
 

 

Fundo de Investimentos em Ações Amaril Franklin 
 
 O Ibovespa subiu pelo quarto pregão consecutivo, na última sexta-feira 30/08 e acumulou uma alta de 5% 
nestes cincos dias, após encerrar a semana anterior cotado em 96.430 pontos. No mês, a Bolsa conseguiu 
apagar boa parte das perdas que tinha em agosto e acabou com leve baixa de 0,67%. 
 
Nos últimos dias de Agosto, houve uma acomodação nas notícias negativas do fim de semana anterior sobre 
incêndios na Amazônia, disputa entre o presidente Jair Bolsonaro e o líder francês, Emmanuel Macron, e 
rumores de que o ministro da Justiça, Sérgio Moro, poderia sair do governo por conta dos embates com 
Bolsonaro. Este arrefecimento dos fatos, contribuíram diretamente para a recuperação percebida no Ibovespa.   

Este mês de agosto extremamente desafiador e de bastante volatilidade, contribuiu para que as cotas do 
Fundo de Investimentos em Ações Amaril Franklin, obtivesse retorno similar ao Ibovespa, com 0,92% de 
desvalorização no período.  
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Cenários & Acontecimentos 

 

Governo Federal anuncia plano de privatização de 9 estatais  
 
O governo federal divulgou na quarta-feira (21/08) um plano para a privatização de 9 estatais. A lista inclui os 
Correios, cuja desestatização já foi confirmada pelo ministro da Economia, Paulo Guedes. As privatizações 
das companhias estatais fazem parte do plano de governo de Jair Bolsonaro; O ministro da Casa Civil, Onyx 
Lorenzoni, afirmou que a carteira do PPI no momento é de R$ 1,3 tri. No entanto, com as privatizações, o 
valor deve passar para R$ 2 trilhões. 
 
A desestatização das companhias depende ainda da aprovação do Banco Nacional de Desenvolvimento 
Econômico e Social (BNDES). A instituição analisará se as condições de mercado realmente permitem a 
venda das companhias; A previsão era de que 17 empresas fossem privatizadas, no entanto, a lista divulgada 
continham nove empresas: Telebras, Correios, Codesp, Dataprev, Serpro, Emgea, Ceitec, Ceagesp e ABGF. 
 
A Petrobras não foi incluída na lista das empresas que serão desestatizadas neste ano. Entretanto, fontes 
próximas ao governo afirmam que a estatal faz parte do plano de privatizações.  

Produto Interno Bruto (PIB) do Brasil no 2º trimestre registrou um crescimento de 0,4%.  

A informação foi divulgada na quinta-feira (29/08) pelo IBGE. O crescimento do PIB surpreendeu os analistas, 
que previam uma expansão de apenas 0,2%; Em comparação ao segundo trimestre de 2018, o avanço foi de 
1%. No acumulado do ano, a alta é de 0,7%.  

O resultado foi impulsionado pelos ganhos do setor industrial (0,7%) e serviços (0,3%). Por outro lado, a 
agropecuária recuou 0,4%; O desempenho positivo afetou o temor de uma recessão técnica, caracterizada 
por dois recuos seguidos na comparação com os três meses imediatamente anteriores – no primeiro trimestre 
de 2019, o PIB recuou 0,1%; A taxa de desemprego no país retraiu para 11,8% no período encerrado em 
julho. É a quarta queda consecutiva em relação aos meses anteriores. No mesmo período do ano passado, 
ela estava 12,3%.  

Estrangeiros retiram da Bolsa em um volume recorde em 23 anos 
 
A retirada de investimentos de estrangeiros na B3, a bolsa de valores de São Paulo, se aproxima de um 
recorde na sua série histórica, desde 1996. De janeiro até 15 de agosto, o resultado entre compras e vendas 
negociadas através das ações pelos estrangeiros na Bolsa foi negativo em R$19,16 bilhões. O volume de 
saques ultrapassou o mesmo período de 2008, de R$ 16,53 bilhões;  
 
As retiradas vêm aumentando desde maio, quando o ambiente externo começou a se deteriorar; A busca por 
ativos financeiros mais conservadores é consequência das contínuas tensões entre EUA e China na guerra 
comercial e desaceleração econômica da Alemanha e países asiáticos; Somente no dia 5 de agosto, os 
investidores estrangeiros retiraram R$ 2 bilhões da Bolsa.  
 
