INSTABILIDADE ECONÔMICA E POLÍTICA FAZ EXPLODIR BUSCA POR
CONSULTORIA FINANCEIRA
“O número de consultas triplicou nos últimos 45 dias. Os investidores nos procuram, pois
simplesmente não sabem o que fazer”, explica Daniela Casabona, Assessora Financeira
da FB Wealth

Com a bolsa de valores superando 86 mil pontos em 2018 parecia que o país
iria deslanchar. Os investidores estrangeiros estavam trazendo recursos para o país, o
que ajudava a melhorar as perspectivas econômicas. Porém, outros fatores adversos
começaram a impactar. O Governo Trump aumentou a taxa de juros, o que tornou os
EUA ainda mais atrativos para os investidores, que retiraram recursos de país
emergentes como o Brasil. Além disso, a greve dos caminhoneiros e a demora na
solução do problema demonstrou a fragilidade do atual governo. Ainda no cenário
político, de acordo com as pesquisas, existem 3 possíveis candidatos com chances reais
de ganhar a eleição. Entretanto, nem Marina, nem Bolsaro ou Ciro Gomes são vistos
pelo mercado financeiro como nomes que podem fazer a economia do país avançar.
Todos estes fatores combinados fizeram com que o Ibovespa atingisse 69 mil
pontos, com perspectivas de cair ainda mais. A moeda americana está indo na direção
de R$ 4,00 e o Banco Central com dificuldades de segurar a cotação. O impacto nos
investimentos foi imediato, com os fundos multimercados da categoria macro, por
exemplo, perdendo 1,56% em média no mês de maio, enquanto os da categoria livre
sofreram queda de 0,98%. Os fundos de ações sofreram uma queda ainda maior. No mês
de maio e agora no mês de junho a busca por assessoria financeira especializada
aumentou drasticamente. “O número de consultas triplicou nos últimos 45 dias. Os
investidores nos procuram, pois simplesmente não sabem o que fazer. Alguns chegaram
a perder 18% em um único mês, pois estavam alocados em ações de determinadas
empresas”, explica Daniela Casabona, Assessora Financeira da FB Wealth, empresa

especializada em planejamento patrimonial.
A cultura do brasileiro infelizmente está voltada para a esperteza e isso vale
também para os investimentos. “O investidor quer sempre acertar o investimento da
moda. Foi assim com imóveis, bitcoin e agora com a bolsa de valores. Quando começam
as notícias de que um investimento está rendendo bem, todos correm para ele. É por este
motivo que o patrimônio das pessoas nunca é rentabilizado da melhor forma.
Planejamento patrimonial já prevê os solavancos do mercado e manobras drásticas não
são tomadas a cada volatilidade. O brasileiro está aprendendo aos poucos que ele
sozinho não está preparado para fazer um planejamento de investimentos e
blindagem do seu patrimônio. Mas esta curva de aprendizado está custando muito
dinheiro”, finaliza Casabona.
Sobre a FB Wealth
A FB Wealth é uma empresa especializada em planejamento patrimonial, que utiliza uma
metodologia usada pelos principais players internacionais e uma análise personalizada de cada
cliente. A empresa trabalha com o foco na construção e crescimento adequado do patrimônio de
seus clientes e a preservação do poder de compra. Diferente de muitas empresas, a FB Wealth
nasceu com o potencial de ser uma das maiores do país, com o patrimônio da carteira de seus
clientes superando R$ 5 bilhões.

