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Economia Internacional  

O comércio global apresentou suas primeiras pistas de um claro processo de retomada, crescendo 7,6% em 

junho, em evidente recuperação à queda de 1,1% em maio e 12,3% em abril, com o volume de exportações / 

importações retraindo-se 12,5% no 2º trimestre de 2020 (2T20). Contudo, no encerramento do trimestre já 

havia sinais de recuperação como dados de volume de fretes marítimos, tráfego de contêineres, pedidos de 

exportações relatados pelas indústrias, sugerindo que haverá uma aceleração nos fluxos comerciais no 3T20. 

A China, no entanto, declarou que enfrentará um período de mudanças turbulentas, já que a pandemia 

acelerou o protecionismo e abalou a economia mundial, interrompendo as cadeias de crescimento, esses 

riscos que impõem cada vez mais a dependência da demanda interna para estimular a atividade. Isso, 

contudo, diferente do ocidente que atuou para sustentar a renda e o emprego, a China abundante em crédito 

barato optou em sustentar a indústria e a renda mais alta atingindo seu objetivo, mas vendo o comércio 

varejista, de renda mais baixa, em contínuo encolhimento, contrastando com as economias europeias. 

O debate principal neste momento é justamente por quanto tempo EUA e Europa irão conseguir manter os 

programas de apoio ao emprego, que atenuaram o impacto, mas não impedirão as consequências da 

pandemia no mercado de trabalho. Nos EUA o payroll de agosto, de geração de 1,371 milhão de empregos, 

manteve-se relevante, mas no setor privado, o ADP gerou 428 mil vagas, muito abaixo da expectativa de 1,0 

milhão. A taxa de desemprego veio a 8,4% em recuperação aos 10,2% de julho e 14,7% de abril. 

 

Economia Nacional 

Embora passado, a forte queda do PIB no 2T20, de 9,7%, parece estar sendo revertida em boa parte. A 

produção industrial cresceu 8% em julho sobre junho, vindo de 9,7% em junho e 8,7% em maio, apesar da 

retração de 9,6% no ano. Bens duráveis e de capital foram os destaques crescendo respectivamente 42% e 

15%. Já o varejo cresceu 5,2% em julho sobre junho, após 8,5% sobre maio, que cresceu 13,3% sobre abril, 

numa clara recuperação em 7 das 8 atividades, com receita nominal 5,7% superior a junho e 8,8% sobre julho 

de 2019, alta de 1,4% no ano e 3% em 12 meses. 

Dados da Receita Federal, embora não capturem toda a realidade da economia como serviços e varejo 

presencial, indicam que o volume financeiro em notas fiscais eletrônicas cresceu 12,6% na média diária de 

julho sobre julho de 2019, efeito dos programas de crédito e auxílio emergencial. Na verdade, ao observarmos 

o resultado da arrecadação, com queda real de 17,7%, há diferimento no recolhimento de tributos que ainda 

valeu em julho e forte compensação de tributos, o que inspira apreensão. 

Apesar da inflação, taxa Selic e câmbio estarem no domínio do BC, a forte alta dos juros longos expressam a 

real deterioração fiscal e a preocupação com o respeito ao Teto dos gastos, alerta de nossa Carta de Julho, e é 

obstáculo à continuidade do auxílio emergencial que vem permitindo a recuperação econômica. Entregues, 

mas não debatidas as propostas de reforma tributária e administrativa, o governo enquadrou a equipe liberal, 

assumiu o desenvolvimentismo e será capaz até de propor a prorrogação do estado de calamidade para 

buscar flexibilização do teto. 
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A Economia Mundial tem apresentado recuperação consistente dos dados econômicos nos últimos meses, 

após forte contração econômica nos meses do pico do Covid-19. Os mercados de ações globais também 

apresentaram forte recuperação em agosto, puxados pela alta de 9,59% do Nasdaq e de 7,01% do S&P 500, 

impulsionados pela liquidez global e a sinalização das autoridades monetárias de que os estímulos devem 

permanecer por mais tempo.  Os preços atuais dos mercados de ações mundiais refletem algum exagero, 

apresentando múltiplos altos. Nos próximos meses a eleição americana será o principal tema do noticiário, e 

provavelmente provocará volatilidade dos mercados, onde os candidatos Trump e Biden travam intensa 

disputa. Os juros mundiais estão muito baixos pelos padrões históricos e devem permanecer baixos por mais 

tempo, a fim de estimular a retomada econômica. O risco da pandemia continua ativo, porém com o 

desenvolvimento dos tratamentos esse risco tem arrefecido gradualmente. 

No Brasil, a recuperação econômica também segue em bom curso, porém o mercado de ações local teve um 

desempenho muito abaixo dos principais mercados de ações mundiais. As dúvidas geradas no âmbito fiscal 

dominaram a atenção dos mercados, a conta alta do COVID aliada a um debate político fiscal indefinido, traz 

risco e volatilidade aos mercados locais. A equipe econômica apresentou duas baixas em agosto, Paulo 

Guedes continua como Ministro da Economia apesar dos rumores, principalmente após seu posicionamento 

por maior controle dos gastos e dos investimentos públicos. Nesse cenário o BRL (moeda do Brasil) continua 

bastante defasado quando analisado frente a outras moedas emergentes, as principais causas foram o 

conturbado ambiente político e fiscal. No Brasil quanto mais o Estado cresce, menos o país cresce, é 

necessário avançar nas reformas administrativa, fiscal e privatizações para que ocorram melhorias nas contas 

públicas e consequentemente maior interesse do investidor externo pelos ativos do Brasil. 

