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Economia Internacional  

Reflexo da pandemia e o que está por vir, feito a ponta de um Iceberg, a atividade econômica mundial no 1º 

trimestre de 2020 (1T20) foi muito ruim. Nos EUA a queda do PIB atingiu 4,8%, na Zona do Euro 3,8%, na 

França 5,8%, em Hong Kong 8,9% e na China 6,8%. Neste 2T20 as quedas podem ser catastróficas conforme 

indicadores vão sendo divulgados, como a taxa de desemprego de 14,7% nos EUA em abril, evidenciando 

possível e impressionante queda do PIB de 34,9% anualizada no 2T20, segundo o FED de Atlanta. 

A Organização Mundial do Comércio (OMC) confirmou o colapso nos fluxos comerciais, com retração de até 

32% em 2020. Na Europa e na Ásia a inflexão das curvas de casos e mortes permite alguns países afrouxarem 

o isolamento social. A Alemanha, em meio à pandemia, atuou com 80% das fábricas abertas e apenas 25% 

delas cancelaram investimentos. Como grande exportadora aos asiáticos e em não havendo uma escalada de 

tensão entre EUA e China, a Alemanha pode sinalizar a recuperação dos fluxos comerciais. 

Na China a produção de aço bruto das últimas 7 semanas praticamente atingiu o nível de igual período de 

2019, com redução de 25% dos estoques em relação ao pico. É uma recuperação excelente para quem foi o 

epicentro, mas preocupante para produtores de aço como o Brasil que operam com 60% de ociosidade e 

ainda com evolução de casos da Covid-19. A recuperação chinesa reforça nossa ideia na Carta Mensal de 

Fevereiro de que a China iria se recuperar mais rápido e países preparados iriam se aproveitar disso. 

 

Economia Nacional 

Desde o início de abril os dados da Organização Mundial da Saúde (OMS) demonstram que novos casos de 

Covid-19 nas economias desenvolvidos caíram 40%, mas continuam se propagar nas economias emergentes. 

No Brasil os fatos falam por si só, a começar pela fragilidade do sistema de saúde pública e seu rápido colapso, 

associado ao grande número de Municípios pobres e até Estados, a muitas favelas, a uma população 

desorientada, tornando ineficientes medidas de combate à pandemia, reiterando a continuidade do 

isolamento social e grande possibilidade de adoção de lockdown. 

Nesse ambiente não podia ser diferente uma queda de 9% na produção industrial de março, uma retração de 

99% na produção de veículos e uma forte deterioração dos indicadores de confiança do setor privado, ambos 

em abril. Logo, se ainda estamos propagando a infecção, os próximos indicadores serão assustadores, 

gerando menor remessa de lucros e dividendos, o que contribui para um menor déficit em conta corrente, 

mas fontes de financiamento como investimento estrangeiro e aplicações em renda fixa e variável estarão em 

flying to quality comprometendo o balanço de pagamentos. 

Muito em função da pandemia, mas fortemente agravado pelo estado político do país gerado pela 

incapacidade de gestão do presidente, com perda de Ministros relevantes, base política inadequada e 

constante indução de desestabilização dos poderes. 
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Apesar da economia mundial seguir fortemente impactada pela pandemia do Covid-19, os principais 

mercados de ações do mundo tiveram uma recuperação relevante nos seus preços. O cenário continua muito 

incerto para a economia, as medidas de isolamento social impostas pelas principais economias do mundo, 

impactaram negativamente as empresas de todos os portes, sendo que alguns setores como aviação, 

petróleo, turismo, entre outros, foram severamente atingidos. Por outro lado, muitas empresas dos setores 

de tecnologia, internet e mídias digitais tiveram impactos positivos em seus negócios. Todos aguardam os 

desdobramentos da atual desaceleração do Covid 19, cientistas trabalham incessantemente em busca de 

tratamento e vacina que irão controlar a pandemia. O que dá esperança é que os países Europeus, os mais 

