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O SRM EXODUS PLUS FIC FIM rendeu +0,90% em abril. Desde o início de suas atividades em julho de 
2018, acumula rendimento de +11,23%, equivalente a 232% do CDI. As contribuições positivas para a 
performance do mês vieram da posição comprada em ações no Brasil juntamente com operações de 
proteção no índice Bovespa e da posição que o fundo mantém em cota do FIDC SRM. A contribuição 
negativa predominante veio da posição vendida em bolsa americana. 

 
O mês de abril trouxe uma série de dados heterogêneos para a economia americana. Enquanto os 
números de emprego seguem muito fortes, alguns dados de atividade como a produção industrial de 
março e o consumo e gasto das famílias ficaram aquém das expectativas. Da mesma forma, os dados 
do mercado imobiliário seguem desapontando. Ao fim do mês, a divulgação do PIB do primeiro 
trimestre com crescimento robusto de +3,2% coroou um mês de alta de praticamente 4% no índice 
S&P500. Apesar disso, a principal medida de inflação considerada pelo FED (Core PCE) ficou em 1.3%, 
bem abaixo do nível de 2% buscado pela autoridade e abaixo ainda do que era esperado para o 
trimestre. Em meio a essa dicotomia, o mês de maio começa com a incerteza em relação às 
negociações comerciais entre EUA e China e alguns números de atividade na margem mais fracos no 
gigante asiático, sugerindo que a forte intervenção do governo no primeiro trimestre pode ter tido 
efeito menos duradouro do que em episódios anteriores. 

 
No âmbito doméstico, tivemos a aprovação da PEC da Nova Previdência na CCJ da Câmara, o que era 
amplamente esperado. A matéria segue agora para tramitação em Comissão Especial para o tema. 
Alguns pontos parecem certos que sofrerão mudanças (BPC e aposentadoria rural principalmente), 
no entanto a articulação entre Executivo e Legislativo apresentou notável evolução, com maior 
protagonismo do presidente da câmara, bem como de alguns líderes. No mercado, apesar da 
volatilidade, tanto o dólar quanto juros e bolsa terminaram o mês relativamente estáveis. O ritmo 
da atividade está mais lento do que era esperado no início do ano, o que trouxe a projeção de 
crescimento do PIB em 2019 para perto de +1,5%. 

 
Mantemos nossa visão otimista sobre a aprovação da reforma e com uma potência fiscal relevante. 
Vemos também com entusiasmo o anúncio de medidas microeconômicas de estímulo à competição e 
redução da burocracia. Nesse sentido, no entanto, é preciso ter cautela com setores oligopolizados 
da bolsa brasileira. Seguimos cautelosos com o cenário externo, apesar do bom desempenho do 
primeiro trimestre.  

 

 

 



 

 

A posição do fundo não sofreu alterações significativas em abril, apenas uma redução marginal da 
carteira de ações brasileiras. Seguimos vendidos no dólar contra o real e na 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.  


