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SRM EXODUS PLUS FIC FIM 

Comentários de Gestão – SETEMBRO 2019 

 

O SRM EXODUS PLUS FIC FIM rendeu +0,04% em setembro. No ano de 2019, acumula 

rendimento de +11,38% e, desde o início de suas atividades em julho de 2018, acumula 

+18,10%, equivalente a 240% do CDI.  

A desaceleração global parece estar finalmente afetando os dados dos EUA. Ao longo 

de setembro, números fracos foram divulgados na indústria, no varejo e nos índices de 

confiança. O nível de emprego continua sólido, mas a inflação segue baixa e estável. 

Com receio do impacto externo, o Fed reduziu novamente os juros em 0,25% e, em 

meio a um surto de iliquidez no mercado de cash, voltou a expandir o balanço, em 

uma espécie de soft QE. Com a expectativa de mais cortes à frente, o mercado segue 

otimista tanto na renda fixa quanto na renda variável. O S&P500 subiu +1,7% no mês. 

O juro de 10 anos, apesar de uma alta forte na primeira quinzena, estabilizou próximo 

ao nível de 1,60%. Por fim, o índice DXY, que mede a força do dólar contra as principais 

moedas, valorizou novamente no mês. 

Nossa visão em relação à economia americana permanece inalterada. Vemos pouco 

avanço nas conversas bilaterais entre EUA e China. Algum acordo comercial de escopo 

limitado pode ser fechado, mas não o suficiente para alterar a rota de desaceleração 

econômica para a principal economia do mundo. Em ambiente de quedas dos lucros 

corporativos e ativos sobrevalorizados em diversos mercados, mantemos nossa posição 

vendida em bolsa americana. Em uma economia com grandes déficits duplos e uma 

moeda menos atrativa como reserva de valor, ou a inflação aparece para manter os 

níveis de preços relativos dos ativos, ou na ausência de inflação, haverá uma correção 

para baixo dos mesmos. Continuamos a acreditar na ineficácia de novas rodadas de 

estímulo monetário. 

No Brasil, tivemos avanços na tramitação da Reforma da Previdência pelo Senado, 

outro corte de juros de 50 bps pelo Copom e alguns números de atividade um pouco 

mais animadores, como as vendas do varejo de julho e a criação de empregos de 

agosto, medida pelo Caged. Em ritmo ainda lento, a economia parece terminar o ano 

mostrando alguns sinais de retomada. O ambiente externo traz incertezas, na medida 

que o câmbio responde aos movimentos globais do dólar e a alta da bolsa é freada por  
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um forte fluxo de venda de estrangeiros. Mantemos nossa exposição relativamente 

otimista com a economia doméstica através do real, mas neutros em ações, 

aguardando um momento mais propício para alocar. 
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