afetados em óbitos por milhão, tiveram uma redução bastante expressiva da pandemia ao longo do mês de 

abril e no começo de maio, tanto que alguns destes países estão reduzindo gradativamente o isolamento 

social e começando a dar os primeiros passos para a retomada da atividade econômica. Os meses de maio e 

junho serão os divisores de águas, onde se espera que após a tempestade volte a bonança. O FMI está 

prevendo uma queda de 3,0% para o PIB Mundial em 2020 e uma forte recuperação de 5,8% em 2021, para 

os Mercados Emergentes a previsão é de uma queda de 1,1% em 2020 e de um crescimento de 6,6% em 

2021. 

No Brasil, os juros e a inflação baixos têm incentivado bastante o investimento no mercado de ações, apesar 

do solavanco recente nos mercados acionários os investimentos em ações continuam com cenário promissor 

para o futuro, a condição é de que a saúde pública volte ao seu ritmo anterior à pandemia. Outro fator 

fundamental para o sucesso da economia brasileira e consequentemente do mercado de ações é que o 

ambiente político seja melhorado. Mais um mês se passou e os atritos entre os poderes continuam 

frequentes, infelizmente estes atritos impactam de forma muito negativa o humor dos investidores locais e 

estrangeiros, impedindo uma onda de investimentos mais forte para o Brasil. A sociedade brasileira  e 

consequentemente as empresas devem estar acima de tudo de uma vez por todas, todos estão pagando 

muito caro por esse contínuo desentendimento entre as instituições. 

O relatório FOCUS de 08/maio/2020 apresenta os seguintes destaques no campo econômico: 

➢ IPCA – Inflação - A expectativa para o final de 2020 é que a Inflação seja reduzida para 1,76% e que 

volte a subir para 3,25% no final de 2021. Esses números indicam que o mercado está acreditando na 

redução do consumo, provocando uma queda na inflação em 2020 e de uma alta ao longo de 2021. 
 

➢ Taxa Selic – Taxa de Juros – A expectativa para o final de 2020 é que a Taxa Selic alcance 2,50% e que 

volte a subir para 3,50% em 2021. Esses números indicam que a autoridade monetária está reduzindo 

a taxa de juros com o objetivo de provocar maior aquecimento na atividade econômica. 
 

➢ PIB – Atividade Econômica - A previsão do PIB há 4 semanas era uma queda de 1,96%, a previsão 

atual é de que a queda seja mais forte (4,11%). Para 2021 a estimativa é uma alta de 3,20%. Agentes 

do mercado estão esperando um novo ciclo de recuperação assim que ocorra o controle e forte 

desaceleração da pandemia. 
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EVOLUÇÃO DOS RENDIMENTOS 

  
 

GRÁFICO DE 5 ANOS  

O investimento em ações apresenta bom retorno, apesar da forte queda em março de 2020: 

 
  

INDÚSTRIA DE FUNDOS - O patrimônio da indústria atingiu R$ 5,232trilhões no fechamento e abril conforme 

dados divulgados pela ANBIMA. O fluxo total de recursos para a indústria de fundos apresenta uma captação 

líquida negativa de R$ 91,1 bilhões em abril/2020, segue os números por classe de ativo: 
Classe de Ativos PL (R$ bilhões) Captação em 2020 (R$ bi) 

