
 

 

Fundo de Investimentos em Ações Amaril Franklin 
 
O Ibovespa encerrou o último pregão de Abril (30/04), com queda de mais de 3%, mas não evitou que o índice 
encerrasse abril com ganhos de 10,25%, com os investidores repercutindo positivamente as expectativas de 
reabertura de grandes economias após duras medidas de isolamento social por conta da pandemia de 
coronavírus e com esperanças de avanço no tratamento da Covid-19. 
 
Com isso, a bolsa brasileira registrou seu melhor mês desde janeiro de 2019, quando registrou ganhos de 
10,82%, ao passo que foi o melhor abril do Ibovespa desde 2009, quando avançou 15,55%, segundo dados 
da consultoria Economatica. Apesar da forte valorização em abril, o índice ainda acumula perdas de 30% em 
2020. 
 
Após o pânico dos mercados em março, abril foi marcado por um início de recuperação, conforme os 
investidores avaliaram os impactos do surto do coronavírus e algumas regiões esboçam ter deixado o pior 
para trás. 
 
No Brasil, porém, o clima político ameaçou pesar sobre o bom humor, apesar de não ter apagado os fortes 
ganhos do mês. Em especial, o Ibovespa sofreu com a demissão do ex-ministro da Saúde Henrique Mandetta, 
mas em especial da saída na semana passada de Sergio Moro do Ministério da Justiça. 
 
Na ocasião, a bolsa caiu mais de 5%, com investidores temerosos que o próximo a sair poderia ser Paulo 
Guedes – o que foi tranquilizado nos últimos dias -, mas também por conta das denúncias feitas por Moro de 
uma tentativa de interferência de Bolsonaro na Polícia Federal. 
 
Com todos estes e outros fatos e acontecimentos, ocorridos no mês de Abril que estimularam o ânimo dos 
investidores no período, o Fundo de Investimentos em Ações Amaril Franklin, obteve resultado positivo, foram 
9,19% de valorização em suas cotas no mês anterior, acompanhando o desempenho do mercado em Abril.  
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Cenários & Acontecimentos 

 

Vendas do comércio em São Paulo caem 65,5% 
Segundo a ACSP, a queda é reflexo das medidas restritivas adotadas quinze dias atrás, para conter a 
propagação do covid-19. 
O estudo mostrou que as vendas a prazo caíram 54,5% no período, contra uma queda de 76,4% das vendas 
à vista; 
 
A falta de receita por parte das empresas e a necessidade de arcar com custos fixos obriga muitas a demitir 
seus funcionários. Segundo levantamento da Associação Nacional de Restaurantes, um milhão de 
trabalhadores do setor já foram demitidos 
Em pesquisa realizada, a ANR mostra que 76,11% das empresas do setor já demitiram alguém, 78,57% 
conseguirão manter o negócio aberto após a pandemia e 21,43% não deverão reabrir; 
 
Na sexta-feira (17), o governador João Dória anunciou a prorrogação da quarentena no estado de São Paulo 
até o dia 10 de maio. 
 

Moody’s reduz para “negativa” perspectiva sobre setor bancário brasileiro 
A agência de classificação de riscos reduziu na sexta-feira dia 24 de Abril, de “estável” para “negativa” sua 
perspectiva para o setor bancário brasileiro. O motivo foram os impactos sem precedentes da pandemia do 
covid-19. 
A queda inesperada na economia, declínio da renda familiar, aumento do desemprego e redução das 
capacidades operacionais irão pressionar a qualidade de ativos dos bancos e reduzir a capacidade de 
pagamento dos tomadores de crédito, o que elevará a inadimplência e os custos da dívida; 
 
Além disso, a Moody’s também ressaltou a redução na demanda por crédito, ação que eleva as chances dos 
juros se manterem baixos durante um período maior; 
Diferentemente do que em crises passadas, os bancos brasileiros (e mundiais) estão, em média, mais bem 
capitalizados. 
 

Moro mostra conversas com Bolsonaro e Carla Zambelli 
O ex-ministro da Justiça Sergio Moro apresentou na sexta-feira 24, ao Jornal Nacional, cópias de mensagens 
em que o presidente abordava a troca do então diretor-geral da Polícia Federal, Maurício Valeixo. 
Bolsonaro envia o link de uma reportagem com o título: “PF na cola de 10 a 12 deputados bolsonaristas” e 
complementa: “Mais um motivo para a troca”, em referência à substituição de Maurício Valeixo, com a qual 
Moro não concordava. 
 
