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Em outubro, o fundo SRM Exodus PLUS obteve retorno expressivo graças ao posicionamento otimista em 
relação aos ativos brasileiros. As maiores contribuições ao resultado advieram da queda do dólar contra o 
real, da alta do mercado acionário local e, em parcela um pouco menor, da redução das taxas de juros de 
longo prazo.

No início do mês, quando as pesquisas passaram a mostrar maior definição sobre a corrida eleitoral, os ativos 
de risco no país começaram a performar de maneira significativa, mesmo diante do cenário internacional 
repleto de incertezas. Após meses de cautela por parte dos investidores, a definição da eleição trouxe de 
volta a expectativa da implementação de uma agenda de reformas necessária para o controle das contas 
públicas, conforme defende o presidente eleito, Jair Bolsonaro, através, principalmente, de seu futuro Ministro 
da Fazenda, Paulo Guedes.

Essa expectativa refletiu-se nos preços das ações, na redução dos prêmios de risco nos juros e no CDS (seguro 
contra default da dívida pública) do Brasil, o que também impactou positivamente o real. Com a inflação 
controlada e o grande hiato existente para a retomada da atividade, as perspectivas de crescimento da 
economia para os próximos anos são as melhores possíveis. Isso explica o Ibovespa buscar o maior nível de 
sua história. Entretanto, de agora em diante, é preciso avaliar como será a implementação dessa agenda de 
reformas.

Nesse contexto, nossa postura passa a ser de cautela. Vemos, ainda, certa falta de coesão entre o núcleo 
mais próximo do futuro presidente e dentro do seu próprio partido. Ainda nos parece difuso o apoio da 
base em relação às propostas defendidas por Paulo Guedes. Nossa visão é otimista, mas será necessária 
uma demonstração de habilidade do presidente e sua equipe para aprovar as medidas mais críticas. Não 
achamos que ele terá “vida fácil”.



Por outro lado, em outubro a bolsa americana teve a maior queda mensal em praticamente uma década. 
Após visitar sua máxima histórica no fim de setembro, o principal índice de ações dos EUA cedeu mais de 
10%, anulando todo o ganho do ano apenas nesse mês. Vários fatores estão preocupando os investidores: o 
bom momento da economia americana e o baixo índice de desemprego estão pressionando o Banco Central 
a manter um ritmo (e uma perspectiva) firme de aumento de juros; a desaceleração da China (que tem sido 
mais intensa que o esperado) e a retórica combativa do governo Trump na relação comercial dos dois países 
afetam as projeções de crescimento global; a percepção de que o setor de tecnologia se valorizou muito 
mais do que deveria pelos seus fundamentos; e ainda a contração da liquidez global por parte dos principais 
Bancos Centrais do mundo, iniciando justamente pelo dos EUA.

Assim, seguimos confiantes nos ativos de risco brasileiros, porém o ambiente externo, de grande incerteza, 
exige certa cautela. A nossa carteira de ações brasileiras, mantemos praticamente neutralizada, com posição 
vendida na bolsa americana. Além disso, devido à compressão dos prêmios de risco nos juros locais, vemos 
como proteção boa e relativamente barata uma posição tomada na parte longa da curva.

AS INFORMAÇÕES CONTIDAS NESSE MATERIAL TÊM CÁRATER MERAMENTE INFORMATIVO, NÃO CONSTITUI E NEM 
DEVE SER INTERPRETADO COMO SENDO SOLICITAÇÃO DE COMPRA OU VENDA, OFERTA OU RECOMENDAÇÃO DE 
QUALQUER ATIVO FINANCEIRO, INVESTIMENTO, SUGESTÃO DE ALOCAÇÃO OU ADOÇÃO DE ESTRATÉGIAS POR 
PARTE DOS DESTINATÁRIOS. OS ATIVOS, OPERAÇÕES, FUNDOS E/OU INSTRUMENTOS FINANCEIROS DISCUTIDOS 
NESTE E-MAIL PODEM NÃO SER ADEQUADOS PARA TODOS OS INVESTIDORES. ESTE MATERIAL NÃO LEVA EM 
CONSIDERAÇÃO OS OBJETIVOS DE INVESTIMENTO, SITUAÇÃO FINANCEIRA OU NECESSIDADES ESPECÍFICAS DE 
QUALQUER INVESTIDOR. OS INVESTIDORES DEVEM OBTER ORIENTAÇÃO FINANCEIRA INDEPENDENTE, COM BASE 
EM SUAS CARACTERÍSTICAS PESSOAIS, ANTES DE TOMAR UMA DECISÃO DE INVESTIMENTO. PARA AVALIAÇÃO DA 
PERFORMANCE DE UM FUNDO DE INVESTIMENTO, É RECOMENDÁVEL A ANÁLISE DE, NO MÍNIMO, 12 (DOZE) MESES. 
FUNDOS DE INVESTIMENTO NÃO CONTAM COM GARANTIA DO ADMINISTRADOR, 
DO GESTOR, DE QUALQUER MECANISMO DE SEGURO OU FUNDO GARANTIDOR DE 
CRÉDITO – FGC. INVESTIMENTOS NOS MERCADOS FINANCEIROS E DE CAPITAIS ESTÃO 
SUJEITOS A RISCOS DE PERDA SUPERIOR AO VALOR TOTAL DO CAPITAL INVESTIDO. 
RENTABILIDADE PASSADA NÃO REPRESENTA GARANTIA DE RENTABILIDADE FUTURA. 
A RENTABILIDADE DIVULGADA NÃO É LÍQUIDA DE IMPOSTOS.


