
 

 

Fundo de Investimentos em Ações Amaril Franklin 
 
O Ibovespa fechou em queda na última sessão de agosto pressionado especialmente por Petrobras depois de 
falas do presidente Jair Bolsonaro, sobre “trabalhar o preço dos combustíveis”. Com isso, o índice consolidou 
uma desvalorização de 2,48% no mês de agosto, na contramão dos principais mercados internacionais, 
destacando o S&P 500, principal índice acionário dos Estados Unidos, que somou quase 3% de alta no mês. 
 
No último mês de agosto, o Fundo de Investimentos em Ações Amaril Franklin, apresentou resultado inferior 
ao principal índice de ações brasileiro (Ibovespa). As cotas de sua carteira, reportaram 4,44% de 
desvalorização no período, motivado principalmente por boa parte de sua carteira ser composta de Ações que 
fazem parte do índice. 
 
Além dos riscos fiscais que rondam o cenário doméstico, a queda das commodities em meio ao aumento da 
regulamentação da China e os dados mais fracos do gigante asiático levaram a algumas das maiores baixas 
do índice no mês. O índice oficial do gerente de compras (PMI na sigla em inglês) da indústria relativo a 
agosto marcou 50,1 pontos, frente ao patamar de julho, de 50,4 pontos. 
 
Já PMI oficial de serviços ficou em 47,5 em agosto, bem abaixo da marca de 53,3 de julho, mostraram os 
dados da agência. Enquanto isso, o PMI Composto oficial, que inclui tanto a atividade industrial quanto a de 
serviços, caiu a 48,9 em agosto de 52,4 em julho. 
 
Já o Federal Reserve chegou a ser uma fonte de preocupação no dia (18), quando a ata da última reunião do 
Comitê Federal de Mercado Aberto (Fomc, na sigla em inglês) colocou no radar o início da redução dos 
estímulos mensais do banco central dos EUA no fim deste ano. Na ocasião, o benchmark da B3 caiu 1,1%. 
 
Na última sexta (27), por outro lado, o presidente Federal Reserve, Jerome Powell, deu indicações de que o 
Fed segue monitorando dados econômicos e a evolução da variante delta do coronavírus antes de tomar 
qualquer decisão e que um aumento na taxa de juros ainda está longe de acontecer. Naquele dia a Bolsa 
subiu 1,7%. 
 
Por aqui, entre os indicadores, foi divulgada a taxa de desemprego de junho pelo IBGE, que ficou em 
14,1%, resultado abaixo da projeção dos analistas consultados pela Refinitiv, que esperavam taxa de 14,4%. 
 
Além disso, o Banco Central divulgou os dados do setor público de julho, que registrou déficit primário de R$ 
10,28 bilhões. Um ano atrás, o resultado havia sido deficitário em R$ 81,70 bilhões. Os dados do setor público 
consolidado envolvem governo central (Previdência, Tesouro e BC), Estados, municípios e estatais, com 
exceção de Petrobras, Eletrobras e bancos públicos. 
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Cenários & Acontecimentos 

 

Ata do Copom 
O Comitê de Política Monetária (Copom) do Banco Central divulgou a ata de sua última reunião, na qual 
promoveu a alta da Selic de 4,25% para 5,25%. 
 
No documento, o Copom justifica o avanço mais agressivo da taxa de juros – de 1 ponto porcentual, ante 0,75 
dos três aumentos anteriores -, como uma medida para assegurar as metas de inflação para 2022 e 2023. 
Para a próxima reunião, que acontece dias 21 e 22 de setembro, o comitê já adianta mais um ajuste de 1 
ponto, salientando que as altas de juros serão promovidas, sem interrupção, para além do nível neutro de 
estímulo econômico. 
 
Selic a 7,25% até dezembro 
O último Boletim Focus trouxe nova projeção de alta do mercado para a Selic – de 7% para 7,25% – era 
6,63% há quatro semanas. A inflação também foi revisada para cima, com IPCA chegando a 6,88%, ante 
6,79% da semana anterior. 
 
IPCA acima da projeção 
O IPCA, indicador oficial de inflação, veio acima da projeção, subindo 0,96% e batendo 8,99% nos últimos 12 
meses. Vale lembrar que o teto da meta para este ano é 5,25%. 
 
