
 

 

SRM EXODUS PLUS FIC FIM 
Comentários de Gestão – MAIO 2019 
 

O SRM EXODUS PLUS FIC FIM rendeu +3,31% em maio. Desde o início de suas atividades, em julho de 
2018, acumula rendimento de +14,91%, o equivalente a 276% do CDI. A principal contribuição positiva 
para a performance do mês veio da posição vendida em ações nos EUA. 
 
Após uma sequência de valorização mês a mês desde o início do ano até sua máxima histórica, no fim 
de abril, a Bolsa americana sofreu queda de 6,6% em maio. O acirramento da tensão comercial com 
a China, além de dados de atividade apresentando um segundo trimestre mais fraco após a forte 
expansão da economia americana no primeiro trimestre, contribuiu para o reajuste do nível de preço 
do S&P 500. Apesar da menor taxa de desemprego da história americana, a inflação não dá sinais de 
alta, tampouco os indicadores de consumo. No fim do mês, o presidente Trump abriu nova “frente 
de batalha”, anunciando tarifas sobre importações mexicanas. Com a desaceleração recente da 
economia, o mercado já pressiona o FED a cortar os juros ainda este ano. 
 
No Brasil, tivemos duas quinzenas completamente antagônicas. No início do mês, as dúvidas em 
relação à articulação do governo para a reforma da previdência aumentaram a ansiedade dos agentes 
econômicos. As projeções de crescimento do ano foram revisadas para cerca de 1%. O real 
desvalorizou até o nível de 4.10, conforme aumentava o cenário de impasse no Legislativo. Várias 
medidas provisórias corriam o risco de perder a validade, incluindo a da reforma administrativa dos 
ministérios. A tensão chegou a tal ponto que, no intervalo de uma semana, houve duas grandes 
manifestações populares: uma contra o governo e outra a favor. O presidente Bolsonaro, junto aos 
presidentes dos outros poderes, a partir de então, deu sinais de entendimento dos principais atores 
políticos a favor da agenda do Executivo, com destaque à reforma da previdência. 
 
A aprovação da MP 870 e uma série de acordos para dar andamento a outros assuntos igualmente 
importantes, como a revisão do marco regulatório do saneamento, a medida provisória de combate 
a fraudes no INSS, a permissão de capital estrangeiro em companhias aéreas no Brasil, a aprovação 
da reforma tributária na CCJ etc., renovaram o otimismo no mercado local, levando o dólar de volta 
a 3.93, fechando maio inalterado em relação a abril. O Ibovespa retornou aos 97 mil pontos após a 
mínima abaixo de 90 mil pontos em meados do mês.  
 
Enfim, entramos em junho com boas perspectivas para a aprovação da reforma previdenciária, além 
de uma série de outras medidas em tramitação. Esse panorama mantém nosso otimismo em relação 
aos ativos de risco brasileiros. Seguimos com nossa posição comprada em uma cesta de ações no 
Brasil, além do real. O ambiente externo continua sendo o ponto de atenção na nossa visão, expressa 
pela posição vendida no S&P500. Entendemos que o fim do ciclo econômico nos EUA ainda vai gerar 
um impacto significativo na precificação da Bolsa e dos juros. 
 

 

 



 

 

 

 

 

 
 

 

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.  
  


