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Comentários de Gestão – MARÇO 2019 
 

“O inverno está chegando.” 
 

O SRM EXODUS PLUS FIC FIM rendeu -0,30% em março. Desde o início de suas atividades em julho de 
2018, acumula rendimento de +10,23%, equivalente a 238% do CDI. As contribuições positivas para a 
performance do mês vieram da posição comprada em ações no Brasil juntamente com proteção no 
índice Bovespa e da posição em ativo de crédito. As contribuições negativas vieram da proteção da 
carteira com venda de bolsa americana e da posição vendida em dólar contra real. 
 
Durante o mês de março, a despeito de uma série de indicadores piores na maior economia mundial 
(ISMs de fevereiro, relatório de criação de empregos, desaceleração da inflação tanto no varejo 
quanto no atacado, estagnação da produção industrial, além de números fracos de ordens de bens 
duráveis e indicadores de atividade regionais), testemunhamos uma continuação do movimento de 
alta da bolsa já visto em fevereiro. Alguns números mistos no setor imobiliário e um crescimento 
além das expectativas no varejo em janeiro ajudaram, mas o fator determinante foi a reunião de 
política monetária do Federal Reserve em 20 de março, a qual confirmou as expectativas do mercado 
em esvaziar as projeções de altas de juros adicionais em 2019. Seguindo a indicação da curva de juros 
futura, o banco central retirou de seu gráfico de pontos as duas altas adicionais que pretendia 
implementar nos juros americanos quando da reunião de janeiro. Alguns membros até sugerem a 
possibilidade de um afrouxamento monetário no futuro próximo, seja via queda nos juros, seja via 
encerramento do programa de redução do balanço e eventualmente até uma nova rodada de 
expansão do mesmo. 
 
Dados de produção industrial decepcionaram no mundo todo. Números fracos na Alemanha fizeram 
as projeções de crescimento do país (e da Europa por consequência) colapsarem para cerca de +0.5% 
para esse ano. A taxa de juros de 10 anos na Alemanha voltou a ficar negativa após quase 3 anos. Na 
China, exportações de fevereiro caíram 20% em relação a fevereiro anterior. Lucros industriais no 
primeiro bimestre caíram 14% em relação ao primeiro bimestre de 2018. A produção industrial 
chinesa, apesar de crescer 5,3% no primeiro bimestre contra o ano anterior, apresentou a menor taxa 
de crescimento desde a crise de 2008. 

 

 

 

 

 



 

 

No fim de março, vimos pela primeira vez desde 2007 a inversão da curva de juros americana (entre 
3 meses e 10 anos). Esse diferencial sinaliza maior probabilidade de recessão no curto prazo (entre 
2019 e 2020). De fato, a desaceleração da economia global nos últimos meses acendeu o alerta no 
próprio Federal Reserve, que se viu obrigado a mudar a sua previsão de política monetária. O alto 
grau de intervenção do governo chinês, a fim de manter o crescimento em nível controlado, aliado a 
uma postura mais expansionista do Fed, pode garantir mais um período de bonança para os ativos de 
risco mundo afora. No entanto, na nossa visão, a cada nova intervenção o grau de eficácia é menor. 
Temos hoje nas principais economias níveis de juros mais baixos que no período pré-crise de 2008, 
balanços dos Bancos Centrais muito mais inflados e economias como um todo bem mais alavancadas. 
Taxas de juros baixas podem ser suportes para alocação em bolsa, mas sem novas rodadas de liquidez 
abundante (que permitam buybacks das empresas) e com a economia global em desaceleração (o que 
é evidenciado por inflação cadente nos países desenvolvidos), não vemos como sustentável um 
movimento contínuo de alta na bolsa americana. 
 
No Brasil, a tramitação da reforma da previdência em março mostrou-se mais lenta do que o 
imaginado inicialmente. Ruídos na comunicação e na relação entre Executivo e Legislativo não 
ajudam. Enquanto isso, a atividade econômica perde um pouco de dinâmica. Bem-sucedidos leilões 
de aeroportos, portos e ferrovias não foram suficientes para aumentar a confiança de empresários e 
consumidores nesse mês. As projeções de crescimento para 2019 já começam a apontar para menos 
de 2%. Essa estagnação da atividade tem mantido os juros estáveis. No entanto, a alta do petróleo 
(que já supera 30% no ano), o dólar forte e as revisões tarifárias de preços monitorados mantêm a 
inflação perto da meta, o que deixa o Banco Central em modo de espera, atribuindo seus próximos 
movimentos à tramitação das reformas e à evolução do cenário internacional. 
 
Enfim, o inverno está chegando e, com ele, a definição sobre a reforma da previdência. Quanto maior 
for a potência fiscal do projeto aprovado, mais razões teremos para acreditar em crescimento 
sustentável por muitos anos pela frente, mesmo em períodos de turbulência vinda do exterior. 
Acreditamos na sua aprovação, embora ainda não tenhamos visibilidade sobre o seu impacto fiscal. 
Seguimos preocupados com o cenário externo, apesar do reiterado apetite a risco nas principais 
economias. Mantemos nossa posição comprada em bolsa brasileira e no real contra o dólar, além da 
posição vendida em bolsa americana. 
 

 

 

 

 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 
 

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.  


