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SRM EXODUS PLUS FIC FIM 

Comentários de Gestão – JUNHO 2019 

 

O SRM EXODUS PLUS FIC FIM rendeu +0,39% em junho. Desde o início de suas atividades 

em julho de 2018, acumula rendimento de +15,36%, equivalente a 260% do CDI. A 

principal contribuição positiva para a performance do mês veio da posição vendida em 

dólar. 

 

O primeiro semestre de 2019 foi marcado pela persistente desaceleração na atividade 

global e por taxas de inflação notadamente baixas nas principais economias – 

questionamentos em já consagradas teorias econômicas levaram muitos a supor que 

“This time is Different” e a disputa geopolítica entre EUA e China trouxeram à tona a 

seguinte questão central: de onde virá a recuperação do crescimento global?  

Ao longo do mês de junho, notamos uma trégua na disputa entre as duas potências - 

entramos em um armistício temporário, sem reversão das medidas anteriores (salvo 

pequenas e isoladas flexibilizações), com o adiamento das novas tarifas para os 

próximos dias e uma pausa às hostilidades, sobretudo vinculadas ao Presidente 

americano. Apesar disso, a elevada incerteza presente no mercado impactou as cadeias 

produtivas globais e o mercado foi impactado por alta volatilidade nos principais 

índices. 

Vale ressaltar que as expectativas muito deprimidas geraram surpresas positivas na 

Europa, embora, ainda seja difícil acreditar em uma recuperação sustentável dada a 

disputa comercial em voga entre China e EUA. 

No Brasil, vemos a agenda política como sinalizadora de um provável cenário de euforia 

- a tramitação da reforma da previdência e a melhora (mesmo que vagarosa) na 

integração e mecanismos de funcionamento entre os Poderes nos fazem manter o 

otimismo em relação aos ativos de risco brasileiros para o próximo semestre. 

Somado aos fatores internos, notada e pontualmente benéficos, vemos a ainda 

incipiente retomada da negociação comercial entre EUA e China e o desfecho positivo 

do encontro no G20, como boa janela de oportunidade para os países emergentes, e, 

em especial, para o Brasil - os spreads de crédito e as bolsas ao redor do mundo 

retornaram aos melhores níveis no ano. 
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Em relação à atividade industrial, ponderamos com certa preocupação os sinais de 

fraqueza – entendemos este cenário como apontamento de uma recuperação baseada 

principalmente em capacidade ociosa e marginalmente em ganhos efetivos de 

produtividade e melhora nas condições de negócios do país. Cumpre acrescentar que 

também vislumbramos melhora nos dados de crédito e aumento de confiança em 

importantes segmentos da economia. Dado todo o exposto, e mais uma vez, pelo 

elevado nível de capacidade ociosa, consideramos fortemente um possível cenário de 

crescimento sem pressões inflacionárias ao longo do tão esperado próximo ciclo de 

expansão econômica no Brasil. 

Por fim, mantemos atenção nos impactos para o crescimento global advindos das 

disputas comerciais e da adoção de estímulos (principalmente, por expansão de 

crédito) por parte dos bancos centrais e governos. Para o cenário local, nossa 

preocupação ainda se concentra na necessidade de ajustes fiscais como medida efetiva 

de longo prazo para a retomada do crescimento, embora, já vemos movimentos iniciais 

de retomada da atividade com base no impulso da confiança dos agentes econômicos.  

Mantemos 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Alameda Cleveland, 509 - CEP: 01218-000 - São Paulo/SP - Brasil: +55 11 3334-2100 - Peru: +51 1 705-9839 - Chile: +56 2 2582-2351 

srmasset@srmasset.com - www.srmasset.com  

 

 

 

 

 

 


