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Economia Internacional  

O forte aumento no número de casos de Covid-19 nos EUA levou o FED a alertar enfaticamente para as 

consequências econômicas que podem ocorrer caso o Congresso e a Casa Branca não forneçam apoio 

adicional às famílias e empresas. A renda das famílias caiu fortemente em agosto, sugerindo estagnação na 

retomada econômica, causada possivelmente pelo fim da ajuda aos desempregados. O payroll de setembro 

de 661 mil novas vagas veio abaixo das expectativas e, embora a queda da taxa de desemprego de 7,9% em 

setembro, ante 8,4% de agosto, reflete a desistência de candidatos perante a escassez de novos empregos. 

Em níveis recordes de novos casos de Covid-19 em vários países da zona do euro cresceram os temores de 

que novas restrições à atividade serão adotadas, desacelerando a retomada. Pelo dado mais recente do 

comércio global julho apresentou alta de 4,8%, vindo de 7,6% em junho, onde a Zona do Euro participou com 

alta de 5,9% nas exportações e 4,1% nas importações. O BCE, em sintonia com o FED, também tenta dar mais 

liberdade à meta da inflação, que é abaixo de 2%, como forma de estímulo econômico. 

Pelo lado asiático, onde as condições são melhores em termos de pandemia e atividade econômica, o PMI de 

serviços da Caixin na China, mais voltado para empresas menores, subiu para 54,8 em setembro, de 54 em 

agosto, quinto mês consecutivo de alta, acompanhado de evolução do subíndice de emprego. O impulso 

manteve-se atrelado a forte demanda interna em meio a uma recuperação econômica contínua no fim do 3º 

trimestre, com exportações crescendo 9,5% e importações 0,5%. 

 

Economia Nacional 

A recuperação econômica segue firme, obviamente sobre uma base de comparação baixa, amparada pelo 

auxílio emergencial. O IBC-Br de agosto, de 1,06% sobre julho, embora abaixo das expectativas, e o de julho, 

revisado em alta de 2,15% para 3,71% sobre junho, tem fundamento na alta de 3,4% do varejo restrito e de 

4,6% no ampliado, na evolução da produção industrial de 3,2% sobre julho, Caged positivo de 249,4 mil vagas 

pelo segundo mês consecutivo, mas ainda em uma recuperação desigual, principalmente em serviços. 

A continuidade do auxílio em menor valor até dezembro permite um efeito retardado positivo até o início de 

2021 e com isso permite suporte à retomada. Contudo, sua substituição pelo Renda Cidadã, ainda sem lastro 

de financiamento e constituindo-se em oportuno instrumento eleitoral, nos remete a Carta de Agosto sobre 

as possibilidades de respeito ao Teto dos Gastos, agora desviado na inclusão na PEC 188 do Pacto Federativo, 

do acionamento do Orçamento de Guerra instituído pela PEC 106 e adotado na pandemia. 

Isso tem gerado muito ruído na condução fiscal e refletindo agora nas altas das taxas de juros de curto prazo, 

transmitindo uma ideia de incapacidade do governo em liderar uma agenda de ajuste no Congresso. Para 

2021 o déficit projetado para o setor público consolidado é de R$ 237,3 bilhões, ou 3,1% do PIB. Das despesas 

totais de 2021, de R$ 1,516 trilhão, 30% estão condicionadas à aprovação de crédito suplementar pelo 

Congresso Nacional, incluindo-se insuficiência para cumprimento da Regra de Ouro, benefícios 

previdenciários e gasto de pessoal. 
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A Economia Mundial continua apresentando recuperação consistente dos dados econômicos no 3º trimestre, 

porém o recente crescimento dos casos de Covid-19, criaram maior expectativa quanto a sustentabilidade do 

crescimento da atividade econômica e um sentimento cada vez mais urgente da necessidade da vacinação em 

massa para controlar efetivamente o Covid-19. Em alguns países, principalmente na Europa, foram tomadas 

novas medidas de distanciamento social o que causará algum impacto negativo no setor de serviços. Nos EUA, 

a atividade econômica segue seu ritmo de recuperação, sendo que o tema mais relevante do momento é 

proximidade das eleições e a incerteza quanto aos estímulos fiscais no último mês, já que as propostas de 

republicanos e democratas estão distantes de um acordo. Outro fator é que a boa recuperação econômica 

reduz a urgência de um novo plano de estímulo fiscal. Neste contexto as bolsas mundiais sofreram queda no 

mês de setembro após cinco meses consecutivos de recuperação. O FMI projeta uma queda de 4,4% para o 

PIB Global em 2020 e uma forte alta de 5,2% para 2021. 

