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SRM EXODUS PLUS FIC FIM 

Comentários de Gestão – MARÇO 2020 

O SRM EXODUS PLUS FIC FIM rendeu -5,45% em março. No ano de 2020, acumula retorno 

de +0,25% (equivalente a 25% do CDI do ano). Desde o início de suas atividades em 

julho de 2018, acumula +18,16%, equivalente a 182% do CDI do período. 

O mês de março entrou para a história, não só pela mais rápida deterioração econômica 

vista no capitalismo, como pela disseminação da pior pandemia desde 1918. Na carta 

de fevereiro, expomos nossa preocupação com a correção dos ativos, os quais 

julgávamos sobrevalorizados, após o efeito do Covid-19. Pela evolução dos dados na 

China, Japão, Coréia, Irã e Itália, era esperado que a epidemia se espalhasse 

rapidamente pelo ocidente e impactasse de maneira significativa os ativos de risco. 

Nossa principal posição era vendida em S&P500, já com essa expectativa. 

Ao fim da primeira quinzena de março, julgamos que a correção dos ativos até então 

já embutia uma queda muito forte no nível de atividade global. A China já mostrava 

recuperação da atividade na margem, e os Bancos Centrais mundo afora colocavam em 

curso a maior injeção de liquidez, estímulo monetário, e vários governos estímulo 

fiscal, da história. Apesar de céticos quanto à eficácia de uma nova rodada de 

estímulos, entendemos que a magnitude das intervenções dessa vez foi muito além do 

que imaginávamos. Por isso, decidimos zerar nossa posição vendida e, aos poucos, 

preparar o portfólio para uma retomada do apetite ao risco nos mercados globais. 

Como tomamos essa decisão relativamente cedo, esse foi o principal fator que 

impactou a performance no mês. 

Devido ao enxugamento de liquidez no Brasil (bem como em praticamente todos os 

mercados emergentes), a posição comprada em Real foi severamente afetada. Nossa 

posição comprada em volatilidade de juros defendeu parcialmente a exposição pré-

fixada da carteira. Ao longo da segunda quinzena, decidimos substituir toda a posição 

de câmbio e juros por uma maior alocação em ações domésticas. 

O mercado local de ações foi uma das classes de ativos de risco que mais sofreu esse 

ano. Em dólar, a queda do Ibovespa foi de 59,2% entre a máxima em janeiro e a mínima 

no dia 19/03. Certamente o impacto da pandemia, juntamente com as medidas de 

restrição impostas, será enorme no desempenho da atividade esse ano. O emprego será 

fortemente atingido, bem como o mercado de crédito e o quadro fiscal do Brasil. No 

entanto, entendemos que, apesar de todos esses efeitos, os preços das ações de 

grandes empresas do Brasil estão extremamente atrativos. É provável que não 

tenhamos uma recomposição de lucros tão rápida no ano que vem. Mesmo assim, vemos  
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uma grande oportunidade em carregar uma cesta de ações de empresas sólidas, com 

histórico de resultado consistente, mesmo sob fortes crises. 

Entendemos que a pandemia será passageira. Quando a situação melhorar, teremos 

uma enorme injeção de estímulos fazendo efeito em uma economia global que sofreu 

uma desalavancagem forçada. O grande risco a partir daí, na nossa opinião, é um 

aumento da inflação no médio prazo. Nesse cenário, nossa carteira estará bem 

protegida através de ações de grandes empresas que conseguem, na medida do 

possível, reajustar seus preços. 

A volatilidade do fundo aumentou junto com a do mercado durante o mês. Com a 

mudança no perfil da carteira, mais concentrada em ações daqui em diante, a 

volatilidade irá diminuir, mas ainda vai se manter mais alta que o histórico do fundo. 

Estamos confortáveis com esse aumento circunstancial da volatilidade, pois 

vislumbramos na carteira atual uma oportunidade histórica de alocação de longo prazo. 

 

 

 
Atribuição de Performance (Ano) 

 
     Período analisado: 01/01/2020 a 31/03/2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

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% 0,00% 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% 0% 174% 610% 83% 334% 84% 10% 80% -318% 168% 187% 201%

2020 3,59% 2,36% -5,45% 0,25% 18,16%

%CDI 953% 802% -1603% 25% 182%
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As informações contidas neste material não podem ser consideradas como única fonte de informações no processo decisório do investidor, que, antes de tomar 

qualquer decisão, deverá realizar uma avaliação minuciosa do produto e respectivos riscos, face aos seus objetivos pessoais e ao seu perfil de risco ("Suitability"). 

RENTABILIDADE PASSADA NÃO REPRESENTA GARANTIA DE RENTABILIDADE FUTURA. Assim, não é possível prever o desempenho futuro de um investimento a partir 

da variação de seu valor de mercado no passado. A RENTABILIDADE DIVULGADA NÃO É LÍQUIDA DE IMPOSTOS. A Nova SRM Asset Administração de Recursos e 

Finanças não assume que os investidores vão obter lucros, nem se responsabiliza pelas perdas. É recomendada a leitura cuidadosa do Formulário de Informações 

Complementares e regulamento do fundo de investimento pelo investidor ao aplicar seus recursos.  

Fundos de Investimento não contam com a garantia do administrador, do gestor, de qualquer mecanismo de seguro do Fundo Garantidor de Crédito – FGC. Este 

Fundo está autorizado a realizar aplicações em ativos financeiros no exterior. Este Fundo utiliza estratégias com derivativos como parte integrante de sua política 

de investimentos. Tais estratégias, da forma como são adotadas, podem resultar em significativas perdas patrimoniais para seus cotistas. 

 

 


