anos, somando quase dois trilhões de dólares. Sem sinalizar aperto 
monetário, apesar do forte momento da economia, o FED segue reiterando que uma melhora substan-
cial e persistente nos dados de emprego e inflação ainda não é iminente.  

 

 De toda forma, com o progresso acelerado da vacinação, e consequentemente da abertura, é pos-
sível observar o crescimento das pressões inflacionárias ao redor do mundo, com destaque para bens 
industriais e preços de commodities agrícolas e metálicas.  

  

 A sanção do Orçamento de 2021 ocorreu neste mês, em meio a muita turbulência e atrasos do 
processo. Dúvidas sobre as projeções das dívidas e um novo projeto de lei que autoriza gastos por fora 
do Teto, sem restrições definidas. Com alguns vetos, o Orçamento foi sancionado, respeitando a auste-
ridade fiscal, o que foi uma sinalização positiva para o mercado e aliviou a pressão sobre o câmbio.   

  

 Olhando para maio, o foco será em dois eventos do cenário político: i) evolução da reforma tribu-
tária, que apesar de acreditarmos de extrema importância, deverá encontrar muita resistência; e ii) e 
desfecho da MP da privatização da Eletrobras, na qual acreditamos que teremos um avanço importante 
nas próximas semanas.   

 

Sobre a Casa 

 

 Abril foi um mês positivo: 6,5% no Total Return e 3% na estratégia Long Biased, enquanto a Ibo-
vespa subiu 2%. Neste mês, destacamos de forma positiva as ações da Hering, Eletrobras e Banco Pan.  

  

 A Hering foi responsável por 170bp da performance da nossa carteira este mês, por conta do 
anúncio de sua aquisição por parte do Grupo Soma. As ações do Banco Pan (80bp) seguiram um cami-
nho semelhante, valorizando com a assinatura do acordo de compra da participação da Caixa nas 
ações do Pan por parte do BTG. Por fim, Eletrobras (80bp), que performou ao longo do mês com a evo-
lução do processo de capitalizado no congresso nacional.  

 

 

 