No Brasil, o debate fiscal foi o principal catalisador para o desempenho negativo do mercado acionário local, e 

as atenções estão concentradas na condução da política fiscal. Conforme esperado pelo mercado o COPOM 

manteve a taxa Selic nos 2,00% e sinalizou que deve ficar nesse patamar por um período prolongado, mesmo 

com os sinais recentes de forte alta da inflação, principalmente do grupo de alimentos. O cenário sobre a 

evolução da pandemia está mais controlado, mas requer atenção permanente tanto das autoridades e da 

sociedade. Os indicadores antecedentes demonstram que a atividade industrial e do comércio continuam 

apresentando forte recuperação, sendo que o setor de serviços continua em recuperação mais tímida. Nesse 

cenário o Ibovespa caiu 4,8% em setembro e o Dólar Ptax subiu 3,10%. É aguardado um avanço consistente 

nas reformas administrativa, fiscal e nas privatizações, somente dessa forma irá ocorrer melhora nas contas 

públicas, no emprego e renda e consequentemente um maior interesse do investidor externo pelos ativos 

brasileiros. 

O Relatório FOCUS de 9 de outubro de 2020 apresenta os seguintes destaques: 

➢ IPCA (Inflação) - A expectativa para o final de 2020 é que a Inflação feche o ano em 2,47% e que em 

2021 volte a subir para 3,02%. Os números ainda 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 mais 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 5,11%, a previsão atual 

foi revista e indica que o PIB alcance uma queda de 5,03% em 2020. Para 2021 a pesquisa Focus 

continua indicando 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, essa é pauta do momento para superarmos esta fase. 

Comentário do Gestor 
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EVOLUÇÃO DA RENTABILIDADE DAS CLASSES DE ATIVOS  

O Ibovespa apresentou baixa em setembro/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$ 5,768 trilhões no dia 15/10/2020, conforme dados da ANBIMA.  

Classe ANBIMA  
de Fundos 

PL  
(R$ bilhões) 

PL  
(% do Total) 

Captação em 2020 
(R$ bi) 

Fundo de Renda Fixa 2.199 38,13% -2,7 
Fundo Multimercado 1.346 23,33% 86,7 

Previdência 965 16,73% 21,6 
Fundo de Ações 515 8,94% 68,2 

FIP 312 5,42% 8,1 
FIDC 194 3,36% -1,8 
FII 144 2,50% não divulgado 

Off Shore 58 1,01% Não divulgado 

ETF 27 0,47% 2,4 
Fundo Cambial 6 0,11% 1,0 

Total 5.768 100,00% 183,4 

Indicadores do Mercado 
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O cenário macroeconômico mundial de longo prazo continua positivo, a recuperação econômica dos países e 
das empresas segue seu ritmo de expansão após a crise recente causada pelo Covid-19. No Brasil a atividade 
econômica continua ganhando impulso com o auxílio de juros e inflação ainda baixos, o cenário político 
continua conturbado, gerando espaço para desconfiança e incerteza dos agentes econômicos. Temos 
repetido nas últimas cartas que as empresas com bom crescimento, lucratividade, e com governança e gestão 
de ótimos fundamentos deverão apresentar os melhores retornos no cenário de médio e longo prazo. 
 

A área de Wealth Management da Planner trabalha junto aos seus clientes, identificando as necessidades de 
liquidez e objetivos de rendimento e de acumulação de cada investidor, e dentro desse contexto busca uma 
solução que atenda o cliente de forma personalizada de acordo com seu perfil e objetivos. 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.  
 

Segue nossos comentários sobre as classes de ativos: 
 

Caixa/Liquidez: Esta estratégia visa manter os recursos do cliente com necessidade de 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 baixo risco e um rendimento melhor. 

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 futuro de melhor retorno no Brasil, com juros baixos o 

que deverá apresentar maior valorização serão as boas empresas que vão continuar crescendo e se tornando 

cada vez 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 para quem deseja diversificar rendimentos em US$, sendo necessário analisar e operar 

ativos financeiros ao redor do mundo. Como essa atividade envolve muitas variáveis, torna-se bem complexa, 

além de apresentar uma razoável volatilidade em busca dos resultados que superem a valorização do dólar.  
 

Expectativas e composição da Alocação Estratégica por segmento 

 

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

 

   

 

 
 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

“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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