Houve também um diálogo com a deputada do PSL Carla Zambelli, onde ela pede para que Moro aceite 
Alexandre Ramagem, atual chefe da Abin, como novo diretor-geral da PF. Em troca, a deputada sugeriu que 
Moro poderia ser indicado para uma vaga no STF; 
Ao anunciar sua saída, Moro acusou Jair Bolsonaro de querer intervir na autonomia da Polícia Federal. 
 
 
 
 
 

Destaques  
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FED expande programa de empréstimos corporativos 
Como forma de combater a crise do covid-19, o FED anunciou que expandirá as ofertas de empréstimos e as 
regras de qualificação de seus próximos US$ 600 bilhões aos pequenos e médios estabelecimentos. 
 
O Programa de Empréstimo permitirá a participação de grandes empresas e relaxará os montantes mínimos 
para as pequenas e médias companhias; 
Empresas podem solicitar empréstimos de até quatro anos a taxas abaixo do mercado. Ao contrário dos 
empréstimos do Programa de Proteção ao Pagamento, eles devem ser reembolsados; 
O tamanho mínimo do empréstimo será de US$ 500 mil. 
 

 

Boeing desiste de acordo bilionário com a Embraer 

A fusão entre a Boeing e Embraer, uma negociação de US$ 4,2 bilhões com participação de 80% da 
fabricante norte-americana, foi cancelada por conta das dificuldades da crise do novo coronavírus. 
O acordo bilionário já havia sido aprovado pelo Cade e tinha até a sexta-feira (24) para ser ratificado; 
 
Além da crise econômica, a Boeing sofre pressões políticas do presidente Donald Trump; 
A Embraer era um importante ativo para os engenheiros viabilizar a montagem de um novo Boeing de 
tamanho médio. Com o cancelamento da fusão, a fabricante norte-americana não terá uma aeronave para 
concorrer com a Airbus; 
A quebra do acordo constitui em uma multa entre US$ 75 milhões e US$ 100 milhões. 
 

Turismo deve se recuperar apenas em 2023 
O presidente da CVC, Leonel Andrade, afirmou na quinta-feira (22/04) que o setor de turismo deve retornar 
aos patamares do ano anterior somente em 2023. 
O executivo da companhia de viagens declarou que projeta uma recuperação lenta após a crise causada pelo 
covid-19; 
 
Segundo o presidente: “O mercado de turismo de modo geral só volta ao que era em 2019 em 2023. Vai se 
recuperar gradualmente até chegar lá. O que não significa que a gente já não possa ser maior no ano que 
vem ou em 2022. Trabalho com a filosofia que a CVC tem que ser o melhor amanha do que é hoje. Melhorar 
canais digitais, de comunicação com o cliente. Muita coisa pode ser feita melhor”; 
 
Leonel também comentou que há três semanas, as vendas estavam perto de 1% do que foi vendido no 
mesmo período do ano passado. Hoje, já há pessoas comprando passagens para o fim do ano, com as 
vendas correspondendo a 12% – 15% do que eram um ano atrás. 
 

Via Varejo surpreende com operações online 
A Via Varejo, dona das Casas Bahia e Ponto Frio, anunciou que, mesmo com grande parte de suas lojas 
fechadas, vem conseguindo fazer 70% de seu faturamento pré-crise do covid-19, principalmente por conta de 
seu braço digital. 
Segundo o CEO Roberto Fulcherberguer, o faturamento é consistente e já chegou a atingir 80% dos níveis 
pré-lockdown; 
 

Eventos Corporativos 
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Os números se devem ao faturamento de cerca de 20% das lojas e ao avanço das vendas online, que 
passaram de 30% no cenário pré-pandemia para 65%; 
O sucesso das vendas online foram consequência do envio de ofertas personalizadas para a alta base de 
clientes da empresa, – 85 milhões – da criação de um canal de atendimento online e da contínua otimização 
do aplicativo da loja. 
 

Boeing emite oferta de títulos de US$ 25 bilhões 
A Boeing lançou, no dia 30/04, uma oferta de títulos no valor de US$ 25 bilhões para buscar reduzir a 
necessidade de financiamento federal para combater a crise do covid-19. 
A emissão ocorreu um dia depois da Boeing ter reportado uma segunda perda trimestral e ter a classificação 
de crédito rebaixado para “BBB-“, um nível acima do grau especulativo; 
 
A oferta inclui títulos que não serão resgatados até 2060, e teve uma demanda maior do que a esperada; 
O acordo, que deve ser finalizado nos próximos dias, seria a sexta maior oferta já feita; 
A empresa já havia emitido um empréstimo de cerca de US$ 14 bilhões, além de suspender a distribuição de 
dividendos e cancelar o acordo com a brasileira Embraer, economizando mais US$ 8 bilhões; 
 
A fabricante de aviões enfrente tempos de dificuldade por conta da baixa demanda global e da queda de sua 
reputação proveniente dos desastres de seus jatos 737 Max. 
 

