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Visão do Economista
Economia Internacional
A convicção internacional é de que o mundo está parando. De uma abundância de recursos como
auxílios emergenciais à pandemia, a inflação inédita e disseminada impõe aumentos das taxas de juros
que irão levar a fortes desacelerações econômicas. Na expectativa de recessão, observa-se menor
liquidez nos mercados e investidores aumentando disponibilidades em caixa.
A União Europeia reduziu estimativa PIB de 4% para 2,7% em 2022 e de 2,7% para 2,3% em 2023. O
CPI na zona euro, que em maio atingiu 8,1%, também foi revisto para 6,1% em 2022, de 3,5%, e para
2,7% em 2023, de 1,7%. Ainda assim, o BCE reluta na agressividade definindo alta de juros de 0,25%
para julho e possível 0,5% em setembro, considerando mais a inflação importada.
Sob a política de Covid zero mantendo pressão na desaceleração mundial, os péssimos resultados da
economia chinesa de abril foram recuperados em parte em maio, com o PMI industrial oficial subindo
para 49,6, de 47,4 em abril, e a atividade de serviços subindo a 47,8, de 41,9. Os bancos estatais agora
devem liberar US$ 120 bilhões de estímulos econômicos.
O mais estressante, no entanto, tem sido o FED correr atrás da curva e achar que o ambiente dessa
inflação tem paralelo na história. O forte CPI de maio de 1,0%, de 0,3% em abril, e 8,6% anual, reflete
34,6% de energia e 10,1% de alimento. A agressividade considerada em abril, mas não adotada pelos
membros do FOMC do FED, deve agora ser imposta sob o risco da credibilidade.

Economia Nacional
Assim como antecipado pelos institutos setoriais o resultado do PIB no 1T22 foi de um crescimento
de 1% sobre o 4T21 e 1,7% sobre o 1T21, impulsionado pela boa performance dos serviços, atrasado
em relação a comércio e indústria. O distanciamento já não inibe mais, associado às rendas extras
como liberação FGTS, 13º salário e Auxílio Brasil. Contudo, não deve se repetir no 2T e 3T.
O grande problema nacional continua sendo a Inflação que não transmite consistência e ainda não
evidencia ancoragem das expectativas no horizonte relevante. Em maio o IPCA de 0,47% mostrou
forte desaceleração sobre os 1,06% de abril, reflexo da deflação em energia elétrica e desaceleração
em alimentos. No entanto, persistem as pressões no núcleo e a volta da inflação de serviços.
Essa mesma inflação que incomoda o governo e impõe medidas eleitoreiras como teto do ICMS até
31/12, transferindo inclusive inflação para 2023, gerou superávit primário do governo central de R$
28,6 bilhões em abril, fruto da alta real das receitas de 5,9% e queda de 0,5% das despesas. Ou seja,
dá margem a renúncias fiscais e resultados positivos temporários.
Já o Copom sabe que parte dessa inflação é importada e que há um efeito defasado das altas de juros
a ser absorvido. Na verdade, os juros estão fortemente contracionistas e que a medida a partir de
agora é a manutenção da taxa por um período longo, provavelmente até 2024. O Mercado não
concorda totalmente, mas assimila. O ciclo se encerra em junho com 0,5%, a 13,25%.
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Desempenho dos Fundos Gestão Planner
Renda Variável
O Planner Advanced FIA valorizou 1,60%, representando uma alta menor que a do índice no mês de
maio. As posições no setor de saúde foram os destaques positivos, enquanto pelo lado negativo o
destaque foi o setor de utilidade pública.

Multimercado
No mês de maio, o Fundo Planner FIM entregou o retorno de 0,93%, equivalente a 90% do CDI. O
retorno em 12 meses foi de 7,18% (91% do CDI) e desde o início de 464% (107% do CDI).
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Indicadores de Mercado
Segue quadro com informações de rentabilidade dos principais indicadores do mercado:

Ativo/Índice

Retorno Maio
2022

Retorno em
2022

Retorno em 24
Meses

Retorno em 36
Meses

Ibovespa
S&P 500 (BRL)
CDI
IPCA
Dólar PTAX
IGPM

3,22%
-3,86%
1,03%
0,47%
-3,87%
0,52%

6,23%
-26,53%
4,36%
4,78%
-15,26%
7,54%

27,40%
18,29%
10,28%
20,73%
-12,85%
51,73%

14,76%
80,18%
15,65%
23,00%
20,00%
61,61%

Retorno em 60
Meses
77,56%
149,78%
32,45%
32,40%
45,79%
81,38%

Data Base: 31/05/2022
Fonte: Economatica

O Gráfico de 5 anos demonstra o forte desempenho dos índices de ações no longo prazo, se nota que
apenas em março de 2020 o Ibovespa apresentou uma perda para que seu retorno ficasse abaixo do
CDI, porém recuperou logo em seguida e no mês de abril já demonstrou um retorno superior ao CDI.
Todas as variações em Reais.
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Estratégia de Alocação
Neste ambiente, estamos otimistas com o Brasil, sempre acompanhando com atenção especial os
movimentos de eventuais turbulências políticas e seus possíveis impactos. Nossa expectativa com a
economia global é de cautela no curto prazo em função da persistente instabilidade geopolítica. O aumento
dos investimentos em ações e multimercados continua sendo recomendado para os investidores com perfil
de moderado a arrojado, e que buscam maior retorno no médio e longo prazo.
No segmento de renda fixa, o crescente aumento da taxa básica de juros, faz os rendimentos dos ativos
pós-fixados e atrelados ao CDI se tornarem atrativos, assim como a alta da inflação beneficia os
investimentos atrelados ao IPCA. A nossa visão é que neste nível de taxa, voltam as oportunidades de ganho
nesse segmento. Hoje a taxa básica de juros (Selic) está em 12,75% a.a., valor este, superior aos 8,39% a.a.
(média praticada nos últimos 10 anos).
Para o segmento de crédito privado, o cenário se apresenta bastante promissor visto que o governo não
tem financiado mais a economia privada como no passado. Nesse contexto aumenta o espaço de atuação
dos agentes privados de financiamento. Um novo ciclo de crédito poderá impactar positivamente o
consumo, que por sua vez contaminará os demais segmentos de produção e serviços.
No segmento de multimercado, consideramos existir oportunidades de geração de resultados positivos em
função da extrema versatilidade dos gestores especialistas em juros, moedas, ações e commodities, atuando
tanto no mercado local como no exterior. Nesta classe de ativos é possível que o gestor busque ganhos
tanto com posições compradas e vendidas, ampliando as oportunidades.
Para o segmento de ações, entendemos haver uma perspectiva de desempenho positiva para as ações no
Brasil. A economia brasileira está se recuperando ainda que lentamente e as empresas têm apresentado
resultados mais robustos tanto nas vendas como melhora das margens de lucro. Acreditamos que exista um
potencial de valorização interessante no médio/longo prazo para as ações.
O segmento imobiliário, em especial os Fundos Imobiliários tiveram recentemente uma desvalorização
relevante em suas cotas, pois, em decorrência do aumento da taxa de juros houve uma migração dos
investimentos destes para renda fixa. Com boas perspectivas para a economia brasileira em um cenário de
longo prazo, acreditamos que será possível obter ganhos no longo prazo em nichos específicos deste
segmento.
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“Assessoria personalizada, segurança e otimização de resultados com renomados gestores”
Disclaimer: Este relatório foi preparado pela área de Asset 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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