O Relatório FOCUS de 11/setembro/2020 apresenta os seguintes destaques: 

➢ IPCA (Inflação) - A expectativa para o final de 2020 é que a Inflação feche o ano em 1,94% e que em 

2021 volte a subir para 3,01%. Os números continuam indicando que o mercado acredita em um 

consumo ainda enfraquecido, o que provocará uma inflação muito baixa no ano de 2020. 
 

➢ Taxa Selic (Taxa de Juros) - Atualmente a Taxa Selic está em 2,00%, a expectativa para o final de 2020 

é que a Taxa Selic se mantenha nos atuais 2,00% e que volte a subir para 2,50% no final de 2021, e 

para 4,5% no final de 2022 A expectativa é que a autoridade monetária mantenha a taxa de juros no 

patamar atual por um bom tempo, o objetivo dos juros baixos é provocar o aquecimento da atividade 

econômica. 
 

➢ PIB (Atividade Econômica) - A previsão do PIB há 4 semanas era uma queda de 5,52%, a previsão atual 

foi revista e indica que o PIB alcance uma queda de 5,11% em 2020. Para 2021 a pesquisa Focus 

indica uma alta de 3,50%. Os agentes do mercado esperam que se mantenha a recuperação do PIB 

nos próximos meses. O controle da pandemia, o surgimento de uma vacina e uma agenda de 

reformas conciliadoras e economicamente positiva poderão acelerar o processo de crescimento da 

atividade econômica brasileira. 
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EVOLUÇÃO DA RENTABILIDADE DAS CLASSES DE ATIVOS  

O Ibovespa apresentou baixa em agosto/20 e segue com o melhor retorno em 5 anos. 

 
 
 

EVOLUÇÃO DA RENTABILDIADE - GRÁFICO DE 5 ANOS  

 
 

 

INDÚSTRIA DE FUNDOS 

O patrimônio da indústria atingiu R$ 5,777 trilhões no dia 14/09/2020, conforme dados da ANBIMA.  

Classe ANBIMA  
de Fundos 

PL  
(R$ bilhões) 

PL  
(% do Total) 

Captação em 2020 
(R$ bi) 

Fundo de Renda Fixa 2.214 38,34% 13,0 
Fundo Multimercado 1.333 23,08% 77,8 

Previdência 970 16,79% 20,8 
Fundo de Ações 522 9,04% 63,7 

FIP 314 5,45% 6,7 
FIDC 194 3,37% -6,4 
FII 139 2,40% não divulgado 

Off Shore 54 0,93% Não divulgado 

ETF 29 0,51% 3,7 
Fundo Cambial 6 0,11% 1,1 

Total 5.777 100,00% 180,6 

Ativo
Retorno em                  

1 mês

Retorno         

em 2020

Retorno          

em 1 ano

Retorno          

em 3 anos

Retorno         

em 5 anos

Ibovespa -3,44 -14,07 -1,75 40,28 113,12

S&P 500 7,01 8,34 19,61 41,62 77,48

CDI 0,16 2,12 3,86 17,92 50,8

Poupanca (nova) 0,13 1,64 2,9 12,9 31,72

Dolar Ptax Venda 5,15 35,74 32,20 73,85 50,03

Indicadores do Mercado 
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O cenário macroeconômico mundial de longo prazo continua positivo, no Brasil a atividade econômica deve 
ganhar impulso com juros e inflação baixos, porém no caminho existe um cenário político conturbado, assim 
as incertezas ganham espaço nessa trajetória. No entanto as empresas com boa lucratividade, crescimento, 
governança, gestão e bons fundamentos devem ser a principais beneficiadas em um cenário de longo prazo. 
A área de Wealth Management da Planner tem como objetivo identificar as necessidades de liquidez, 
objetivos de rendimento e acumulação de cada investidor, e dentro desse contexto buscar uma solução que 
atenda o cliente de forma personalizada. Os fundos de fundos da família Essential Planner proporcionam a 
oportunidade de investir seu patrimônio de forma diversificada em diferentes estratégias, através de gestores 
especialistas em cada segmento do mercado. 
 

Caixa/Liquidez: Esta estratégia visa manter os recursos do cliente em liquidez imediata, investindo 

majoritariamente em títulos pós-fixados com retorno próximo ao CDI. 

Renda fixa: Com os juros atuais de 2% 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 relevante dos recursos dessa classe, estão 

diversificados em ativos de crédito privado high grade, visando um melhor rendimento. 

Crédito privado: Essa categoria de fundos investe majoritariamente em ativos de crédito privado high yield, e 

tem se apresentado bastante resiliente nessa crise. 

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

podem estruturar diversas operações com juros, moedas, ações e commodities, tanto no mercado local e 

internacional. Frequentemente as teses de investimentos são fundamentadas em tendências de médio/longo 

prazo e acabam alternando oscilações negativas e positivas até se consolidarem e tornarem-se vencedoras. 

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

baixos o que deverá apresentar maior 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 

diferenciada apresentam um potencial de valorização, entre 10% a 15% ao ano, no médio/longo prazo. 

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: Segmento de investimento para diversificação do “risco Brasil”, para isso, é necessário analisar e 

operar 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 a valorização 

do dólar. Alocações neste segmento devem ser feitas apenas por intermédio de gestores especializados. 
 
 

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. 

Estratégia de Alocação 
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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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