 
 
 

Destaques  
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Walmart sairá do Brasil e Grupo Big assume as operações  
 
O Walmart, tradicional marca nos Estados Unidos, deixará o país até o primeiro semestre de 2020. O Grupo 
Big assumirá o controle das operações em todo o Brasil e já indica mudanças em sua distribuição e 
estratégia. A decisão de não utilizar mais a marca Walmart possui razões não somente estratégicas, mas 
também econômicas. A empresa paga royalties aos norte-americanos (0,7% sobre o faturamento mensal pelo 
uso da marca); Os Hipermercados Walmart das regiões Sul e Sudeste passam a se chamar Big;  
 
Ao todo, a negociação envolverá 127 hipermercados. A mudança ocorre após 80% de suas operações terem 
sido adquiridas pela Advent, empresa de private equity, há cerca de um ano;  
 
A companhia prevê investimentos de R$1,2 bilhão no Brasil nos próximos 18 meses, com objetivo de 
modernização e ampliação de suas lojas; Foco de atuação será no formato de atacarejo, explorado por 
concorrentes como Grupo Pão de Açúcar e Carrefour Brasil.  

PDV Bancos 

O Bradesco (BBDC3; BBDC4) anunciou um novo programa de demissão voluntária (PDV), o segundo na 
história do banco. O objetivo do movimento, conforme o vice-presidente da instituição, André Cano, é adequar 
o quadro de colaboradores ao avanço da tecnologia, que, se de um lado permite uma maior produtividade, do 
outro, diminui a exigência de pessoal. 

O PDV do Bradesco ocorre após os concorrentes Itaú Unibanco (ITUB4) e Banco do Brasil (BBAS3) também 
anunciarem iniciativas nesta direção. O BB desligou 2,3 mil funcionários, ao custo de R$ 260 milhões, 
enquanto o Itaú aceita adesões até o próximo sábado e mira um número de 6,9 mil pessoas. 

O Bradesco não abriu o número de funcionários almejado com o PDV nem mesmo a economia de gastos que 
terá após o movimento. O segundo PDV do Bradesco terá início na próxima segunda-feira, dia 02, e vai até o 
dia 16 de outubro. Na mira, estão funcionários com mais de 20 anos de casa. 

Amazon aumenta portfólio no Brasil  

A Amazon aumentou o número de produtos comercializados no Brasil. Há 7 meses, a empresa começou a 
trabalhar com estoque de 120 mil itens, além de livros, realizando a venda direta dos itens ao consumidor.  

Na última quinta-feira (29/08), a Amazon declarou que esse montante agora alcança pouco mais de 200 mil 
produtos, reportando uma alta de quase 70%; Segundo Alex Szapiro, diretor-geral, a companhia vem 
ampliando a carteira com produtos que “resolvem o problema dos clientes”; “A gente não tem pressa. O que 
acontece nos EUA demorou 25 anos. Parte da cultura é fazer bem feito, e isso é mais importante do que fazer 
rápido”, afirmou Szapiro.  

 
 
 
 
 
 

Eventos Corporativos 
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Controle de gastos MP da Liberdade Econômica tem texto-base aprovado  
 
Na noite da terça-feira (13/08), a Câmara dos Deputados aprovou o texto-base da MP da Liberdade 
Econômica. Alvo de polêmica, o extenso texto foi reduzido pelo relator da proposta, deputado Jerônimo 
Goergen (PP-RS).  
 
Para diminuir resistências da oposição, o relator retirou da proposta mudanças na legislação ambiental e 
urbanística, a criação do documento eletrônico para o embarque de mercadorias e anistia a multa e tabela de 
fretes; Foi mantido no texto a permissão para trabalho aos domingos e feriados sem a necessidade de 
autorização por convenção coletiva, como é exigido atualmente.  
 
Foi mantido, também, a autorização para o controle de jornada por exceção e a permissão para que a carteira 
de trabalho seja digital; O projeto da MP da Liberdade Econômica é uma das principais bandeiras para 
desburocratizar o ambiente de negócios do país, facilitando a abertura e o fechamento de empresas, 
estimulando a atividade econômica.  

