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Economia Internacional  

Como bem salientamos na Carta Mensal de Fevereiro, saber lidar com a pandemia era a chave da velocidade 

reativa da economia. Para isso seria preciso priorizar e focar em iniciativas envolvendo os Bancos Centrais, 

diretrizes políticas únicas, pacotes de estímulos às empresas, trabalhadores e consumidores e orientações à 

população, de forma que o processo resultasse rapidez e as medidas de isolamento social ou lockdown 

evitassem o colapso do sistema de saúde, permitindo agilidade na reabertura das atividades. 

A maioria dos países vem obtendo sucesso na sua estratégia de combate à pandemia, com curvas 

descendentes. Contudo, será necessária a continuidade de novos estímulos econômicos, já que os efeitos 

catastróficos na produção, consumo, emprego e renda serão conhecidos no 2º trimestre de 2020 (2T20). Na 

União Europeia o pacote de recursos de US$ 849,3 bilhões para um plano de recuperação superou as 

expectativas. O Japão também anunciou US$ 1,073 trilhão, dos quais 25% serão gastos diretos. Na Alemanha 

um novo pacote de estímulos de US$ 90,6 bilhões está sendo negociado. 

Nesse sentido já se tem na Zona do Euro um PMI de serviços evoluindo de 12,0 em abril para 30,5 em maio. 

Na China o PMI apurado pelo governo evoluiu de 53,2 para 53,6, mas para as empresas médias e pequenas 

(Caixin / Markit) a evolução foi de 44,4 para 55,0, o maior em dez anos. Já nos EUA a evolução foi de 41,8 para 

45,4, com o indicador de novas encomendas evoluindo de 32,9 para 41,9. O grande orientador, no entanto, 

está no emprego e a possibilidade de novos atritos entre EUA e China 

 

Economia Nacional 

Assim como em todos os países o Brasil apresentou vários indicadores negativos como a queda de 1,5% do 

PIB no 1T20 sobre o 4T19, mas amenizada pelo crescimento de 0,6% do PIB agrícola. A taxa de desemprego 

no trimestre encerrado em abril subiu para 12,6%, com fechamentos de 860,5 mil empregos em abril, vindo 

de 240,7 mil em março segundo o Caged. A produção industrial em abril caiu 18,8% sobre março, uma 

deflação em abril pelo IPCA de 0,31%, enquanto o IPCA-15 de maio já apontou outra deflação de 0,59%. 

Nesse contexto, pelo tempo transcorrido da pandemia no Brasil, ao contrário de muitos países, a curva da 

Covid-19 já deveria estar estabilizada ou iniciando uma inflexão. Na realidade o Brasil não soube articular todo 

o processo e não foi capaz de tirar vantagem da experiência passada por outros países, simplesmente por 

questões políticas. É o atual epicentro, com curva em aceleração e está liberando o isolamento social por 

pressão, sem atingir o pico. Além disso, dos recursos disponibilizados há alguns indícios de mau uso. 

Por outro lado, as medidas de estímulo econômico adotadas pelo governo conseguiram reverter a forte 

queda das vendas de abril, provavelmente o fundo do poço. Em maio, de acordo com as notas fiscais 

eletrônicas registradas no Sistema SPED, a média diária de vendas atingiu R$ 21,1 bilhões, evolução real de 

11,1% sobre abril. Já no comércio eletrônico o resultado não poderia ser diferente crescendo 17,2% em abril 

sobre igual mês de 2019 e, da mesma forma, 40,7% em maio. Ainda há muito por fazer. 
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A economia mundial enfrenta severa desaceleração causada com as medidas de confinamento provocadas 

pela Covid-19, as medidas de relaxamento estão sendo implantadas nos últimos dias em grande parte dos 

países mais afetados e o efeito tem sido uma recuperação no preço das ações em praticamente todos os 

mercados. O PIB dos EUA contraiu 5,0% no primeiro trimestre do ano, enquanto a China apresentou a 

primeira retração trimestral do PIB em mais de 40 anos, recuando 6,8% no trimestre. O pico da pandemia 

parece que já passou, os casos vêm sendo reduzidos de forma bastante consistente nos EUA, Inglaterra, Itália, 