O grupo serviços, que acelerou de 0,23% para 0,67%, é o que mais assusta para as próximas leituras, com a 
retomada da atividade econômica no segundo semestre, graças ao avanço da vacinação, o que deve 
pressionar ainda mais o IPCA. 
 
Prévia do PIB acima da projeção 
Considerado prévia do PIB, o Banco Central divulgou na sexta-feira (13/08) o IBC-Br, Índice de atividade 
econômica de junho. O indicador avançou 1,14% em junho, bem acima da projeção de alta de 0,50%. 
 
Varejo decepciona, mas Serviços surpreendem positivamente 
Após dois meses consecutivos de crescimento, as vendas do varejo recuaram 1,7% em junho ante maio, em 
termos de volume, na série com ajuste sazonal. 
 
O resultado contrariou as expectativas de alta de 0,7%, sendo a maior retração do setor no ano e a segunda 
maior para um mês de junho da série histórica do IBGE, iniciada em 2000. 
 
Ainda assim, o varejo está 2,6% acima do patamar pré-pandemia. Na comparação com junho de 2020, a alta 
é de 6,3%. 
 
Após o resultado decepcionante do varejo, o setor de serviços surpreendeu, com alta de 1,7% na passagem 
de maio para junho, alcançando o patamar mais elevado desde maio de 2016. 
 
O resultado é bem superior à projeção de alta de 0,2% do mercado. Em relação a junho de 2020, o avanço é 
de 21,1%, sendo a quarta taxa positiva consecutiva. No acumulado do ano, o setor cresceu 9,5%. Em 12 
meses, o crescimento é de 0,4%. Vale lembrar que o setor é o de maior peso no Produto Interno Bruto (PIB) 
brasileiro. 
 
 

Destaques  
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Petrobras 
A Petrobras  reafirmou na segunda-feira (30/08) que mantém seu posicionamento em buscar a venda integral 
de sua participação na Braskem e monitora o processo de alienação da participação detida pela Novonor, 
disse a petroleira em comunicado. A Petrobras ainda disse que não há qualquer definição ou decisão sobre o 
assunto. 
 
Rede D’Or 
A Rede D’Or São Luiz informou na noite da última segunda que o seu Conselho de Administração se reuniu e 
deliberou não proceder ao lançamento de uma oferta pública voluntária da Companhia (OPA) visando à 
aquisição de até a totalidade das ações de emissão da Centro de Imagem Diagnósticos, Alliar. 
 
Na véspera, o grupo de medicina diagnóstica Fleury afirmou que iniciou estudos preliminares para avaliar uma 
potencial transação envolvendo a empresa de diagnósticos médicos Alliar. 
 
CSN 
A agência de classificação Fitch elevou nesta segunda-feira (30/08) o rating de longo prazo em moedas 
estrangeira e local atribuídos à CSN de BB- para BB, com perspectiva positiva. Segundo a Fitch, os ratings 
refletem seus sólidos negócios de minério de ferro e sua forte posição no mercado brasileiro de aços planos, 
bem como a competitividade de custos dos negócios. 
 
“As elevações acompanham os esforços contínuos da CSN para fortalecer substancialmente sua estrutura de 
capital, incluindo pagamento de dívidas, refinanciamentos e vendas de ativos”, afirmou a agência do relatório, 
citando ainda os elevados preços do minério de ferro e a flexibilidade operacional da CSN, que sustenta seu 
fluxo de caixa por mais de dois anos. 
 
Vibra 
Nova joint venture criada por Vibra Energia e Copersucar deverá transacionar em seu primeiro ano de 
atuação 9 bilhões de litros de etanol, com R$ 30 bilhões de faturamento, tornando-se a maior 
comercializadora do biocombustível no Brasil, conforme explicaram executivos de ambas sócias nessa 
segunda-feira. 
 
Inicialmente, a previsão é que cerca de 90% do volume anual da nova companhia –que ainda será nomeada– 
seja originado e vendido no mercado doméstico, mas a expectativa é que transações internacionais ganhem 
mais peso ao longo do tempo, apontaram eles, sem prever montantes. 
 