Fundo de Renda Fixa 2.039 -120,8 

Fundo Multimercado 1.189 9,0 

Previdência 919 0,3 

Fundo de Ações 391 44,3 

FIP 299 2,6 

FIDC 181 -12,9 

FII 129 ND 

Off Shore 49 ND 

ETF 26 6,5 

Fundo Cambial 7 1,4 

Total 5.232 -69,6 

Ativo
Retorno em                  

1 mês

Retorno         

em 2020

Retorno          

em 1 ano

Retorno          

em 3 anos

Retorno         

em 5 anos

CDI 0,28 1,30 5,19 20,93 56,19

Dolar Ptax Venda 4,39 34,64 37,56 69,68 81,29

Ibovespa 10,25 -30,39 -16,45 23,09 43,18

IPCA -0,31 0,22 2,40 10,43 25,60

Poupanca (nova) 0,22 0,98 3,73 14,71 34,45

S&P 500 12,68 -9,85 -1,13 22,16 39,65

Data Base: 30/04/2020         Fonte: Economatica
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Em abril os mercados globais apresentaram recuperação em relação à crise de pandemia que colapsou os 
mercados mundiais em março. O Brasil teve uma recuperação mais tímida que os mercados mundiais, 
agravada principalmente pelas constantes discordâncias no ambiente político, e também com as recentes 
trocas ministeriais. O mercado financeiro local e externo assiste a tudo isso perplexo, aguardando que o bom 
senso prevaleça e que os políticos trabalhem para o bem Brasil, honrando e respeitando a expressão impressa 
na bandeira nacional “Ordem e Progresso”, este é o foco que o país precisa. 
 

Renda fixa: Com os juros a 3,00% a.a. as oportunidades de ganho na Taxa Selic, assim como nos títulos 

atrelados à inflação estão muito abaixo dos padrões históricos, acreditamos assim como praticamente todo o 

mercado, que esse ambiente de juros baixos deve permanecer por um bom tempo. Neste contexto os 

recursos dessa classe de ativos estão migrando para ativos com possibilidade de maior rendimento, conforme 

dados divulgados pela ANBIMA. 
 

Crédito privado: O cenário se apresentava promissor, com a marcação a mercado sofrida nos fundos dessa 

categoria, as taxas de carregamento ficaram muito mais atrativas em função do mercado ter precificado uma 

certa instabilidade junto aos ativos deste segmento.  Como o governo não tem financiado mais a economia 

privada como no passado, existe espaço para maior atuação dos agentes privados de financiamento. 
 

Multimercado: Existem oportunidades de geração de resultados positivos nesta categoria, já que os gestores 

podem estruturar operações com juros, moedas, ações e commodities, tanto no mercado local e externo. Os 

mercados estão muito voláteis neste momento e teses de investimentos fundamentadas em tendências de 

médio/longo prazo acabam tendo oscilações positivas e negativas até se consolidarem. 
 

Ações: Este é o segmento que apresenta um cenário de melhor retorno no Brasil, com juros baixos o que terá 

maior potencial de valorização serão as boas empresas que vão continuar crescendo e se tornando mais 

eficientes e lucrativas ao longo do tempo. Neste contexto, ações/empresas de qualidade apresentam um bom 

potencial de valorização, entre 10% a 15% a.a. no médio/longo prazo. Como historicamente sempre 

aconteceu, na crise é quando aparecem as oportunidades, porém a pandemia precisa ser controlada e o 

ambiente político precisa começar a melhorar e rumar para uma agenda de desenvolvimento do país. 
 

Imobiliário: Com boas perspectivas para a economia brasileira em um cenário de longo prazo, acreditamos 

que será possível obter ganhos em nichos específicos deste segmento, já que os juros estão favoráveis para 

um retorno de crédito ao mercado imobiliário. 
 

Exterior: Alocações neste segmento devem ser feitas apenas por intermédio de gestores especializados que 

analisam, compram e vendem ativos ao redor do mundo, pois essa é uma tarefa muito macro, complexa e 

que envolve muitas variáveis, além de apresentar uma razoável volatilidade em busca dos resultados acima da 

valorização do dólar. 
 

Composição da Alocação Estratégica e Expectativas 

 
Observação:  As carteiras sugeridas, são personalizadas de acordo com o perfil exclusivo e objetivos de cada cliente. 

Estratégia de Alocação 
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“Assessoria personalizada, segurança e otimização de resultados com renomados gestores” 
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