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SRM EXODUS PLUS FIC FIM 

Comentários de Gestão – JULHO 2019 

 

O SRM EXODUS PLUS FIC FIM rendeu +1,90% em maio. Desde o início de suas atividades 

em julho de 2018, acumula rendimento de +17,55%, equivalente a 270% do CDI. A 

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

dólar contra real. 

Após uma alta expressiva no mês de junho, a bolsa americana seguiu fazendo novas 

máximas durante o mês de julho até, enfim, no último dia do mês, após a reunião de 

FOMC, ceder boa parte da alta mensal, para fechar com alta modesta de pouco mais 

de 1%. Nos últimos meses, o mercado veio, crescentemente, precificando maiores 

probabilidades de corte na curva de juros futura, baseando-se na visão de que, em 

meio à guerra comercial, à inflação baixa e a certa desaceleração da economia no 2.o 

trimestre que se vinha projetando, o FED não teria escolha se não iniciar um novo ciclo 

de corte de juros. Uma nova dose de estímulo monetário, nesse contexto, seria 

suficiente para garantir a continuidade do movimento de valorização de ativos 

financeiros visto desde a grande crise de 2008/2009. 

No entanto, a desaceleração do 2.o trimestre mostrou-se tímida (economia cresceu a 

robustos 2,1% anualizados). Apesar da inflação (medida pelo CPI) estar relativamente 

baixa, alguns núcleos ainda se mantêm no nível de 2% ao ano. Além disso, a taxa de 

desemprego segue no menor valor em 50 anos. Com essa dinâmica em mente, o comitê 

do FED no dia 31, embora tenha cedido à visão do mercado (a qual é reforçada pela 

pressão da Casa Branca) e cortado 0.25% os juros, não demonstrou que o plano da 

autoridade contemple mais estímulos pela frente. 

Sem novos estímulos monetários e com o crescimento dos índices acionários muito 

acima do crescimento dos lucros das companhias reportados nesse segundo semestre, 

a bolsa americana parece finalmente começar uma reprecificação, a qual na nossa 

visão pode ter uma magnitude surpreendente. O paradigma de sustentação de 

mercados via acúmulo de estímulos induzindo endividamento cada vez maior, tanto 

público quanto privado, parece estar se esgotando. Cada nova rodada de estímulo é 

menos eficaz que a anterior. Na incapacidade de reduzir juros já zerados (ou 

negativos), algumas economias devem recorrer à desvalorização cambial. O próprio 

Presidente dos EUA já explicitou seu desejo por uma moeda mais fraca como 

ferramenta de crescimento. Com imensos déficits fiscal e comercial, a desvalorização  
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do dólar pode vir naturalmente, porém, dependerá da sua substituição no mundo por 

outras moedas (ou ativos) percebidos como reserva de valor. O yuan chinês ainda está 

longe de cumprir esse papel. Muitas vozes no mercado têm argumentado em prol do 

ouro. Esse desfecho é imprevisível, mas na briga relativa, achamos que moedas com 

bons fundamentos tendem a apreciar em relação ao dólar. No momento, vemos o real 

como um bom candidato à apreciação relativa. O risco de curto prazo é a aversão ao 

risco que a reprecificação da bolsa americana pode trazer a emergentes de um modo 

geral. 

No Brasil, o mês foi marcado pela aprovação em 1.o turno na Câmara dos Deputados 

do projeto da Nova Previdência. Passo importante para o controle dos gastos públicos, 

deslanchou o otimismo dos investidores locais, o que fez o Ibovespa atingir sua máxima 

histórica no dia 10/07 acima dos 106 mil pontos. Com inflação controlada e 

crescimento ainda estagnado em menos de 1% (segundo projeções da pesquisa Focus), 

o Banco Central teve tranquilidade para reduzir em 0.50% a taxa Selic. Quanto aos 

próximos passos, apesar de o mercado precificar ao menos mais 2 cortes (ainda com 

alguma divergência quanto à magnitude), vemos essa precificação com alguma 

cautela. As projeções de inflação para 2019 estão abaixo da meta, no entanto, para 

2020, qualquer alta inesperada do índice de preços no curto prazo pode levar a 

projeção para níveis acima da meta. Esse risco parece subestimado pelo mercado no 

momento.  

Em relação ao portfólio, seguimos construtivos com o cenário local, no entanto, 

taticamente, decidimos zerar nossa posição comprada em ações brasileiras e até 

montamos em meados de julho uma pequena posição vendida em Ibovespa, até termos 

uma melhor visibilidade dos impactos da decisão do FOMC de julho e dos próximos 

passos. Seguimos vendidos em bolsa americana pelos motivos citados acima. Também 

no início de julho zeramos nossa posição vendida em dólar (comprada em real), mas 

pretendemos retomá-la em níveis melhores, conforme um cenário de aversão a risco 

se materialize com nitidez. 
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