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SRM EXODUS PLUS FIC FIM 

Comentários de Gestão – FEVEREIRO 2020 

O SRM EXODUS PLUS FIC FIM rendeu +2,36% em fevereiro. Desde o início de suas atividades 

em julho de 2018, acumula +24,98%, equivalente a 260% do CDI do período, com 

volatilidade anualizada dos últimos 12 meses em 6,1%. 

O mês de fevereiro foi marcado pela disseminação do vírus Covid-19 para países além 

da China, marcadamente Japão, Coréia do Sul, Irã e Itália. Durante a primeira 

quinzena, notícias de menores números de casos na China tranquilizaram os mercados. 

Depois das quedas nas bolsas nos últimos dias de janeiro, vários índices acionários nas 

principais economias fizeram suas máximas históricas. Mesmo com um crescimento 

praticamente nulo nos lucros do 4º trimestre entre as 500 maiores empresas dos EUA, 

o S&P500 conseguiu fazer sua máxima dia 19/02, com uma capitalização de cerca de 

150% do PIB americano e uma concentração recorde, com as 4 maiores empresas 

superando 1 trilhão de dólares em valor de mercado cada uma. 

Há tempos temos argumentado sobre o elevado nível da bolsa americana, considerando 

o agregado das receitas das empresas, o fraco crescimento recente dos lucros, o 

excesso de estímulos por parte do Banco Central, os riscos de vários tipos, sejam 

políticos, geopolíticos ou inflacionários. Aparentemente, a disseminação do vírus e o 

susto que tem causado nas perspectivas de atividade no curto prazo foram o gatilho 

para uma correção dos ativos mundo afora, principalmente bolsas e commodities. 

Temos a visão que essa correção ainda deve ser maior, suficiente para precificar um 

crescimento global na ordem de 2% ou menos e também suficiente para trazer a 

precificação de mercado para o nível de lucros de uns dois ou três anos atrás. É 

esperado que haja uma reação dos Bancos Centrais, com novas rodadas de estímulos, 

apesar de acreditarmos que cada vez menos esses estímulos serão eficazes. Aliviar um 

problema de excesso de alavancagem com barateamento do crédito não nos parece 

ser uma solução razoável. Talvez seja necessário um período de desalavancagem maior 

ou mais intenso. Politicamente, no entanto, esse cenário parece intolerável. Fica a 

dúvida se os agentes políticos conseguem controlar o processo além do que já foi feito. 

O Brasil, como não é imune aos ventos de fora, sofreu junto com a volatilidade global 

na última semana de fevereiro, com a Bovespa buscando o nível dos 100 mil pontos e 

o dólar o patamar de 4,50. Temos mantido uma visão mais neutra em relação ao 

mercado de ações local. O crescimento dos lucros das empresas do Ibovespa no 4º 

trimestre foi bastante satisfatório e a expectativa para 2020 continua boa. Dependendo 

da magnitude dessa correção, vemos algumas opções interessantes para voltarmos a 

alocar em ações, depois de alguns meses com posição neutra. No câmbio, entendemos  
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que o nível atual já embute uma margem relevante em relação ao que consideramos 

nível de equilíbrio, por isso, montamos uma posição vendida em dólar contra real 

durante o mês. Entendemos que a evolução da taxa de câmbio daqui para frente 

dependerá bastante do comportamento do dólar contra as outras moedas. 

Por fim, apesar da sinalização de parar o ciclo de corte de juros que o BC deu no 

COPOM, depois da última semana o mercado já começa a precificar uma flexibilização 

adicional. Julgamos que a estratégia do BC tem sido correta e que o mais prudente 

agora seria aguardar para avaliar o efeito do ciclo de corte já realizado. Com o cenário 

dos próximos meses muito imprevisível, decidimos formar posição comprada em 

volatilidade de juros, para ambos os lados (cortes ou altas), no médio prazo. 
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Período analisado: 01/01/2020 a 28/02/2020 

 

 

 

23/07/2018
Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez Ano Acumulado

2018 - - - - - - 0,09% -1,50% 1,09% 4,02% 0,26% 2,01% 6,03% 6,03%

%CDI - - - - - - 61% -265% 234% 741% 53% 407% 220% 220%

2019 3,44% 0,80% -0,30% 0,90% 3,31% 0,39% 1,90% 0,43% 0,04% 0,38% -1,21% 0,63% 11,16% 17,86%

%CDI 633% 163% -64% 174% 610% 83% 334% 84% 10% 80% -318% 168% 187% 201%

2020 3,59% 2,36% 6,04% 24,98%

%CDI 953% 802% 898% 260%