“Na medida em que o etanol se transforma em commodity global, e a gente acredita que isso vai acontecer ao 
longo dos próximos anos nessa transição energética que estamos vivendo, os fluxos de exportação e 
importação serão cada vez maiores”, disse o diretor Comercial e de Operações da Copersucar, Pedro 
Paranhos. 
 
Lojas Renner 
A Lojas Renner afirmou que não há até o momento evidência de vazamento de informações ou dados 
pessoais, em nenhum dos seus negócios, após ataque cibernético sofrido pela companhia no último dia 19. 
 
A varejista disse que as operações dos centros de distribuição e backoffice foram restabelecidas na última 
semana. As operações de e-commerce nos sites e aplicativos tinham sido retomadas nos dias 21 e 22. A 
empresa acrescentou que mantém o trabalho de apuração, documentação e investigação sobre o ocorrido. 
 

Eventos Corporativos 
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Engie Brasil 
A elétrica Engie Brasil Energia assinou na segunda-feira contrato para a venda do complexo termelétrico 
Jorge Lacerda, movido a carvão mineral em Capivari (SC), à Diamante Holding, controlada da Fram Capital, 
por até R$ 325 milhões, informou a empresa em fato relevante. Segundo a Engie, R$ 210 milhões serão 
pagos no fechamento da operação e até R$ 115 milhões estão sujeitos ao cumprimento de determinadas 
condições previstas contratualmente. 
 
 
 
 
IR, inflação e risco fiscal no radar 
Já no Brasil, seguem as preocupações com o risco fiscal. A PEC dos precatórios demanda atenção. Ela 
propõe a correção de dívidas da União já julgadas pela Justiça utilizando a Selic e não mais o IPCA, além do 
parcelamento de valores acima de R$ 66 milhões em 10 vezes. Ao mesmo tempo em que alguns 
especialistas consideram a manobra uma “pedalada fiscal”, o que afugenta o investidor, ela abre espaço no 
orçamento para gastos extras, tendo uma eleição à vista. Ou seja, ela levanta dúvidas quanto à austeridade. 
 
Segundo o ministro da Economia, Paulo Guedes, se não for possível parcelar os precatórios, o teto de gastos 
será estourado. 
 
Paralelamente, discute-se qual será o valor do Auxílio Brasil, substituto do Bolsa Família. O presidente Jair 
Bolsonaro quer pelo menos 50% de aumento, valendo a partir de novembro. 
 
O presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, já fez alerta sobre o impacto das incertezas fiscais 
sobre as expectativas de inflação no país. 
 
Por fim, a votação da reforma do imposto de renda deve ficar para a próxima semana. Ela deveria já ter sido 
votada, mas foi adiada, ainda sem nova data. A última versão apresentada pelo relator (que já é a quarta) 
ainda encontra resistência de diversos setores. 
 

 

Lá fora, é grande a expectativa pela sinalização de início do tapering (retirada de estímulos da economia) e de 
subida de juros – o que afeta diretamente o Brasil, já que os atuais juros zerados americanos favorecem o 
investimento estrangeiro por aqui, onde a Selic está em tendência de alta. 
 
Para mudar sua política monetária, o comitê do Federal Reserve (Fed), banco central americano, vem 
acompanhando a evolução do mercado de trabalho e também a inflação. E os dados têm vindo conflitantes. 
 
O Índice de Preços ao Produtor (IPP) dos EUA segue em trajetória de alta, tendo subido 1% em julho, acima 
da projeção de 0,6%. Na comparação anual, a alta é de 7,8%, também acima da expectativa de 7,3%. 
 
No entanto, o Índice de Preços ao Consumidor veio em linha com o que o mercado aguardava, o que foi 
interpretado como uma possível desaceleração na alta dos preços. 
 
Já em relação ao mercado de trabalho, os novos pedidos de seguro-desemprego ficaram em 375 mil, 
exatamente como previa o mercado, com desaceleração em relação à semana anterior (387 mil revisados de 
385 mil). O dado positivo sobre mercado de trabalho vai ao encontro do payroll e do relatório Jolts. 
 

Noticiário Político 

Mercado Internacional 
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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.  
 
 
 
 

 
 
 
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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