Bradesco eleva provisões em meio a crise do covid-19 
O Bradesco optou pelo conservadorismo e reforçou suas provisões em R$ 2,7 bilhões como resposta as 
expectativas de aumento da inadimplência da carteira. 
Segundo Octavio de Lazari, novas reservas poderão ser feitas se o quadro piorar; 
A decisão foi na contramão do banco Santander, que optou por esperar por mais certezas antes de realizar 
um provisionamento; 
 
Como consequência, a opção custou ao banco uma queda de cerca de 40% do lucro líquido, contra uma alta 
de 10,5% do Santander; 
O presidente do Bradesco afastou, por ora, a necessidade de financiamento de capital, afirmando que as 
provisões já realizadas são suficientes, com necessidade de provisões adicionais nos próximos trimestres, em 
escala menor. 
 
 
 
 

Câmara aprova PEC do orçamento de guerra 
A Câmara dos Deputados votou e aprovou na sexta-feira dia 03 a Proposta de Emenda à Constituição, que 
cria um orçamento paralelo que será destinado ao combate do covid-19. 
Foram 423 votos a favor e apenas 1 voto contrário. Para evitar aglomerações, a reunião foi realizada através 
de uma videoconferência; 
 
Além de prover suporte para o custeio das medidas de combate ao coronavírus, a PEC concede poderes 
extraordinários para o Banco Central atuar na crise econômica; 
A autoridade monetária terá autorização para comprar e vender títulos do Tesouro e o direito creditório de 
títulos privados de crédito em mercados secundários; 
 
 

Noticiário Político 
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Nelson Teich é anunciado por Bolsonaro como novo ministro da Saúde 
O médico oncologista foi apresentado em entrevista coletiva na quinta-feira (16), ao lado do presidente da 
república. 
Teich irá substituir Luiz Henrique Mandetta (DEM – MS), demitido por Bolsonaro também nesta quinta, após 
uma série de atrito em relação a melhor forma de combate contra o covid-19; 
 
Mandetta comandava a pasta desde o começo do governo Bolsonaro, mas ganhou mais visibilidade após o 
início da crise do coronavírus; 
O ex-ministro, deputado federal por Mato Grosso do Sul, passou a realizar entrevistas coletivas diárias na 
sede do Ministério da Saúde. Em muitas ocasiões, discordou de Bolsonaro, que queria reabrir a economia o 
quanto antes 
Mandetta ficou por muitos dias na beira da demissão, mas acredita-se que uma entrevista ao Fantástico foi o 
ponto final de sua permanência. 
 

 

Trump diz que Arábia Saudita e Rússia cortarão produção 

O presidente dos Estados Unidos afirmou, na quinta-feira (02/04), que espera que os dois maiores produtores 
de petróleo cortem sua produção. Segundo ele, a expectativa é de uma redução na ordem de 10 milhões de 
barris por dia. 
 
Trump escreveu em sua conta pessoa do Twitter que conversou com o príncipe saudita Mohammed bin 
Salman acerca da guerra de preços do petróleo. O herdeiro da Arábia Saudita, por sua vez, conversou com 
Vladmir Putin; 
Logo após a fala do mandatário estadunidense, o mercado futuro do barril de petróleo Brent subiu mais de 
47%, sendo negociado a US$ 26,29; 
 
Uma reunião de emergência com a Organização dos Países Exportadores de Petróleo, OPEP, foi convocada 
para discutir a crise atual; 
Após as fracassadas negociações entre os países da OPEP acerca de um possível corte na produção diária 
de petróleo, a cotação do Brent chegou a apresentar uma queda diária do mesmo patamar que durante a 
Guerra do Golfo, de 31%; 
 
Essa guerra de preços somada à baixa demanda pela commodity causada principalmente pelas políticas de 
isolamento social pressionam muito a indústria. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mercado Internacional 
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Pedidos de seguro-desemprego nos EUA passam de 6 milhões 
Os pedidos de seguro-desemprego dos EUA bateram mais um recorde na semana encerrada no dia 28 de 
março. De acordo com a divulgação do Departamento do Trabalho norte-americano, foram realizados 6,64 
milhões de pedidos ao governo. 
As medidas de contenção do covid-19 fazem com quer cerca de 80% da população estadunidense esteja sob 
algum tipo de bloqueio à circulação, impactando seriamente a economia; 
 