Espanha e França, os países mais atingidos. O desafio em relação à pandemia é a esperança da descoberta de 

uma vacina ou remédio e sua distribuição até atingir as áreas afetadas, outro desafio é o monitoramento de 

novas ondas de contaminação com as reaberturas que estão ocorrendo. O PMI da Europa atingiu 39,4 pontos, 

recuperando-se da mínima de 33,4 que ocorreu em abril. As tensões entre a relação de EUA e China 

continuam no radar dos investidores. No próximo mês teremos atualização das previsões do FMI para a 

economia global, em seu último relatório está prevista 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, a atividade econômica já vinha se recuperando muito lentamente e com o início das medidas de 

restrição impostas no final de março resultaram em contração de 1,5% do PIB em relação ao trimestre 

anterior, está previsto fortíssima contração do PIB para o segundo trimestre. Inserido em um contexto global 

bastante desafiador, com o retorno das tensões entre EUA e China e um momento político nacional bastante 

desorganizado e nada conciliador, os desafios são enormes, apesar da recente aliança do presidente 

Bolsonaro com os partidos do centrão provocando alguma melhora em seu relacionamento com o legislativo. 

A população brasileira espera que os governantes se entendam, sigam uma agenda (reforma administrativa, 

privatizações, venda de imóveis, revisão de privilégios, subsídios e processos de compras públicas) organizada, 

e gerem segurança para que os empreendedores invistam e gerem empregos de qualidade, fazendo a roda da 

economia girar com maior qualidade vida, contribuindo para uma recuperação mais rápida da economia 

O relatório FOCUS de 05/junho/2020 apresenta os seguintes destaques no campo econômico: 

➢ IPCA – Inflação - A expectativa para o final de 2020 é que a Inflação seja reduzida para 1,53% e que 

volte a subir para 3,10% no final de 2021. Os 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 2,25% e que 

volte a subir para 3,50% em 2021. Esses números indicam que a expectativa é que a autoridade 

monetária continue 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 4,11%, a previsão 

atual é de que a queda seja mais forte (6,48%). Para 2021 a estimativa é uma alta de 3,50%. Os 

agentes do mercado estão esperando um novo ciclo de recuperação do PIB assim que ocorra o 

controle e forte desaceleração da pandemia, além de uma agenda conciliadora e economicamente 

construtiva entre o presidente e o congresso nacional. 
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EVOLUÇÃO DOS RENDIMENTOS 

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

  
 
GRÁFICO DE 5 ANOS  

 

  
INDÚSTRIA DE FUNDOS - O patrimônio da indústria atingiu R$ 5,232trilhões no dia 04/06/2020, conforme 

dados divulgados pela ANBIMA. Segue o PL atual e a captação da indústria por classe de fundos: 

Classe de Fundos PL (R$ bilhões) PL (% do Total) Captação  
05/2020 (R$ bi) 

Captação em 
2020 (R$ bi) 

Fundo de Renda Fixa 2.037 38,24% 95,3 -130,9 
Fundo Multimercado 1.223 22,96% 10,9 16,7 

