
 

 

Fundo de Investimentos em Ações Amaril Franklin 
 
O Ibovespa fechou em queda de 1,86% na sexta-feira (29), aos 107.876 pontos. O índice, com isso, acumulou 
queda de 10,10% em abril, a maior desde março de 2020, se distanciou da sua máxima no ano, que foi de cerca 
de 121 mil pontos, e interrompeu uma sequência de três meses de altas. 
 
Em parte, tanto no dia quanto no mês, o índice brasileiro acompanhou o sentimento negativo provindo do 
exterior. Hoje, o Dow Jones, o S&P 500 e a Nasdaq recuaram, respectivamente, 2,77%, 3,63% e 4,17%. No 
mês, os três índices registraram quedas de 4,9%, 8,8% e 13,3%, na mesma sequência. 
 
Para um conhecido gestor, o fator que levou à forte queda da Bolsa brasileira e das americanas é o fato de o 
mercado ter “se conscientizado de que o Federal Reserve (Fed, o banco central americano) terá de subir o juros 
mais do que o antes esperado”. 
 
“Hoje a precificação é de que haverá uma alta de 50 pontos na próxima reunião, sendo que até no começo do 
ano a expectativa era de 25 pontos. As declarações do presidente do Fed, Jerome Powell, e de outros diretores 
foram na linha de que será necessário um aperto na política monetária”, defendeu o gestor. 
 
A guerra na Ucrânia continua pressionando o preço das commodities – nesta sexta-feira, inclusive, o barril Brent 
voltou a flertar com o patamar de US$ 110 após o discurso de que países europeus embargarão o petróleo e o 
gás da Rússia ganhar força. Do outro lado, os lockdowns na China, com a política de Covid zero, geram novos 
impactos na cadeia global de suprimentos, que também devem resultar em alta dos preços. 
 
Novas altas dos preços, seja com o combustível mais caro ou com problemas logísticos mundiais, devem 
pressionar cada vez mais os bancos centrais. Estes, ao subirem juros, acabam cerceando o crescimento – e 
há quem fale já em recessão em várias economias importantes, principalmente para a Europa. 

Diante destes e outros acontecimentos em Abril, o Fundo de Investimentos em Ações Amaril Franklin, entregou 
resultado negativo de 7,95%, em função da grande participação de alguns papéis que compõe o Índice Bovespa.   
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Cenários & Acontecimentos 

 

Varejo surpreende positivamente 
O volume de vendas do varejo cresceu 1,1% em fevereiro, na comparação com janeiro (2,1%), na segunda alta 
consecutiva. 
 
Com o resultado, o setor se encontra 1,2% acima do patamar pré-pandemia, e 4,9% abaixo do pico da série 
(outubro de 2020). No ano, o varejo recua 0,1%. E, nos 12 meses, cresceu 1,7%. 
 
Já serviços recuam 
A Pesquisa Mensal de Serviços, do IBGE, apontou recuo de 0,2% na passagem de janeiro para fevereiro, 
acumulando uma perda de 2% frente ao mês anterior. 
 
Com isso, o setor ficou 5,4% acima do nível pré-pandemia e 7% abaixo de novembro de 2014 (ponto mais alto 
da série histórica). 
 
Twitter e Musk roubam a cena 
Um dos principais destaques de Abril, foi a venda do Twitter para Elon Musk. 
 
O homem mais rico do mundo pagará US$ 54,20 por ação e fechará o capital da empresa. Sua intenção, diz, é 
garantir liberdade de expressão até mesmo para o seu pior crítico. 
 
Dados de emprego 
O Ministério do Trabalho divulgou o Caged de março, que apontou um saldo positivo de 136.189 vagas formais 
de emprego. O crescimento foi em ritmo reduzido em relação a fevereiro, quando o saldo havia sido de 328 mil 
vagas. 
 
A Pnad, do IBGE, apontou estabilidade na taxa de desemprego no trimestre encerrado em março, ficando em 
11,1%, mesma leitura do trimestre anterior, mas com queda de 3,8 ponto porcentual na comparação anual. 
 

 

Definição na Petrobras 
O Ministério de Minas e Energia confirmou a indicação de José Mauro Coelho Ferreira, ex-secretário de Petróleo 
e Gás da pasta para a presidência. 
 
Para a presidência do Conselho de Administração, foi indicado Márcio Andrade Weber, que já integra o conselho 
desde o ano passado. A Assembleia da Petrobras para aprovar os nomes acontece dia 13. 
 
As novas indicações aconteceram depois das desistências de Adriano Pires e Rodolfo Landim. 
 
