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O SRM EXODUS PLUS FIC FIM rendeu +3,44% em janeiro, equivalente a 633% do CDI. Desde o início de 
suas atividades em julho de 2018, acumula rendimento de +9,68%, equivalente a 293% do CDI. As 
maiores contribuições para a performance do mês vieram da posição comprada em ações e índice no 
Brasil e da posição vendida em dólar.  

Conforme expresso na carta de dezembro, o mau desempenho do mercado financeiro nos EUA ao 
longo do quarto trimestre de 2018 gerou uma reação por parte do governo em tentar buscar uma 
solução negociada para a guerra comercial contra a China. As negociações estão avançadas e é 
possível que haja algum tipo de acordo entre Trump e Xi Jinping no fim de fevereiro, embora ainda 
não haja esclarecimento sobre os impasses em relação às questões de propriedade intelectual. Além 
disso, a reação mais significativa para a forte recuperação do mercado acionário em janeiro foi do 
Federal Reserve, o qual manteve a taxa de juros constante e indicou que pode parar as medidas de 
normalização monetária e, a depender da evolução dos dados macroeconômicos, até iniciar um novo 
processo de estímulo. 

Na China, o governo também reforçou medidas de estímulo, notadamente no sistema de crédito. 
Dentre os principais bancos centrais do mundo, o PBoC (Banco Central chinês) é o que mais tem 
inflado seu balanço nos últimos trimestres, na tentativa de frear a desaceleração da economia. 
Apesar do esforço, dados de atividade como o PMI continuam apresentando relativa fraqueza. Da 
mesma forma, os dados na Europa em janeiro estão reforçando as perspectivas pessimistas que 
vinham se configurando no final de 2018. A Itália entrou tecnicamente em recessão no último 
trimestre e a projeção de crescimento alemão (maior economia da Europa) para 2019 tem sofrido 
seguidas revisões para baixo. 

Assim como no exterior, a bolsa brasileira teve desempenho robusto em janeiro, principalmente na 
primeira quinzena. O novo governo desde seu início, apesar de alguma falta de articulação na 
comunicação, expressou enfaticamente suas prioridades como sendo a agenda econômica, onde o 
assunto mais importante é a reforma da previdência, e a agenda de segurança pública e combate à 
corrupção. Esse direcionamento está refletindo em maior otimismo de consumidores, empresários e 
investidores, medidos pelos índices de confiança, os quais estão novamente nos níveis anteriores à 
crise. 

 

 

 

 

 



 

 

Seguimos com visão cautelosamente otimista em relação ao mercado acionário brasileiro. A partir da 
segunda quinzena, decidimos proteger a carteira de ações parcialmente através de posição vendida 
no índice Ibovespa, além de retomar a posição vendida no índice americano S&P500. Apesar da forte 
recuperação do nível de preço em janeiro, não vemos a mesma recuperação refletida nos dados de 
atividade divulgados. Pelo contrário, as indicações na margem são de leve deterioração do 
crescimento. Também encerramos a posição vendida no dólar contra o real, mas com o intuito de 
retomá-la em um nível mais atrativo. 

 
 

 
 

AS INFORMAÇÕES CONTIDAS NESSE MATERIAL TÊM CÁRATER MERAMENTE INFORMATIVO, ELE 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 DECRÉDITO – 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.  