Previdência 923 17,34% -1,2 -4,2 

Fundo de Ações 429 8,05% 41,7 48,4 
FIP 309 5,80% 3,8 3,7 

FIDC 185 3,47% 0,4 -15,6 
FII 134 2,52% não divulgado não divulgado 

Off Shore 50 0,94% -0,5 5 
ETF 28 0,53% -0,5 5,5 

Fundo Cambial 7 0,13% -0,1 1,7 
Total 5.327 100,00% -1,2 -74,8 

Ativo
Retorno em                  

1 mês

Retorno         

em 2020

Retorno          

em 1 ano

Retorno          

em 3 anos

Retorno         

em 5 anos

Ibovespa 8,57 -24,42 -9,92 39,37 65,66

S&P 500 4,53 -5,77 10,62 26,23 44,46

CDI 0,24 1,54 4,87 20,10 55,03

Poupanca (nova) 0,22 1,20 3,57 14,30 33,92

Dolar Ptax Venda -0,01 34,62 37,70 67,29 70,70

Data Base: 31/05/2020         Fonte: Economatica
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O cenário macroeconômico de longo prazo sofreu pouca alteração até o momento, as implicações no 
mercado financeiro ficaram restritas especialmente ao curto prazo, sendo que a provável estabilização da 
normalidade seja reconstruída no médio prazo, de forma gradual mês a mês por pelo menos de 6 a 12 meses. 
Cada investidor apresenta uma necessidade de liquidez, um objetivo de acumulação e uma propensão 

diferente ao risco. Nosso trabalho é entender suas necessidades atuais e buscar uma solução que lhe atenda 

de forma personalizada. Os fundos de fundos da Planner Wealth selecionam gestores especialistas para as 

principais estratégias de investimento existentes no mercado, essa seleção criteriosa é ideal para compor 

portfólio diversificado e adequado ao seu perfil de investidor. 
 

Caixa / Liquidez: Esta é a estratégia para investir majoritariamente em títulos pós-fixados, onde os recursos 

são alocados visando ter liquidez imediata com retorno muito próximo ao CDI. 
 

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 que esse ambiente de juros 

baixos deve permanecer por um bom tempo. Neste contexto fatia relevantes dos recursos dessa classe de 

ativos estão migrando para ativos com possibilidade de maior rendimento. 
 

Crédito privado: O cenário é promissor, em função da recente marcação a mercado sofrida nos fundos dessa 

categoria, as taxas de carregamento ficaram muito mais atrativas e devem entregar um bom retorno ao 

investidor.  
 

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 de empresas de qualidade apresentam um 

bom potencial de valorização, entre 10% a 15% a.a. no médio/longo prazo, muito superior aos juros atuais. 
 

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

que será possível obter ganhos em nichos bem específicos deste segmento. 
 

Exterior: Alocações neste segmento devem ser feitas apenas por intermédio de gestores e investidores 

profissionais que buscam diversificação do “risco Brasil”, e para isso, analisam e operam ativos financeiros ao 

redor do mundo. Essa é uma tarefa muito macro, complexa e que envolve muitas variáveis, além de 

apresentar uma razoável volatilidade em busca dos resultados que superem da valorização do dólar. 
 

Expectativas e composição da Alocação Estratégica por segmento 

 

Observação: As carteiras sugeridas, são personalizadas de acordo com o perfil exclusivo e objetivos de cada cliente. 
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“Assessoria personalizada, segurança e otimização de resultados com renomados gestores” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Disclaimer: Este relatório foi preparado pela área de Wealth Management da Planner Corretora de Valores S.A. por profissional 

qualificado e está sendo fornecido exclusivamente com o objetivo de informar. As opiniões, estimativas e projeções referem-se à data 
presente e estão sujeitas às mudanças como resultado de alterações nas condições de mercado, sem aviso prévio. As informações 
utilizadas neste relatório foram obtidas de fontes públicas, julgadas confiáveis e de boa fé. Contudo, não foram independentemente 
conferidas e nenhuma garantia, expressa ou implícita, são dadas sobre sua exatidão. Não nos responsabilizamos por quaisquer atos ou 
decisões tomadas com base neste relatório, nos eximindo de qualquer responsabilidade por quaisquer prejuízos, diretos ou indiretos, que 
venham a decorrer da utilização desse material e deu seu conteúdo. Nenhuma parte deste relatório pode ser copiada ou redistribuída, no 
todo ou em parte, qualquer que seja o propósito, sem prévio consentimento da Planner Corretora de Valores S.A. 
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