Vale: produção de minério de ferro cai 6% no 1TRI22 
A produção de minério de ferro da Vale (VALE3) registrou 63,928 milhões de toneladas no primeiro trimestre 
deste ano, queda de 6,0% em relação ao mesmo período de 2021. Na comparação com o trimestre 
imediatamente anterior, houve queda de 22,5% no volume produzido pela Vale. 
 
 

Destaques  

Eventos Corporativos 
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Privatização da Eletrobras  
Segue a indefinição sobre o processo de privatização da Eletrobras (ELET3; ELET 6). Apesar do pedido de 
vista mais curto (20 dias) do que o esperado (60 dias) do ministro do TCU, Vital do Rêgo, para analisar a 
segunda etapa da privatização da estatal elétrica, o processo só deve voltar à pauta no dia 11. O governo quer 
emitir as ações até dia 13 de maio.  
 
Vazamento de dados na Natura? 
A Natura (NTCO3) divulgou dados preliminares e não auditados de seu balanço do 1TRI22 após rumores 
sobre o vazamento de informações. Os dados financeiros finais e completos serão divulgados no dia 5 de 
maio. A companhia prevê receita líquida entre R$ 8,20 bilhões e R$ 8,25 bilhões entre janeiro e março, queda 
entre 12,7% e 13,3% em reais. 
 
Início da temporada de balanços 
A Usiminas (USIM5) abriu a temporada de balanços do primeiro trimestre de 2022 divulgando lucro líquido de 
R$ 1,263 bilhão, com alta de 5% ante o 1TRI21. 
 
Vale 
Em seguida, a Vale, decepcionou com o balanço do primeiro trimestre, vindo com resultado abaixo das 
projeções. 
 
A empresa teve lucro líquido de US$ 4,458 bilhões no 1TRI22, queda de 19,6% na comparação com igual 
período de 2021. 
 
No entanto, os papéis da empresa são favorecidos pela alta do minério de ferro, com notícias de controle da 
Covid na China e estímulos à economia por lá. A empresa ainda foi acusada pela SEC esta semana, por 
questões relacionadas a Brumadinho. 
 
Demais balanços divulgados: 
Gol (GOLL4) reporta lucro líquido de R$ 2,6 bi no 1TRI22, revertendo prejuízo de R$ 2,5 bi no 1TRI21. 
 
Embraer (EMBR3) informa prejuízo líquido ajustado de R$ 428 milhões no 1TRI22, 18% menor que o 1TRI21. 
 
Kepler Weber (KEPL3) informa lucro líquido de R$ 94,5 milhões, resultado que é 400% maior do que no 1TRI21. 
 
Odontoprev (ODPV3) teve lucro líquido de R$ 161,5 milhões no 1TRI22, resultado 48% maior do que no 1TRI21. 
 
Vamos (VAMO3) reporta lucro líquido de R$ 121,9 milhões no 1TRI22, alta de 66,4%. 
 
Dexco (DXCO3) tem lucro líquido recorrente de R$ 198,322 milhões no 1TRI22, queda de 10,8% frente ao 
1TRI21. 
 
Irani (RANI3) tem lucro líquido de R$ 112,1 milhões, alta de 97,8%. 
 
Multiplan (MULT3) tem lucro líquido de R$ 171,5 milhões no 1TRI22, alta de 270,5% ante o 1TRI21. 
 
Hypera (HYPE3) lucra R$ 349,5 milhões, alta de 13,6%. 
 
Grendene (GRND3) tem lucro líquido de R$ 125,3 milhões, com queda de 4,9%. 
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Paranapanema (PMAM3) reverte prejuízo de R$ 402,3 milhões do 1TRI21 e obtém lucro de R$ 
168,7 milhões no 1TRI22. 

 
WEG (WEGE3) reporta lucro líquido de R$ 943,9 milhões no 1TRI22, alta de 23,5% em relação a igual período 
do ano passado. 
 
Neoenergia (NEOE3) tem lucro líquido de R$ 1,212 bilhão no 1TRI22, com alta de 20%. 
 
Romi (ROMI4) tem lucro de R$ 30,388 milhões, alta de 47%. 
 
 
 
 
Reajuste para os servidores 
O governo federal decidiu dar aumento de 5% para todos os servidores federais a partir de julho. Se for adotada, 
a medida deve custar cerca de R$ 6 bilhões de reais aos cofres públicos somente em 2022. A previsão para 
reajuste salarial dos servidores neste ano 2022 era de R$ 1,7 bilhão. 
 
A proposta foi considerada insuficiente por várias categorias. Os servidores do Banco Central, por exemplo, 
reivindicam um reajuste de 27% e um plano de reestruturação de carreira. 
 
Os movimentos grevistas cresceram após o governo federal anunciar que aumentaria o salário dos servidores 
da área de segurança. O anúncio levou outras categorias a pedir reajustes salarias. 
 