Os números divulgados superaram em quase o dobro a estimativa dos especialistas ouvidos pelo jornal “The 
Wall Street Journal”, que era de aproximadamente 3,1 milhões de pedidos; 
Na divulgação da última semana, já haviam sido realizados outros 3,2 milhões; 
 
Para se ter noção da magnitude dos números, antes disso, uma quantidade de pedidos similarmente tão alta 
foi registrada em outubro de 1982, com cerca de 695 mil pedidos. 
Ou seja, os números reportados nesta quinta-feira é cerca de 800% maior ao recorde de 1982. 
 

Argentina divulga proposta de dívida sem entendimento com credores 
O ministro da Economia argentino, Martín Guzmán, divulgou também na quinta-feira (16) a proposta de 
reestruturação da dívida externa. O texto, no entanto, não apresenta consenso entre os credores. 
O país procura entrar em um acordo para renegociar a dívida externa, que nos moldes atuais é impagável. 
Nesse sentido, a Argentina anunciou a proposta de reestruturação perto de US$ 70 bilhões aos detentores de 
títulos internacionais; 
Guzmán ainda comunicou quem sob sua proposta, a taxa média de juros paga seria de 2,23%. A proposta 
estava prevista para ser feita em meados de março, mas foi adiada em razão da pandemia. 
 

Argentina abandona negociações do Mercosul 
Para priorizar a economia interna, a Argentina abandonou as negociações do Mercosul. O país já presenciava 
uma crise econômica, que foi agravada com a pandemia do covid-19. 
A informação foi divulgada pelo Paraguai: “A República Argentina anunciou a decisão de deixar de participar 
nas negociações de acordos comerciais em curso e das futuras negociações do bloco”; 
 
Os integrantes do bloco estão avaliando as medidas jurídicas, institucionais e operacionais de tal decisão; 
A economia da Argentina está em recessão há dois anos. Como forma de combater o coronavírus, o país 
vizinho irá gastar R$ 9 milhões em obras públicas, isentar as empresas dos setores mais atingidos, fortalecer 
o programa de seguro-desemprego e lançara um pacote em crédito de R$ 28,11 bilhões. 
 

 

 

Fonte: Infomoney, Banco Central, Anbima, Bloomberg, Agência Estado, Suno Research e Agência Brasil. 

Atenção: 
1. O presente relatório, tem caráter meramente informativo, baseado em dados disponíveis ao público. Não deve ser considerado 
como recomendação de compra ou venda de qualquer ativo. 
Notas:   
I – A rentabilidade obtida no passado não representa garantia de resultados futuros; 
II – Os investimentos em clubes e fundos não são garantidos pelo administrador, gestor ou qualquer mecanismo de seguro.  
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D I S C L A I M E R 
Departamento de Research 
Eduardo Rodrigues Machado  

                 CNPI   
                                                                                        
Instrução CVM Nº 598/18  
Em conformidade com as disposições do art.21 da Instrução CVM nº 598, de 3 de maio de 2018, o(s) analista(s) de investimento(s) responsável(eis) pela elaboração deste 
relatório declara(m) que: 
 
I – as recomendações do relatório de análise refletem única e exclusivamente as suas opiniões pessoais e que foram elaboradas de forma independente, inclusive em 
relação à Amaril Franklin CTV LTDA,  
 
Em conformidade com as disposições do art.22 da Instrução CVM nº 598, de 3 de maio de 2018, a Amaril Franklin CTV LTDA declara que: 
 
a) está envolvida na aquisição, alienação ou intermediação dos valores mobiliários objeto do relatório de análise. 
 
As informações contidas nas páginas deste relatório, têm propósito unicamente informativo. Nossas manifestações devem ser compreendidas como OPINIÃO que reflete o 
momento da análise e são consubstanciadas em informações coletadas que julgamos confiáveis. Porém, alertamos aos usuários que a Amaril Franklin CTV LTDA. não se 
responsabiliza pela utilização destas informações em suas tomadas de decisão e conseqüentes perdas e ganhos. Não é permitida a comercialização, reprodução, 
transmissão, aluguel, publicação ou distribuição de parte ou totalidade do conteúdo deste relatório, mediante qualquer forma ou meio, sem prévia e formal autorização. 
Sujeito a alteração sem aviso prévio.  
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