Minha Casa Minha Vida 

Diante de um cenário dramático de necessidade de corte de despesas em 2020, o governo avalia suspender 
novas contratações do programa Minha Casa Minha Vida e redirecionar recursos do Sistema S para bancar 
alguns gastos do Orçamento. A intenção é suspender as contratações por um prazo que garanta uma 
economia de despesas de R$ 2 bilhões. 

O anúncio vem em um momento de recuperação do setor imobiliário, com os financiamentos à compra e à 
construção de imóveis atingindo R$ 6,7 bilhões em julho, alta de 10,5% em relação a junho e avanço de 
36,0% frente ao mesmo mês do ano passado, segundo Associação Brasileira das Entidades de Crédito 
Imobiliário e Poupança (Abecip). 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Noticiário Político 
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Bolsa argentina cai 34,14% após resultados das eleições prévias  
 
Razão da queda foi a derrota do atual presidente Mauricio Macri nas eleições primárias para a eleição 
presidencial. O peso argentino chegou a 30,4% em comparação ao dólar, tendo a moeda americana 
negociada a 59 pesos. As eleições primarias foram realizadas no domingo (11/08) e Macri obteve uma larga 
derrota para Alberto Fernandéz e Cristina Kirchner (diferença de 15 pontos percentuais);  
 
Governo de Macri é visto como liberal e o de Alberto Fernandéz e Cristina Kirchner populista. Preocupação de 
investidores é que as políticas de ajuste fiscal e liberdade econômica, implementadas por Macri, sejam 
abandonadas;  
 
Para tentar conter o dólar, o banco central argentino subiu os juros em 10,3%, passando de 63,7 para 74% ao 
ano; O risco-país da Argentina atingiu 9,05 pontos percentuais, com uma alta de 0,33 ponto percentual; 
Inflação argentina está acima de 55%.  

Acordo comercial com China retornará em breve, diz Trump.  

Trump mostrou-se otimista em relação ao desejo da China de querer um acordo. “A China ligou ontem à noite 
para o nosso principal representante e disse: ‘voltemos à mesa’, então voltaremos à mesa. Acho que eles 
querem fazer alguma coisa. Acho que vamos ter um acordo”, disse o presidente americano Donald Trump.  

A declaração ocorreu durante o encerramento do G-7, em Biarritz, na França; Trump também afirmou que 
acredita que chegará a um acordo comercial com a União Europeia sem precisar tarifar a importação de 
carros europeus; Além disso, o principal negociador chinês, Liu He, afirmou estar disposto a “resolver o 
problema com calma por meio de consultas e cooperação”;  

Na sexta-feira (23/08), a escalada de tensões da disputa comercial foi elevada devido ao pedido de Trump de 
que empresas norte-americanas encerrassem suas operações no país oriental.  

Argentina requisita moratória ao Fundo Monetário Internacional.  

Na quarta-feira (28/08), o presidente argentino Mauricio Macri pediu ao Fundo Monetário Internacional (FMI) a 
moratória em relação aos vencimentos da dívida da Argentina de US$ 56 bilhões, que começarão em 2021.  

Medida é uma tentativa de aliviar o mercado cambial; Segundo o ministro da fazenda do país, Hernán 
Lacunza, não há previsão para negociar mudanças nos juros ou nos débitos a serem pagos;  

Já na quinta-feira (29/08) a agência de classificação de risco, S&P Global Ratings, rebaixou o rating de crédito 
da Argentina a longo prazo, passando de “SD” para “CCC- “com perspectiva negativa; A justificativa da 
agência é que a moratória decretada na última quarta-feira (28/08) constitui um default. PIB do segundo 
trimestre cresce 0,4% e supera expectativas.  

 

 

 

Mercado Internacional 
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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.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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.  

mailto:contato@amarilfranklin.com.br?subject=Carta%20Mensal
tel:3132358100
https://www.instagram.com/amarilfranklincorretora/
https://twitter.com/amaril_franklin
https://www.linkedin.com/company/2261730
https://www.facebook.com/Amaril-Franklin-Corretora-de-T%C3%ADtulos-e-Valores-290727737609520/