Para evitar uma greve generalizada, o governo federal decidiu suspender o aumento para os servidores da área 
de segurança e propor um novo aumento incluindo todas as categorias do funcionalismo público federal. 
 
Atualmente, também há paralisações dos auditores da Receita Federal, que estão em operação padrão; dos 
servidores do INSS, em greve desde março; e dos funcionários do Tesouro Nacional, os quais aprovaram, em 
assembleia, paralisações pontuais em abril. 
 
Campos Neto admite surpresa com inflação 
O presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, admitiu surpresa com o resultado do IPCA e falou em 
reanalisar cenários para a Selic – até aqui, ele vinha afirmando que a taxa final seria de 12,75% em maio. 
 
Divulgado dia 8, o IPCA surpreendeu negativamente, ao subir 1,62% em março, ante 1,01% de fevereiro.  
 
Esse foi o maior resultado para o mês de março desde 1994 (42,75%), antes da implantação do Plano Real. 
 

 

Covid de volta ao cenário 
Na China e no Reino Unido, o surgimento de novas variantes da Covid-19 trazem o coronavírus de volta ao 
cenário. 
 
A OMS informou que uma variante híbrida de duas cepas da ômicron, BA.1 e BA.2, detectada pela primeira vez 
no Reino Unido e batizada XE pode ser a mais contagiosa já vista – porém, ao que tudo indica até aqui, menos 
letal. 
. 

Noticiário Político 

Mercado Internacional 
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Fed hawkish 
Repercute no mercado o tom mais hawkish (altista para os juros) do Federal Reserve (Fed), banco central 
americano, ao divulgar a ata da última reunião do Fomc, comitê de política monetária de lá. 
 
O documento apontou que os membros do Fomc consideram necessária a alta de 0,5 ponto porcentual nos 
juros na próxima reunião de 4 de maio. 
 
Também foi indicado que o ajuste no balanço patrimonial (quantitative tightening) do Fed deve ser de US$ 60 
bilhões/mês para Treasuries e US$ 35 bi/mês para MBS (hipotecas), num processo que deve atingir um pico 
de US$ 95 bi/mês em cerca de 3 meses a partir de maio. 
 
Para o BTG Pactual (BPAC11), os próximos passos do Fed devem ser quatro altas de 0,50 ponto, mais duas 
altas de 0,25 até dezembro (ou seja, taxa de 2,75% a 3% em 2022). Para 2023, o banco prevê mais quatro 
altas de 0,25, com taxa terminal de ciclo entre 3,75% e 4%. 
 
Inflação nos EUA 
O núcleo do Índice de Preço ao Consumidor americano (CPI, na sigla em inglês), divulgado na terça (11), veio 
abaixo do esperado para o mês de março, ficando em 0,3% ante expectativa de um avanço de 0,5%. 
 
Em fevereiro, o núcleo do CPI havia ficado em 0,5%. Na comparação anual, o núcleo do CPI ficou em 6,5%, 
também abaixo do consenso de 6,6%. 
 
A inflação, no entanto, segue alta, e reforça as apostas de alta de 0,5 ponto porcentual nos juros na reunião do 
Fomc, comitê de política monetária do Fed, de 4 de maio. Para junho, nova alta de 0,5 p.p. já está sendo 
contratada. 
 
Para o BTG Pactual (BPAC11), os próximos passos do Fed devem ser quatro altas de 0,50 ponto a partir de 
maio, mais duas altas de 0,25 até dezembro (ou seja, taxa de 2,75% a 3% em 2022). Para 2023, o banco prevê 
mais quatro altas de 0,25, comtaxa terminal de ciclo entre 3,75% e 4%. 
 
Estímulo chinês 
Por fim, no resumo da semana, o Banco Central chinês afirmou que irá cortar a taxa de compulsório em 1 ponto 
percentual, a 8%, a partir de 15 de maio, para “melhorar a capacidade das instituições financeiras de usar 
fundos em moeda estrangeira”. 
 
Novos estímulos à economia são aguardados para a próxima semana, o que ajuda na valorização das 
commodities. 
 
 
 
 
Fonte: Infomoney, Banco Central, Anbima, Bloomberg, Agência Estado, Suno Research e euqueroinvestir.com. 
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 Amaril Franklin Corretora 
Eduardo Rodrigues Machado  
                 CNPI   
                                                                                        
Resolução CVM Nº 20/2021  
Em conformidade com as disposições do art.21 da Resolução CVM nº 20, de 25 de fevereiro de 2021, 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 Resolução CVM nº 20, de 25 de fevereiro de 2021, 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 consequentes 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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