
Sobre Maio 
 

 Neste mês de maio, a esperança da vacina pareceu estar tomando forma, pois os países mais avançados na 
campanha de vacinação apresentam uma queda expressiva na curva de óbitos. De acordo com o experimento 
feito em Serrana, com 75% da população vacinada já é possível controlar a pandemia. Em São Paulo existe uma 
previsão do governo de que toda a população adulta do estado seja vacinada até o final de outubro deste ano. 
Assim, caso a previsão para SP se concretize, tudo indica que em meados de setembro/outubro, a situação da 
pandemia já esteja muito melhor. 

 

 O resultado positivo do PIB brasileiro surpreendeu, embora este resultado não tenha atingido todos os âm-
bitos da economia. O crescimento se deu por setores como exportação e indústrias que geram pouco emprego, o 
que acaba por não refletir expressivamente na retomada do emprego. 

 

 Além disso, a inflação continua em patamares elevados no país, mas o Banco Central se mostra atento e 
mantém sua posição para controlá-la e mantê-la dentro da meta no próximo ano, e a questão se ela será ou não 
transitória é a grande dúvida do mercado.  

 

 Outro fator positivo para o Brasil é o aumento da procura por commodities, por conta de três principais 
pontos: (i) pacotes fiscais de investimentos em infraestrutura da China e dos Estados Unidos; (ii) a mudança no 
modo de produção de porco na China aumentará o uso de ração, crescendo assim a busca por soja e milho; e (iii) 
restrições de oferta em diversas commodities podem ainda deixar os preços altos por algum tempo. 

 

Sobre a Casa 

 

 Os resultados dos nossos fundos foram muito positivos em maio: o Total Return rendeu 21,2% e o Long Bi-
ased 5,0%, enquanto a bolsa rendeu 6,1%. Analisando nossa performance no ano de 2021 inteiro, o Total Return 
rendeu 22,17% e o Long Biased 14,47%, frente ao rendimento de 6,05% da bolsa.  

 Detalhando um pouco mais sobre esse rendimento YTD, temos a quebra da performance dos fundos por 
setor:  

 

 

 


